แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน ..........พฤศจิกำยน.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซือ้ หุน่ สำหรับใส่ชุดเครือ่ งแต่งกำยผลผลิตของ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

40,000

โครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
40,000 เฉพำะเจำะจง นำยคงกระพัน สุขประเสริฐ
รำคำทีเ่ สนอ 39,800 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นำยคงกระพัน สุขประเสริฐ

โดยสรุป
รำคำตำม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 1/2563

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 39,800 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 10/10/2562

ร้ำนท็อปสกรีน

รำคำตำม

เลขที่ 2/2563

งปม. อนุมัติ

วันที่ 30/10/2562

บริษัท คิด - ดี ครีเอชัน่ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 1/2563

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 50,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 11/10/2562

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เจ เอส พี เอ็นจิเนียริง่ ทีม

รำคำตำม

เลขที่ 2/2564

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 360,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 16/10/2563

บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 3/2564

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 96,300 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 16/10/2563

บริษัท อีลีเซค (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 239,680 บำท

รำคำตำม
งปม. อนุมัติ

เลขที่ 4/2564
วันที่ 17/10/2562

กำรออกแบบเครือ่ งแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย
2 ซือ้ ถุงผ้ำดิบเพือ่ ใช้ในโครงกำร OCAC

70,000

70,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อปสกรีน

เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ

โดยนำยพนำสันต์ จันทวงค์

โดยนำยพนำสันต์ จันทวงค์

กิจกรรม"ฝำกหัวใจใส่ถุงผ้ำ"

รำคำทีเ่ สนอ 70,000 บำท

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 70,000 บำท

3 จ้ำงจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์โครงกำร OCAC

50,000

เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ กิจกรรม

50,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิด - ดี ครีเอชัน่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 50,000 บำท

"ฝำกหัวใจใส่ถุงผ้ำ" ณ ทำเนียบรัฐบำล
4 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ

360,000

360,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เจ เอส พี

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน

เอ็นจิเนียริง่ ทีม

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

รำคำทีเ่ สนอ 360,000 บำท

5 จ้ำงเหมำบริกำรป้องกัน กำจัดปลวก มด หนู

96,300

96,300 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์คอน

และแมลงอืน่ ๆ ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมัย

แมเนจเม้นท์ จำกัด

รำชดำเนิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

รำคำทีเ่ สนอ 96,300 บำท

6 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำ
ระบบอัคคีภัย/ระบบดับเพลิง
อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

239,680

239,680 เฉพำะเจำะจง บริษัท อีลีเซค (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 239,680 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน ..........พฤศจิกำยน.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
7 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบเครือ่ งเสียง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

240,000

ไฟ แสง สี อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
240,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 240,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

โดยสรุป
รำคำตำม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 5/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 240,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 21/10/2562

บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 6/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 200,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 21/10/2562

บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลำย เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 7/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 99,510 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 21/10/2562

บริษัทกูด๊ เฮด พริน้ ท์ตงิ้ แอนด์

รำคำตำม

เลขที่ 8/2562

แพคเกจจิง้ กรุป๊ จำกัด
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 109,033 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 22/10/2562

นำยคมสัน มูลธิยะ

รำคำตำม

เลขที่ 9/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 26,450 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 25/10/2562

บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 10/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 240,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 25/10/2562

บริษัท อเลิท ทรำนสปอรืทเทชัน่

รำคำตำม

เลขที่1/2562

งปม. อนุมัติ

วันที่ 25/10/2562

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
8 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบงำนภำพ

200,000

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
9 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำอำคำร

200,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 200,000 บำท

100,000

100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลำย

๖ เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ ของอำคำรหอศิลป์

เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

ร่วมสมัยรำชดำเนิน

รำคำทีเ่ สนอ 99,510 บำท

10 จ้ำงพิมพ์แผ่นพับและโปสเตอร์

130,000

งำนเทศกำลวรรรกรรมนำนำชำติ Neilson
Hays Bangkok Literature Festival
11 จ้ำงติดตัง้ พัดลมระบำยอำกำศ

แพคเกจจิง้ กรุป๊ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 109,033 บำท
26,450

ภำยในชัน้ 3 อำคำรวัฒนธรรมวิศิษฏ์
12 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบงำนลิฟต์

130,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทกูด๊ เฮด พริน้ ท์ตงิ้ แอนด์

26,450 เฉพำะเจำะจง นำยคมสัน มูลธิยะ
รำคำทีเ่ สนอ 26,450 บำท

240,000

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน

240,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 240,000 บำท

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
13 เช่ำสถำนทีเ่ ก็บและดูแลรักษำผลงำนศิลปกรรม

200,000

200,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อเลิท ทรำนสปอรืทเทชัน่

สะสมของสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เซอร์วสิ จำกัด

เซอร์วสิ จำกัด

ชุด 246247596248914102516..

รำคำทีเ่ สนอ 160,243.20 บำท

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 160,243.20 บำท

And then there were none

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน ..........พฤศจิกำยน.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
14 จ้ำงทำควำมสะอำด และดูแลสนำมหญ้ำของ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,121,400

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
15 จ้ำงเหมำทำควำมสะอำดของสำนักงำน

420,000

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
16 จ้ำงดำเนินโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพระบบ

600,000

ป้องกันและรักษำควำมมัน่ คงภำยนอก
และภำยในเครือข่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
17 จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำย

120,000

100,000

อินเตอร์เน็ตของสำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยปีงบประมำณ พ.ศ 2563
20 จ้ำงบำรุงรักษำระบบเพิม่ ประสิทธิภำพและ
ควบคุมกำรใช้อินเตอร์เน็ต (proxy Server)

เลขที่

โดยสรุป
รำคำตำม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 1/2562

รำคำทีเ่ สนอ 1,121,400 บำท

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 1,121,400 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 7/10/2562

บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 2/2562

เซอร์วสิ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 420,00 บำท

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 420,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 10/10/2562

600,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 3/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 600,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 11/10/2562

บริษัท แอกทีฟ โพรวิชนั่ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 4/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/10/2562

บริษัท นำย บี วัน จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 5/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 100,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/10/2562

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 6/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 3,960,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/10/2562

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 7/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 150,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/10/2562

1,121,400

E-biding

420,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์

120,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอกทีฟ โพรวิชนั่ จำกัด

100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำย บี วัน จำกัด

3,960,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
ไฮเวย์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,960,000 บำท

150,000

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท พนำทัศน์ จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ 100,000 บำท
3,960,000

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท พนำทัศน์ จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ บำท

(www.ocac.go.th) ประจำปี พ.ศ. 2563
19 จ้ำงดำเนินโครงกำรเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำย

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ไฮเวย์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 600,000 บำท

ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
18 จ้ำงบำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลของสำนักงำนฯ

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

150,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
ไฮเวย์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 150,000 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน ..........พฤศจิกำยน.................. พ.ศ. 2562
งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

ที่
21 จ้ำงบำรุงระบบบริหำรจัดกำร กำรใช้

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ลำดับ

150,000

คอมพิวเตอร์ของบุคคลำกรในสำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2563
22 จ้ำงโครงกำรบำรุงรักษำระบบจัดเก็บภำพ

100,000

และรำคำทีเ่ สนอ
150,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่

100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอกทีฟ โพรวิชนั่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 100,000 บำท

