
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงิน

ท่ี (บำท)

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 จ ำนวน 48 รำยกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 26 กรกฎำคม        142,512.23 ไม่มี

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 16 รำยกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุพรรณ.พีเอส เทรดด้ิงส์           30,150.00 ไม่มี

จ้ำงจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม บริษัท สิบเก้ำทศกัณฑ์ จ ำกัด           30,000.00 ไม่มี

4 จ้ำงซักชุดผ้ำไทยร่วมสมัยท่ีสวมใสในงำน "ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยำม" (Thai Treasures) นำงสำวญำนิณี ดวงจันทร์           16,150.00 ไม่มี

5 จ้ำงด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง ภำยในช้ัน 3 อำคำรวัฒนธรรมวิศิษฏ์ นำยคมสัน  มูลธิยะ           28,020.00 ไม่มี

6 จ้ำงจัดท ำโล่รำงวัลส ำหรับผู้ชนะกำรประกวดกำรแสดงแบบแฟช่ันผ้ำไทยร่วมสมัย บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ำกัด           14,980.00 ไม่มี

จ ำนวน 10 รำงวัล 

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปล่ียนแปลงวงกบประตูทำงออกระเบียง ห้องอเนกประสงค์  ช้ัน 4 บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จ ำกัด           24,000.00 ไม่มี

ฝ่ังอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน

8 จ้ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยสมัยชำยแดนใต้สู่สำกล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ      5,229,700.00 ไม่มี

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

9 จ้ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ      4,595,000.00 ไม่มี

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำคำท่ีเสนอ 4,595,000 บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำย ระบบงำนภำพ ระบบเคร่ืองเสียง ไฟ แสงสี บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด        560,000.00 ไม่มี

ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบระบำยอำกำศ ระบบปรับอำกำศ และระบบควบคุมควำมช้ืน บริษัท ดับบลิว.เค.ซี อินเตอร์เทรด จ ำกัด        666,610.00 ไม่มี

ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นยำฆ่ำเช้ือเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 บริษัท เอส.วี.โฮมอินเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 85,065.00          ไม่มี

หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

รอบท่ี 2 ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน

13 จัดจ้ำงบริหำรจัดกำรระบบจัดเก็บข้อมูลภำพถ่ำย กำรรับภำพ และกำรตัดสินกำรประกวดภำพถ่ำย นำงสำวศศิรินทร์  ภัทรเกียรติพำนิช 80,000.00          ไม่มี

โครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส ำนึก #2

14 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมฯ นำยบัญชำ ผำมอญ 46,000.00          ไม่มี

(VDO Live Streaming) และด ำเนินกำรถ่ำยบันทึกภำพน่ิงตลอดกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม

เชิงปฏิบัติกำรกำรแสดงแบบแฟช่ันผ้ำไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020)

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน

15 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมศิลปะร่วมสมัย นำยบัญชำ ผำมอญ 156,000.00       ไม่มี

"เพลินศิลป์ร่วมสมัย" เพ่ือเผยแพร่ผ่ำนส่ือออนไลน์ (VDO Live Streaming)

จ้ำงเหมำกำรติดต้ัง, ร้ือถอนผลงำนศิลปะในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงภำพผลงำนศิลปะ นำงสำวโศจิรัตน์   สิงหลกะ 20,000.00          ไม่มี

กำรแสดงร่วมสมัยในรูปแบบงำนจิตรกรรม

16 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรม (VDO Live Streaming) นำยบัญชำ   ผำมอญ 26,000.00          ไม่มี

17 จ้ำงด ำเนินโครงกำรจัดท ำระบบศูนย์ข้อมูลกลำงของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน จ ำกัด 1,180,000.00     ไม่มี

รำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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ปัญหำ/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงิน

ท่ี (บำท)

รำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

ปัญหำ/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

18 จ้ำงบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะเพ่ือจัดแสดงนิทรรศกำรในโครงกำรกำรแสดง บริษัท คิด ให้ ครบ จ ำกัด 4,000,000.00     ไม่มี

ศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ Thailand Biennale, Korat 2021

19 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผู้บริหำร นำยอนันต์ คนกำญจน์ 22,000.00          ไม่มี

สังกัด ศูนย์เครือข่ำยสัมพันธ์และแหล่งทุน

20 จ้ำงจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร นำงสำวสุกัญญำ สำโพธ์ิสิงห์           59,800.00 ไม่มี

ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่

21 จ้ำงท ำโล่รำงวัลกำรแข่งขันรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก ปีท่ี 6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักออกแบบ นำงสำวมัลลิกำ สนธิคุณ           10,000.00 ไม่มี

รุ่นใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ 2564

22 จ้ำงยำนพำหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับรถ นำยมำนพ  เถลิงรัมย์           10,000.00 ไม่มี

23 จ้ำงยำนพำหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับรถ นำยสำมำรถ  จวงประโคน             5,000.00 ไม่มี

24 จ้ำงท ำโล่รำงวัล กำรประกวดภำพถ่ำยภำยใต้โครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ำกัด           11,235.00 ไม่มี

 ด้วยจิตส ำนึก #2 ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" (พร้อมกล่องใส่โล่)

25 จ้ำงยำนพำหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับรถ นำยสุพลำกร  เสมอภำค           15,000.00 ไม่มี

26 จ้ำงจัดท ำส่ือวีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ และภำพยนตร์สำรคดี ภำยใต้โครงกำรนิทรรศกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีรำจ โมช่ัน        299,600.00 ไม่มี

สถำปัตยกรรมนำนำชำติ เวนิสเบียนนำเล่ คร้ังท่ี 17

27 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติกำรด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 -2565) ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์        125,000.00 ไม่มี

ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมชูปถัมภ์