2,460,000

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
24 เช่ำอำคำรธนำลงกรณ์ทำวเวอร์ ชัน้ 6

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ไฮเวย์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 150,000 บำท

กิจกรรมของสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
23 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

2,460,000 เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รำคำทีเ่ สนอ 2,460,000 บำท

2,453,088

2,453,088 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เจ เรียลตี้ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 2,453,088 บำท

25 เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำรสี จำนวน 1 เครือ่ ง

96,000

96,000 เฉพำะเจำะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 96,000 บำท

26 เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ขำว - ดำ
จำนวน 6 เครือ่ ง ประจำปีงบประมำณ 2563

200,000

200,000 เฉพำะเจำะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 200,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

โดยสรุป
รำคำตำม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 8/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 150,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/10/2562

บริษัท แอกทีฟ โพรวิชนั่ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 9/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 100,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 22/10/2562

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

รำคำตำม

เลขที่ 10/2562

ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 2,460,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 25/10/2562

บริษัท เจ เจ เรียลตี้ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 1/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 2,453,088 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 11/10/2562

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 2/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 96,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 30/10/2562

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 3/2562

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง 200,000 บำท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 30/10/2562

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน .........ธันวำคม.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งเจาะกระดาษ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

2,782.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
2,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ธุรภัณฑ์สเตชัน่
ราคาทีเ่ สนอ 2,782 บาท

2 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบปรับอากาศ

432,000.00

432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรี อิเลคทริค

และการจ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบ

(ไทยแลนด์) จากัด

ควบคุมความชืน้ ของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย

ราคาทีเ่ สนอ 432,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ธุรภัณฑ์สเตชัน่

โดยสรุป
ราคาตาม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 3/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 2,782 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 29/11/2562

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 11/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 432,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 6/11/2562

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 12/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 240,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 6/11/2562

บริษัท กางใจครีเอชัน่ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 13/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 499,048 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 13/11/2562

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 14/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 3,852 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/11/2562

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 16,361.37 บาท

ราคาตาม
งปม. อนุมัติ

เลขที่ 15/2563
วันที่ 15/11/2562

ร้านวิริยะ โดยนายชูธนา ติยภูมิ

ราคาตาม

เลขที่ 16/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 9,373.20 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/11/2562

ราชดาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบระบายอากาศ

240,000.00

ของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน

240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรี อิเลคทริค
(ไทยแลนด์) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 240,000 บาท

4 จ้างจัดเตรียมสถานทีง่ านเทศกาลวรรณกรรม

500,000.00

นานาชาติ Neilson Hays Bankok
Literature Festival
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

ราคาทีเ่ สนอ 499,048 บาท
3,852.00

รายการเครือ่ งพิมพ์เอกสาร (Printer)
6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
7 จ้างทาตรายางประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กางใจครีเอชัน่ จากัด

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 3,852 บาท

16,361.37

16,361.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 16,361.37 บาท

9,373.20

9,373.20 เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ โดยนายชูธนา ติยภูมิ
ราคาทีเ่ สนอ 9,373.20 บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน .........ธันวำคม.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
8 จ้างซ่อมแซมวงกบช่องระบายลมห้องน้าหญิง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

235,400.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จากัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จากัด

โดยสรุป
ราคาตาม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 17/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 235,400 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 15/11/2562

บริษัท ไอเดียส์ เฟส จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 18/2563

ราคาทีเ่ สนอ 193,000 บาท

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 193,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 21/11/2562

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟวายไอ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 485,994 บาท

บริษัท เอฟวายไอ จากัด
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 485,994 บาท

ราคาตาม
งปม. อนุมัติ

เลขที่ 19/2563
วันที่ 21/11/2562

บริษัท พี ซี เทค เซอร์วสิ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 20/2563

ราคาทีเ่ สนอ 3,295.60 บาท

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 3,295.60 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 28/11/2562

216,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่
แมเนจเมนท์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 216,140 บาท

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่
แมเนจเมนท์ จากัด
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 216,140 บาท

ราคาตาม
งปม. อนุมัติ

เลขที่ 11/2563
วันที่ 6/11/2562

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่

ราคาตาม

เลขที่ 12/2563

ไฮเวย์ จากัด

ไฮเวย์ จากัด

งปม. อนุมัติ

วันที่ 19/11/2562

ราคาทีเ่ สนอ 2,500,000 บาท

ราคาทีต่ กลงซือ้ 2,500,000 บาท

ห้องน้าชาย ชัน้ 1 บอร์ดไม้หน้าอาคาร

ราคาทีเ่ สนอ 235,400 บาท

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน และประตูไม้
เปิด ปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
9 จัดกิจกรรมสัมมนาการออกแบบ

193,000.00

193,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียส์ เฟส จากัด

เครือ่ งแต่งกายร่วมสมัยในโครงการพัฒนา
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย
10 จ้างจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน
เพือ่ การท่องเทีย่ วโคราช
11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

500,000.00

3,295.60

3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เทค เซอร์วสิ จากัด

รายการคอมพิวเตอร์ (CPU)
12 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 จ้างบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน

216,140.00

2,500,000.00

2,500,000.00

คัดเลือก

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......11........ เดือน .........ธันวำคม.................. พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
14 จ้างขนส่งผลงานศิลปะ (ขากลับ)

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,900,000.00

ในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัย

1,900,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
คัดเลือก

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท ฮ่องกงบรรจุพัสดุ จากัด

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ฮ่องกงบรรจุพัสดุ จากัด

โดยสรุป
ราคาตาม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 13/2563

ราคาทีเ่ สนอ 1,618,696 บาท

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 1,618,696 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 19/11/2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคาตาม

เลขที่ 14/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 3,878,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 19/11/2562

บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาส์

ราคาตาม

เลขที่ 15/2563

คอร์ปอเรชัน่ จากัด

คอร์ปอเรชัน่ จากัด

งปม. อนุมัติ

วันที่ 27/11/2562

ราคาทีเ่ สนอ 3,950,000 บาท

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 3,950,000 บาท

นานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 58
15 จ้างดาเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

4,000,000.00

เพือ่ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

3,878,100.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคาทีเ่ สนอ 3,878,000 บาท

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 จ้างดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักออกแบบรุน่ ใหม่

4,000,000.00

4,000,000.00 E-Bidding บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาส์

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......7........ เดือน .........มกรำคม.................. พ.ศ. 2563
งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ลำดับ

ที่
1 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

200,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ราคาตาม

ราคาทีเ่ สนอ 131,478.90 บาท ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 131,478.90 บาท งปม. อนุมัติ

สาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุน่ ใหม่

เลขที่
และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 4/2563
วันที่ 23/12/2562

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 จ้างรถตูป้ รับอากาศ สาหรับโครงการ

25,200.00

พัฒนาศักยภาพศิลปินรุน่ ใหม่

25,200.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสัน กระจก
ราคาทีเ่ สนอ 25,200 บาท

นายคมสัน กระจก

ราคาตาม

เลขที่ 21/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 25,200 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 12/12/2562

นายณัฐิวฒ
ุ ิ ชานาญศิลป์

ราคาตาม

เลขที่ 22/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 12,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 12/12/2562

นายคงกระพัน สุขประเสริฐ

ราคาตาม

เลขที่ 23/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 10,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 13/12/2562

บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 24/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 105,000 บาท

งปม. อนุมัติ

วันที่ 17/12/2562

บริษัท ดีมากไอเดีย จากัด
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 4,300,000 บาท

ราคาตาม
งปม. อนุมัติ

เลขที่ 16/2563
วันที่ 27/12/2562

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 จ้างขนส่งผลงานจากจังหวัดนครราชสีมา

12,000.00

กลับมาจัดเก็บยังสานักงานศิลปวัฒนธรรม

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวฒ
ุ ิ ชานาญศิลป์
ราคาทีเ่ สนอ 12,000 บาท

ร่วมสมัย ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
4 จัดทาโปสเตอร์กิจกรรมประกวดงานเขียน

10,000.00

เรือ่ งเล่าจากบ้านเรา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ 2563
5 จ้างรถบัสปรับอากาศ สาหรับโครงการพัฒนา

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกระพัน สุขประเสริฐ
ราคาทีเ่ สนอ 10,000 บาท

105,000.00

ศักยภาพศิลปินรุน่ ใหม่ ประจาปีงบประมาณ

105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 105,000 บาท

พ.ศ. 2563
6 จ้างดาเนินโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ
ครัง้ ที่ 5 (The 5 Bangkok Art Festival )

4,327,800.00

4,327,800.00 E-Bidding บริษัท ดีมากไอเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 4,300,000 บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......6........ เดือน ........กุมภำพันธ์................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริน้ เตอร์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

226,305.00

ครัง้ ที่1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ
226,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสม่อน พริน้ ท์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 220,580.50 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท บิสม่อน พริน้ ท์ จากัด

โดยสรุป
ราคาตาม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 5/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 220,580.50 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/1/2563

นายอาวิน อินทรังสี

ราคาตาม

เลขที่ 26/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 92,000.00 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 13/1/2563

นายเรวัต เอีย่ มจรัส

ราคาตาม

เลขที่ 27/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 32,400.00 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 15/1/2563

นายคงกระพันธ์ สุขประเสริฐ

ราคาตาม

เลขที่ 28/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 12,000.00 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 16/1/2563

นายปรวิทย์ ยศถา

ราคาตาม

เลขที่ 29/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 40,000.00 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 16/1/2563

นางสาวปัทมา บัวบาน
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 270,000.00 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 30/2563
วันที่ 22/1/2563

นายธนวัฒน์ ยศดี

ราคาตาม

เลขที่ 31/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 10,800.00 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 27/1/2563

จานวน 9 รายการ
2 จ้างจัดนิทรรศการชุมทางร้อยไทย

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาวิน อินทรังสี
ราคาทีเ่ สนอ 92,000.00 บาท

3 จ้างรถตูป้ รับอากาศ

32,400.00

32,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัต เอีย่ มจรัส
ราคาทีเ่ สนอ 32,400.00 บาท

4 จ้างทาโปสเตอร์ออนไลน์กิจกรรมอบรม

12,000.00

การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกระพันธ์ สุขประเสริฐ
ราคาทีเ่ สนอ 12,000.00 บาท

ดวงใจวิจารณ์
5 จ้างถ่ายภาพนิง่ ในโครงการการแสดง

50,000.00

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวิทย์ ยศถา
ราคาทีเ่ สนอ 40,000.00 บาท

Thailand Biennale Korat 2020
6 จ้างจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบ OCAC
Contemporary Design
: Ceramic Tiles Wall Art
ในงานเทศการออกแบบกรุงเทพฯ 2563
Bangkok Design Week 2020
7 จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ

270,000.00

10,800.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา บัวบาน
ราคาทีเ่ สนอ 270,000.00 บาท

10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ยศดี
ราคาทีเ่ สนอ 10,800.00 บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......4....... เดือน .........มีนำคม............... พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้างการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

500,000.00

กิจกรรม /โครงการทีส่ าคัญ
2 จ้างดาเนินโครงการพัฒนาการออกแบบ

3,598,200.00

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ
500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรพัฒน์ ผลหิรัญกิจ
3,598,200.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาทีเ่ สนอ 3,598,200 บาท

1,415,600.00

ผ้าไทยร่วมสมัย
4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ราคาทีเ่ สนอ 500,000 บาท

ลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้สสู่ ากล
3 จ้างดาเนินโครงการออกแบบเครือ่ งแต่งกาย

รำคำกลำง

1,415,600.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาทีเ่ สนอ 1,415,600บาท

107,586.21

บริหารงานราชการด้านวิชาการ สังกัด

107,586.21 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัธณีย์ ดีสุข
ราคาทีเ่ สนอ 107,586.21 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นายกรพัฒน์ ผลหิรัญกิจ

โดยสรุป
ราคาตาม

และวันทีข่ องสัญญำ
เลขที่ 32/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 500,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 21/2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ราคาตาม

เลขที่ 17/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 3,598,200 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 14/2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ราคาตาม

เลขที่ 18/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 1,415,.600 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 14/2/2563

นางสาวพัธณีย์ ดีสุข

ราคาตาม

เลขที่ 58/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 107,586.21 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 25/2/2563

นางสาวภาพพิมพ์ ไกรทอง

ราคาตาม

เลขที่ 59/2563

ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง 107,586.21 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 25/2/2563

กลุม่ บริหารงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ สังกัด กลุม่ ประชาสัมพันธ์

107,586.21

107,586.21 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาพพิมพ์ ไกรทอง
ราคาทีเ่ สนอ 107,586.21 บาท

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน ........เมษำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ
ที่
1 ซือ้ โคมไฟติดราง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
500,000.00

2 ซือ้ ผลงานศิลปะ

800,000.00

3 ซือ้ ผลงานศิลปะ

900,000.00

4 ซือ้ ผลงานศิลปะ

550,000.00

5 ซือ้ ผลงานศิลปะ

500,000.00

6 ซือ้ ผลงานศิลปะ

1,000,000.00

7 ซือ้ ผลงานศิลปะ

600,000.00

8 ซือ้ ผลงานศิลปะ

2,000,000.00

9 ซือ้ ผลงานศิลปะ

360,000.00

10 ซือ้ ผลงานศิลปะ

1,200,000.00

11 ซือ้ ผลงานศิลปะ

900,000.00

12 ซือ้ ผลงานศิลปะ

960,000.00

13 ซือ้ ผลงานศิลปะ

230,000.00

14 ซือ้ ผลงานศิลปะ

2,500,000.00

15 ซือ้ ผลงานศิลปะ

1,900,000.00

16 ซือ้ ผลงานศิลปะ

2,300,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลท์ตงิ้ แอนด์
อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 494,340.50 บาท
800,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยนันท์ ชะอุม่ งาม
ราคาที่เสนอ 800,000 บาท
900,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญา เจริญศุภกุล
ราคาที่เสนอ 900,000 บาท
550,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่ง ธีระพิจติ ร
ราคาที่เสนอ 550,000 บาท
500,000.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ "มูลนิธริ ัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์"
ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ปาณินท์
ราคาที่เสนอ 1,000,000 บาท
600,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรสลิน กาสต์
ราคาที่เสนอ 600,000 บาท
2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรมณี ศรีอุทัยสุข
ราคาที่เสนอ 2,000,000 บาท
360,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร โกอุดมวิทย์
ราคาที่เสนอ 360,000 บาท
1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์ตติสท์รัน
ราคาที่เสนอ 1,200,000 บาท
900,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี คุณาวิชยานนท์
ราคาที่เสนอ 900,000 บาท
960,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
ราคาที่เสนอ 960,000 บาท
230,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน
ราคาที่เสนอ 230,000 บาท
2,500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ ชานนนารถ
ราคาที่เสนอ 2,500,000 บาท
1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา วิจนิ ธนาสาร
ราคาที่เสนอ 1,900,000 บาท
2,300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา พิณทอง
ราคาที่เสนอ 2,300,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ไลท์ตงิ้ แอนด์
อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 494,340.50 บาท
นายชัยนันท์ ชะอุม่ งาม
ราคาที่ตกลงซือ้ 800,000 บาท
นางกัญญา เจริญศุภกุล
ราคาที่ตกลงซือ้ 900,000 บาท
นายรุ่ง ธีระพิจติ ร
ราคาที่ตกลงซือ้ 550,000 บาท
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ "มูลนิธริ ัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์"
ราคาที่ตกลงซือ้ 500,000 บาท
นายอนันต์ ปาณินท์
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,000,000 บาท
นางรสลิน กาสต์
ราคาที่ตกลงซือ้ 600,000 บาท
นางอรมณี ศรีอุทัยสุข
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,000,000 บาท
นายถาวร โกอุดมวิทย์
ราคาที่ตกลงซือ้ 360,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์ตติสท์รัน
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,200,000 บาท
นายสุธี คุณาวิชยานนท์
ราคาที่ตกลงซือ้ 900,000 บาท
นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
ราคาที่ตกลงซือ้ 960,000 บาท
นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน
ราคาที่ตกลงซือ้ 230,000 บาท
นายเกียรติศักด์ ชานนนารถ
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,500,000 บาท
นายปัญญา วิจนิ ธนาสาร
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,900,000 บาท
นายปรัชญา พิณทอง
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,300,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่
โดยสรุป
และวันที่ของสัญญำ
ราคาตาม
เลขที่ 6/2563
งปม อนุมัติ
วันที่ 9/3/2563
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 7/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 8/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 9/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 10/2563
วันที่ 26/3/2563

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 11/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 12/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 13/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 14/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 15/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 16/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 17/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 18/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 19/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 20/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 21/2563
วันที่ 26/3/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน ........เมษำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ
ที่
17 ซือ้ ผลงานศิลปะ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

18 ซือ้ ผลงานศิลปะ
19 ซือ้ ผลงานศิลปะ
20 ซือ้ ครุภัณฑ์รายกากรเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว
21 จ้างเผยแพร่ข่าวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
Thailand Biennale Korat 2020 ผ่านทาง www.e-flux.com
22 จ้างทาวิดีโอเพลงรณรงค์โรคไวรัสปอดอักเสบ (COVID - 19)
23 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี 2562 สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

24 จ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชือ้ ป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ (COVID - 19)
ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
25 จ้างดาเนินโครงการผลิตคลิปสัน้ รณรงค์ตามมาตรการเร่งรัด ดาเนินการป้องกัน
ควบคุม แก้ปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ บริหารงานบุคคล
27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ แผนงาน
28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ แผนงาน
29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารและติดตาม
การประเมินส่วนราชการตามการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
สังกัด กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านเลขานุการ
รองผูอ้ านวยการฯ สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ อานวยการ
31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านธุรการและงาน
บริหารทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ อานวยการ
32 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านธุรการและงาน
บริหารทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ อานวยการ

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
4,500,000.00 4,500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แกลเลอรี่เว่อ
ราคาที่เสนอ 4,500,000 บาท
2,600,000.00 2,600,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาครินทร์ เครืออ่อน
ราคาที่เสนอ 2,600,000 บาท
1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤช งามสม
ราคาที่เสนอ 1,200,000 บาท
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส. ที. เจ อิเล็คทริค โซลูชนั่ จากัด
ราคาที่เสนอ 32,100 บาท
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลวีดู จากัด
ราคาที่เสนอ 454,750 บาท
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ มะปรางหวาน
ราคาที่เสนอ 100,000 บาท
300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมชูปถัมภ์
ราคาที่เสนอ 275,000 บาท
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส วี โฮมอินเตอร์ เซอร์วสิ จากัด
ราคาที่เสนอ 100,000 บาท
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จากัด
ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
14,516.13
90,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้างหุ้นส่วนจากัด แกลเลอรี่เว่อ
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,500,000 บาท
นายสาครินทร์ เครืออ่อน
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,600,000 บาท
นายกฤช งามสม
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,200,000 บาท
บริษัท เอส. ที. เจ อิเล็คทริค โซลูชนั่ จากัด
ราคาที่จดั จ้าง 32,100 บาท
บริษัท ออลวีดู จากัด
ราคาที่จดั จ้าง 454,750 บาท
นายสุเมธ มะปรางหวาน
ราคาที่จดั จ้าง 100,000 บาท
สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมชูปถัมภ์
ราคาที่จดั จ้าง 275,000 บาท
บริษัท เอส วี โฮมอินเตอร์ เซอร์วสิ จากัด
ราคาที่จดั จ้าง 100,000 บาท
บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จากัด
ราคาที่จดั จ้าง 500,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่
และวันที่ของสัญญำ
เลขที่ 22/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 23/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 24/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 25/2563
วันที่ 26/3/2563
เลขที่ 33/2563
วันที่ 12/3/2563
เลขที่ 34/2563
วันที่ 13/3/2563
เลขที่ 35/2563
วันที่ 16/3/2563

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 36/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 37/2563
วันที่ 27/3/2563

14,516.13 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ กิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 14,516.13 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร ศิริยงค์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญภัสสร โต๊ะเพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา อีสา
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายอนุรักษ์ กิจเจริญ
ราคาที่จดั จ้าง 14,516.13 บาท
นางสาวทักษพร ศิริยงค์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวพิชญภัสสร โต๊ะเพิ่มพูน
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวสุพรรณษา อีสา
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 60/2563
วันที่ 2/3/2563
เลขที่ 61/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 62/2564
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 63/2563
วันที่ 20/3/2563

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรชฎา วิริยะจรรยงค์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา ผิวเผือด
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ร้อยกรอง
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวฉัตรชฎา วิริยะจรรยงค์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวพรนภา ผิวเผือด
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวอริศรา ร้อยกรอง
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 64/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 65/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 66/2563
วันที่ 20/3/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน ........เมษำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
33 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านธุรการและงาน
บริหารทั่วไป สังกัดสานักงานเลขานุการกรม กลุม่ อานวยการ
34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ บริหารงานบุคคล
35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ บริหารงานบุคคล
36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ บริหารงานบุคคล
37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านนิติการ
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ บริหารงานบุคล
38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
39 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
40 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านงานบริหารโครงการ
และกิจกรรม สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ ส่งเสริมงานทัศนศิลป์
และเชิดชูเกียรติศิลปิน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
63,000.00
63,000.00
90,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐศักดิ์ ไกยะแสง
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลกร วรรณเผือก
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี ชินวงศ์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ กิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชชา คุระจอก
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย จันทะนาม
ราคาที่เสนอ 63,000 บาท
63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เขียวชืน่
ราคาที่เสนอ 63,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาริสรา สุขวิบูลย์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายรัฐศักดิ์ ไกยะแสง
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวกมลกร วรรณเผือก
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวณัฐวดี ชินวงศ์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายอนุรักษ์ กิจเจริญ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายวิชชา คุระจอก
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายพิชัย จันทะนาม
ราคาที่จดั จ้าง 63,000 บาท
นายมนตรี เขียวชืน่
ราคาที่จดั จ้าง 63,000 บาท
นางสาวภาริสรา สุขวิบูลย์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่
และวันที่ของสัญญำ
เลขที่ 67/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 68/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 69/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 70/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 71/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 72/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 73/2563
วันที่ 20/3/2563
เลขที่ 74/2563
วันที่ 26/3/2563

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านงานบริหารโครงการ
และกิจกรรม สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ ส่งเสริมงานทัศนศิลป์
และเชิดชูเกียรติศิลปิน
42 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านงานบริหารโครงการ
และกิจกรรม สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ ส่งเสริมงานทัศนศิลป์
และเชิดชูเกียรติศิลปิน
43 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านงานบริหารโครงการ
และกิจกรรม สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ ส่งเสริมงานทัศนศิลป์
และเชิดชูเกียรติศิลปิน
44 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านงานบริหารโครงการ
และกิจกรรม สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ ส่งเสริมงานทัศนศิลป์
และเชิดชูเกียรติศิลปิน
45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านระบบสารบรรณ
สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุม่ วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
46 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรม กลุม่ วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา วังหนองว้า
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวชนิดา วังหนองว้า
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 75/2563
วันที่ 26/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุลลดา ศรีอร่าม
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวจุลลดา ศรีอร่าม
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 76/2563
วันที่ 26/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล โสมทัศน์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวดวงกมล โสมทัศน์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 77/2563
วันที่ 26/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร สร้อยระย้า
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาววิภาพร สร้อยระย้า
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 78/2563
วันที่ 26/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา เปลีย่ นเชาว์พลัน
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์ฉาย เฟื่องฟู
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวชนิดา เปลีย่ นเชาว์พลัน
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวจันทร์ฉาย เฟื่องฟู
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 79/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 80/2563
วันที่ 30/3/2563

47 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริการต่างๆ ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ ฦาชา
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายเอกสิทธิ์ ฦาชา
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 81/2563
วันที่ 30/3/2563

90,000.00

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน ........เมษำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
48 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริการต่างๆ ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
90,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์เมธานนท์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางสาวธิดารัตน์ ศิลป์เมธานนท์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่
โดยสรุป
และวันที่ของสัญญำ
ราคาตาม
เลขที่ 82/2563
งปม อนุมัติ
วันที่ 30/3/2563

49 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านการดูแลเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศของสานักงานฯ สังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
50 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านธุรการคลังและพัสดุ
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ คลังและพัสดุ
51 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านการเงินและบัญชี
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ คลังและพัสดุ
52 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบัญชีผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ คลังและพัสดุ
53 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนการเงินและบัญชี
สังกัด สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ คลังและพัสดุ
54 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารงานพัสดุ
และงานดูแลอาคาร สถานที่ สังกัด สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ คลังและพัสดุ
55 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชกา รด้านบริหารงานพัสดุ
ซ่อมบารุงและงานดูแลอาคาร สถานที่ สังกัดสานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ คลังและพัสดุ
56 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชกา รด้านบริหารงานพัสดุ
ซ่อมบารุงและงานดูแลอาคาร สถานที่ สังกัดสานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ คลังและพัสดุ
57 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านประชาสัมพันธ์
สังกัด กลุม่ ประชาสัมพันธ์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน์ รื่นเกษม
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ หอมมาลัย
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชารัช สุทธิเสน
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิกา เฉลิมทิศ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีภรณ์ บัวแสง
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา รู้ขาย
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวธัญญารัตน์ รื่นเกษม
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายนพณัฐ หอมมาลัย
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวณัชชารัช สุทธิเสน
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวปาลิกา เฉลิมทิศ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวสุรีภรณ์ บัวแสง
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวจรรยา รู้ขาย
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 83/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 84/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 85/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 86/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 87/2563
วันที่ 30/3/2563
เลขที่ 88/2563
วันที่ 30/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติโชติ ผาสุขดี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายกิติโชติ ผาสุขดี
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 89/2563
วันที่ 30/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรุตม์ เวสสวัสดิ์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายนรุตม์ เวสสวัสดิ์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 90/2563
วันที่ 30/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิฏฐา พุทธรักษา
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวธนิฏฐา พุทธรักษา
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 91/2563
วันที่ 31/3/2563

58 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านประชาสัมพันธ์
สังกัด กลุม่ ประชาสัมพันธ์
59 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านประชาสัมพันธ์
สังกัด กลุม่ ประชาสัมพันธ์
60 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ราชการสะดวก สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ อานวยการ
61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านการเงินและบัญชี
สังกัด กลุม่ บริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
62 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี พิพิธหิรัญการ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตานน วงษ์วจิ ติ ร
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรวงกร เดโชทองพงษ์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐิดา ประทิศ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวอภิรดี พิพิธหิรัญการ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายกฤตานน วงษ์วจิ ติ ร
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวสรวงกร เดโชทองพงษ์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวณัฐิดา ประทิศ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 92/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 93/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 94/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 95/2563
วันที่ 31/3/2563

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ คาออน
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายวุฒิพงษ์ คาออน
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 96/2563
วันที่ 31/3/2563

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน ........เมษำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
63 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
64 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
65 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
66 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
67 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบาย
ผูบ้ ริหาร สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
90,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ เจะอารี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐธรรมนูญ ชมโพธิส์ อน
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริราชย์ สุทธนะ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระ กิจแพ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคมญ มาลี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายอัมรินทร์ เจะอารี
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายรัฐธรรมนูญ ชมโพธิส์ อน
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายสิริราชย์ สุทธนะ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายพีระ กิจแพ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวภคมญ มาลี
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่
และวันที่ของสัญญำ
เลขที่ 97/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 98/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 99/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 100/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 101/2563
วันที่ 31/3/2563

68 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
69 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์

98,400.00

98,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี มหามิตร
ราคาที่เสนอ 98,400 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ชัชวาลย์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวสุธาสินี มหามิตร
ราคาที่จดั จ้าง 98,400 บาท
นายปรัชญา ชัชวาลย์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 102/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 103/2563
วันที่ 31/3/2563

70 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
71 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
72 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
73 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
74 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารจัดการหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต กุศลสอาด
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกริช สุรินทร์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชินวุฒิ รอดโพธิท์ อง
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักชาย งามเผือก
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช ศมนลักษณ์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายวิศรุต กุศลสอาด
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายคมกริช สุรินทร์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายชินวุฒิ รอดโพธิท์ อง
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นายศักชาย งามเผือก
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวปิยะนุช ศมนลักษณ์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 104/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที 105/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 106/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 107/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 108/2563
วันที่ 31/3/2563

75 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารจัดการหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
76 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารจัดการหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภ่ ูมิภาค
สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
77 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารจัดการหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภ่ ูมิภาค
สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์
78 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ด้านบริหารจัดการหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภ่ ูมิภาค
สังกัด ศูนย์หอศิลป์ กลุม่ บริหารจัดการหอศิลป์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา มณีบางกา
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤพร เครือหงษ์
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาวสุนิษา มณีบางกา
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท
นางสาวนฤพร เครือหงษ์
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ
ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 109/2563
วันที่ 31/3/2563
เลขที่ 110/2563
วันที่ 31/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ปานมาศ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายสราวุธ ปานมาศ
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 111/2563
วันที่ 31/3/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา นรดี
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสาววิยะดา นรดี
ราคาที่จดั จ้าง 90,000 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 112/2563
วันที่ 31/3/2563

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00

แบบ สขร. 1

ลำดับ
งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บเอกสำรประวัตขิ ำ้ รำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ
และพนักงำนรำชกำร

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ .....19......... เดือน .......พฤษภำคม................ พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
วงเงินที่จดั ซื้อ
รำคำกลำง
วิธซี ื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
18,943.11
18,943.11 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำที่เสนอ 18,943.11 บำท

2 โครงกำรนิทรรศกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยนำนำชำติ
สู่ภูมภิ ำค “Chavalit Soemprungsuk 80+ Art Festival in
Thailand at Krabi” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
หอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมภิ ำค

297,000.00

297,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรรัตน์ สิมะไพศำล
รำคำที่เสนอ 297,000 บำท

3 จ้ำงซ่อมแซมบำนกระจกประตูทำงเข้ำห้องสมุด ศิลปวัฒนธรรม

49,755.00

49,755.00 เฉพำะเจำะจง บ.สปอตเทค ซิสเต็ม จำกัด

ร่วมสมัย ชั้น 2 ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
4 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงำน
5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ไฟพำร์บนเวทีห้องออดิทอเรียม
อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบท่อระบำยน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกลู
ท่อน้ำเสีย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชำย ชั้น 1 ฝั่งศรแดง

รำคำที่เสนอ 49,755 บำท
4,494.00
12,840.00

4,494.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี ซี เทค เซอร์วสิ จำกัด
รำคำที่เสนอ 4,494 บำท
12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 12,840 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป และวันที่ของสัญญำ
บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำตำม เลขที่ 26/2563
รำคำที่ตกลงซื้อ 18,943.11 บำท งปม อนุมตั ิ วันที่ 23/4/2563
นำงสำวอมรรัตน์ สิมะไพศำล
รำคำที่ตกลงจ้ำง 297,000 บำท

รำคำตำม เลขที่ 38/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 1/4/2563

บ.สปอตเทค ซิสเต็ม จำกัด

รำคำตำม

รำคำที่ตกลงจ้ำง 49,755 บำท

งปม อนุมตั ิ วันที่ 2/4/2563

บ. พี ซี เทค เซอร์วสิ จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 4,494 บำท

รำคำตำม เลขที่ 40/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 9/4/2563

บ. มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 12,840 บำท

รำคำตำม เลขที่ 41/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 15/4/2563

เลขที่ 39/2563

390,550.00

390,550.00 เฉพำะเจำะจง บ.สปอตเทค ซิสเต็ม จำกัด
รำคำที่เสนอ 390,550 บำท

บ.สปอตเทค ซิสเต็ม จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 390,550 บำท

รำคำตำม เลขที่ 42/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 17/4/2563

100,000.00

100,000.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมขัวศิลปะ
รำคำที่เสนอ 100,000 บำท

สมำคมขัวศิลปะ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 100,000 บำท

รำคำตำม เลขที่ 43/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 22/4/2563

46,450.00

46,450.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสัน มูลธิยะ
รำคำที่เสนอ 46,450 บำท

นำยคมสัน มูลธิยะ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 46,450 บำท

รำคำตำม เลขที่ 44/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 22/4/2563

อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
7 จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนศิลปะร่วมสมัยผ่ำนสื่อออนไลน์
8 จ้ำงติดตั้งสวิตไฟ ชั้น 3 อำคำรวัฒนธรรมวิศิษฏ์
9 จ้ำงเหมำจัดทำแผนพับประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลเปิดบ้ำนศิลปิน
จังหวัดเชียงรำย ครั้งที่ 1 (มีนำคม - สิงหำคม 2563)

150,000.00

150,000.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมขัวศิลปะ
รำคำที่เสนอ 150,000 บำท

สมำคมขัวศิลปะ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 150,000 บำท

รำคำตำม เลขที่ 45/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 24/4/2563

10 จ้ำงเหมำจัดทำหนังสือรวบรวมผลงำนที่ได้รับแรงบันดำลใจ
จำกโครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม

450,000.00

450,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไอดีล วัน จำกัด
รำคำที่เสนอ 450,000 บำท

บ.ไอดีล วัน จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 450,000 บำท

รำคำตำม เลขที่ 46/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 24/4/2563

11 จ้ำงเหมำจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ควำมรู้ดำ้ นศิลปะกำรออกแบบ

499,690.00

499,690.00 เฉพำะเจำะจง บ.แฮพเพนนิ่ง จำกัด

บ.แฮพเพนนิ่ง จำกัด

รำคำตำม

รำคำที่ตกลงจ้ำง 499,690 บำท

งปม อนุมตั ิ วันที่ 27/4/2563

ร่วมสมัย สู่ผลงำนสร้ำงสรรค์ จังหวัดรำชบุรี

รำคำที่เสนอ 499,690 บำท

เลขที่ 47/2563

แบบ สขร. 1

ลำดับ
งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
12 จ้ำงเหมำจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ควำมรู่ดำ้ นกำรพัฒนำรูปแบบ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ .....19......... เดือน .......พฤษภำคม................ พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
วงเงินที่จดั ซื้อ
รำคำกลำง
วิธซี ื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
400,000.00
400,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโศจิรัตน์ สิงหลกะ

ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย โดย ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รำงวัลศิลปำธร

รำคำที่เสนอ 400,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป และวันที่ของสัญญำ
นำงสำวโศจิรัตน์ สิงหลกะ
รำคำตำม เลขที่ 48/2563
รำคำที่ตกลงจ้ำง 400,000 บำท

งปม อนุมตั ิ วันที่ 28/4/2563

บ.กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุ้ป จำกัด

รำคำตำม เลขที่ 49/2563
งปม อนุมตั ิ วันที่ 30/4/2563

นำยพิเชษฐ กลั่นชื่น
13 จ้ำงพิมพ์หนังสือ Hello โซ่พิสยั ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

147,446.00

147,446.00 เฉพำะเจำะจง บ.กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุ้ป จำกัด
รำคำที่เสนอ 147,446 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 147,446 บำท

14 จ้ำงโครงกำรผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย
และควำมเป็นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

4,199,988.00

4,800,000.00 E-bidding

บ.ดอท เจพีจี จำกัด
รำคำที่เสนอ 4,199,988 บำท

บ.ดอท เจพีจี จำกัด
รำคำตำม เลขที่ 19/2563
รำคำที่ตกลงจ้ำง 4,199,988 บำท งปม อนุมตั ิ วันที่ 24/4/2563

15 จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบดิจทิ ัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1,354,000.00

1,550,500.00 E-bidding

บ.บีเอทีฟ จำกัด
รำคำที่เสนอ 1,354,000 บำท

บ.บีเอทีฟ จำกัด
รำคำตำม เลขที่ 20/2563
รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,354,000 บำท งปม อนุมตั ิ วันที่ 30/4/2563

16 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้ำนไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนำคม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รำยกำร

1,001,000.00

1,001,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อัลไพน์
รำคำที่เสนอ 1,001,000 บำท

บ.อัลไพน์
รำคำตำม เลขที่ 1/2563
รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,001,000 บำท งปม อนุมตั ิ วันที่ 16/4/2563

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน .......มิถนุ ำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซื้อยางรถยนต์สว่ นกลางสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วงเงินที่จดั ซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

23,600.00

(รถกระบะ) จานวน 4 เส้น
2

จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด (Live Stream)
การอบรมออนไลน์การสร้างสรรค์ฟอนต์เบื้องต้น

3 จ้างถ่ายทอดสด (Live Stream)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

23,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เรมี่ การยาง
ราคาที่เสนอ 23,600 บาท

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาวิน อินทรังสี
ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

52,000.00

การอบรมออนไลน์การสร้างฟอนต์เบื้องต้น
4 จ้างออกแบบโปสเตอร์ออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ มะปรางหวาน
ราคาที่เสนอ 42,000 บาท

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกระพัน สุขประเสริฐ
ราคาที่เสนอ 18,000 บาท

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน

4,764.71

4,764.71 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคาที่เสนอ 4,764.71 บาท

6 จ้างปรับปรุงผนังกาแพงกระจกห้องนิทรรศการ ๓

249,845.00

249,845.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอซันนอลไลน์ อิท จากัด
ราคาที่เสนอ 249,845 บาท

ห้องนิทรรศการ ๕ โดยการติดฟิลม์ กระจกฝ้าห้องนิทรรศการ ๓

ห้างหุ้นส่วนจากัด เรมี่ การยาง

ราคาตาม

เลขที่ 27/2563

ราคาที่ตกลงซื้อ 23,600 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 28/5/2563

นายอาวิน อินทรังสี

ราคาตาม

เลขที่ 50/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 5,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 1/5/2563

นายสุเมธ มะปรางหวาน

ราคาตาม

เลขที่ 51/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 42,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 1/5/2563

นายคงกระพัน สุขประเสริฐ

ราคาตาม

เลขที่ 52.1/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 18,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 9/4/2563

บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 53/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 4,764.71 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 19/5/2563

บ.เพอซันนอลไลน์ อิท จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 54/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 249,845 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 19/5/2563

บ.เพอซันนอลไลน์ อิท จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 55/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 20,330 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 21/5/2563

นายนิมติ ร พิพิธกุล

ราคาตาม

เลขที่ 56/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

และห้องนิทรรศการ ๔ ติดฟิลม์ ทึบกระจกห้องเก็บผลงาน
ชั้น ๒ และ ชั้น ๓
7 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนบานกระจก เสาเหล็กกลางประตูมว้ นเลื่อน

20,330.00

ขึ้นลง ปิด-เปิด ฝั่งโซนดี อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
8 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอซันนอลไลน์ อิท จากัด
ราคาที่เสนอ 20,330 บาท

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมติ ร พิพิธกุล
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน .......มิถนุ ำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
9 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

วงเงินที่จดั ซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

35,000.00

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

นายดาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

ราคาตาม

เลขที่ 57/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นายธีระวัฒน์ มุลวิไล

ราคาตาม

เลขที่ 58/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 59/5/2563

นายพิเชษฐ กลั่นชื่น

ราคาตาม

เลขที่ 59/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

ราคาตาม

เลขที่ 60/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นายนิกร แซ่ตั้ง

ราคาตาม

เลขที่ 61/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นายประดิษฐ ประสาททอง

ราคาตาม

เลขที่ 62/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
10 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน์ มุลวิไล
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
11 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ กลั่นชื่น
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
12 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
13 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร แซ่ตั้ง
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
14 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ ประสาททอง
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน .......มิถนุ ำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
15 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

วงเงินที่จดั ซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

35,000.00

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสินีนาฏ เกษประไพ

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

นางสินีนาฏ เกษประไพ

ราคาตาม

เลขที่ 63/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นายมานพ มีจารัส

ราคาตาม

เลขที่ 64/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นางสาวจารุนันท์ พันธชาติ

ราคาตาม

เลขที่ 65/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นางสาวศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช

ราคาตาม

เลขที่ 66/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 80,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

นางสาวพรรษชล ผดุงไท

ราคาตาม

เลขที่ 67/2563

ราคาที่เสนอ 225,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 225,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ต จากัด

บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ต จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 21/2563

ราคาที่เสนอ 938,925 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 938,925 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2563

บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ต

บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ต จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 22/2564

ราคาที่เสนอ 1,187,,700 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,187,,700 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 29/5/2564

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
16 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ มีจารัส

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
17 จ้างสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย เพื่อกิจกรรม CO - WITH -

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุนันท์ พันธชาติ

US นอก - ใน การเดินทางระหว่างเราภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
18 จ้างบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาพถ่าย การรับภาพ

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช

และการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
19 จ้างตกแต่งสถานที่ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน

20 จ้างจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง

ราคาที่เสนอ 80,000 บาท
225,000.00

938,925.00

225,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรษชล ผดุงไท

938,925.00 คัดเลือก

เชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"
ประจาปีพุทธศักราช 2563
21 จ้างทานิตยสารอาร์ตสแควร์

1,187,700.00

1,190,000.00 คัดเลือก

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......17........ เดือน .......มิถนุ ำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมเตอร์โน๊ตบุ๊ค

วงเงินที่จดั ซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

246,000.00

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

252,000.00 E-bidding

จานวน 12 เครื่อง
23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิวเตอร์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

38,000.00

100,000.00 E-bidding

แบบ Network จานวน 10 เครื่อง
24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1kva

27,349.20

104,400.00 E-bidding

จานวน 18 เครื่อง
25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล

238,196.00

252,000.00 E-bidding

แบบที่ 1 จานวน 18 เครื่อง
25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี สาหรับ A3
จานวน 2 เครื่อง

147,700.00

295,000.00 E-bidding

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

บ.ทีเคซีซี คอมมิวนิเคชั่น จากัด

บ.ทีเคซีซี คอมมิวนิเคชั่น จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 2/2564

ราคาที่เสนอ 246,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 246,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 21/5/2564

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 3/2565

ราคาที่เสนอ 38,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 38,000 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 21/5/2565

บ.สหธุรกิจ จากัด

บ.สหธุรกิจ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 4/2566

ราคาที่เสนอ 23,349.20 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 23,349.20 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 21/5/2566

ห้างหุ้นส่วนจากัด แปซิฟิก พลัส ไอที

ห้างหุ้นส่วนจากัด แปซิฟิก พลัส ไอที

ราคาตาม

เลขที่ 5/2567

ราคาที่เสนอ 285,896 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 285,896 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 25/5/2567

ห้างหุ้นส่วนจากัด แปซิฟิก พลัส ไอที

ห้างหุ้นส่วนจากัด แปซิฟิก พลัส ไอที

ราคาตาม

เลขที่ 5/2567

ราคาที่เสนอ 147,700 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 147,700 บาท

งปม อนุมตั ิ

วันที่ 25/5/2567

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......14........ เดือน .......กรกฎำคม................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซื้อเฟรมผ้าใบเพื่อใช้ในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

27,000.00

(Young Artists Talent #1-11)
2 ซื้อบัตรพลาสติกพิมพ์สาเร็จประจาตัวข้าราชการ เพื่อทาบัตรประจาตัว

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิชกรุ๊ป จากัด
ราคาที่เสนอ 27,000 บาท

13,375.00

เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีซื้อหรือจ้ำง

13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังวาณิช ซัพพลาย จากัด
ราคาที่เสนอ 13,375 บาท

56,057.30

56,057.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด 26 กรกฎาคม
ราคาที่เสนอ 56,057.30 บาท

4 จ้างจัดกิจกรรมเทศกาลหุ่นไทยร่วมสมัยออนไลน์ ภายใต้โครงการ

491,000.00

ศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
5 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ Mitsubishi Asian

ราคาที่เสนอ 491,000 บาท
121,500.00

Children’s EnikiFesta 2019 – 2020 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
6 จ้างถ่ายภาพผลงานในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก

40,000.00

113,420.00

113,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วี โฮมอินเตอร์ เซอร์วิส จากัด
ราคาที่เสนอ 113,420 บาท

250,000.00

สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก สาขาศิลปะการแสดง
9 จ้างจัดกิจกรรม Open Up The Lock Down คนละครเปิดใจ

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน ติวเถาว์
ราคาที่เสนอ 40,000 บาท

ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
8 จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ ภายใต้โครงการศิลปิน

121,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลันมิตา พานสุวรรณ
ราคาที่เสนอ 121,500 บาท

(สาขาทัศนศิลป์)
7 จ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ (COVID - 19)

491,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

250,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย
ราคาที่เสนอ 250,000 บาท

494,340.00

ก้าวไปด้วยกัน ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก

494,340.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจากัด เครือข่ายละครกรุงเทพ
ราคาที่เสนอ 494,340 บาท

บริษัท สมใจบิชกรุ๊ป จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 28/2563

ราคาที่ตกลงซื้อ 27,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 17/6/2563

บริษัท วังวาณิช ซัพพลาย จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 29/2563

ราคาที่ตกลงซื้อ 13,375 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 19/6/2563

ห้างหุ้นส่วนจากัด 26 กรกฎาคม

ราคาตาม

เลขที่ 30/2563

ราคาที่ตกลงซื้อ 56,057.30 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/6/2563

มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

ราคาตาม

เลขที่ 68/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 491,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 9/6/2563

นางสาวลันมิตา พานสุวรรณ

ราคาตาม

เลขที่ 69/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 121,500 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 10/6/2563

นายจักริน ติวเถาว์

ราคาตาม

เลขที่ 70/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 40,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 11/6/2563

บริษัท เอส วี โฮมอินเตอร์ เซอร์วิส จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 71/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 113,420 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 11/6/2563

สมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย

ราคาตาม

เลขที่ 72/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 250,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 15/6/2563

ห้างหุ่นส่วนจากัด เครือข่ายละครกรุงเทพ

ราคาตาม

เลขที่ 73/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 494,340 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 15/6/2562

บริษัท สยามรัฐ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 74/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 269,640 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 18/6/2563

(สาขาศิลปะการแสดง)
10 จ้างเผยแพร่กิจกรรม/โครงการของสานักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

269,640.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ จากัด
ราคาที่เสนอ 269,640 บาท

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......14........ เดือน .......กรกฎำคม................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
11 จ้างจัดแถลงข่าวในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

267,878.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

13 จ้างทาโล่รางวัล โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก

17 จ้างเหมาจัดทาหนังสือสรุปภาพรวมการดาเนินโครงการเชียงราย

19 จ้างดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

ราคาที่ตกลงจ้าง 35,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 18/6/2563

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ผามอญ
ราคาที่เสนอ 37,500 บาท

นายบัญชา ผามอญ
ราคาที่ตกลงจ้าง 37,500 บาท

ราคาตาม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 76/2563
วันที่ 27/6/2563

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 77/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 8,988 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/6/2563

สมาคมขัวศิลปะ

ราคาตาม

เลขที่ 78/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 245,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/6/2563

นายสุเมธ มะปรางหวาน

ราคาตาม

เลขที่ 79/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 390,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/6/2563

บริษัท คิดให้ครบ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 23/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 3,284,900 บาท
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งปม อนุมัติ
ราคาตาม

วันที่ 5/6/2563
เลขที่ 24/2563

ราคาที่ตกลงจ้าง 600,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 5/6/2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคาตาม

เลขที่ 25/2563

ราคาที่เสนอ 1,000,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,000,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 5/6/2563

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

ราคาตาม

เลขที่ 26/2563

ราคาที่เสนอ 1,400,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง 1,400,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 16/6/2563

ราคาที่เสนอ 8,988 บาท
245,000.00

245,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมขัวศิลปะ
ราคาที่เสนอ 245,000 บาท

390,000.00

390,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ มะปรางหวาน
ราคาที่เสนอ 390,000 บาท

3,284,900.00
600,000.00

3,300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดให้ครบ จากัด
ราคาที่เสนอ 3,284,900 บาท
600,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ราคาที่เสนอ 600,000 บาท

1,000,000.00

1,400,000.00

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจาปี พ.ศ. 2563
20 จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

เมืองศิลปะ ปีพ.ศ. 2560 - 2563
18 จ้างดาเนินโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก (สาขาดนตรี)

และรำคำที่เสนอ

เลขที่ 75/2563

สังคมออนไลน์
16 จ้างดาเนินโครงการพลิกวิกฤต Covid - 19

เลขที่

ราคาตาม

ร่วมสมัยผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2
15 จ้างการถ่ายทอดสด (Live Stream) ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อ

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท คิด-ดี ครีเอชั่น จากัด

(สาขาภาพถ่าย)
14 จ้างเหมาจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

267,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิด-ดี ครีเอชั่น จากัด

รางวัล "ศิลปาธร" ประจาปี พ.ศ. 2563
12 จ้างการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด (Live Stream)
ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

32,635.00

1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล

1,400,000.00 คัดเลือก

32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็นพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด บริษัท เอ เอ็นพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด ราคาตาม
ราคาที่เสนอ 32,635 บาท

21 จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏัติงานราชการของสถาบันศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต ม่วงอยู่
ราคาที่เสนอ 45,000 บาท

เลขที่ 1/2564

ราคาที่ตกลงจ้าง 32,635 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 19/6/2563

นายกิตติทัต ม่วงอยู่

ราคาตาม

เลขที่ 116/2564

ราคาที่ตกลงจ้าง 45,000 บาท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/6/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ .....19........ เดือน .......สิงหำคม................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2563

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

118,395.50

วัสดุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14 รำยกำร
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2563
วัสดุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร
3 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19)

299,000.80
78,700.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

118,395.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 31/2563

รำคำที่เสนอ 118,395.5๐ บำท

รำคำที่ตกลงซื้อ 118,395.5๐ บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 13/7/2563

299,000.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่เสนอ 299,000.80 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 299,000.80 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 32/2563
วันที่ 13/7/2563

นำงสำวเกวลี เตชอังกูร

รำคำตำม

เลขที่ 33/2563

รำคำที่ตกลงซื้อ 78,700 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 22/7/2563

บริษัท ออน อำร์ต ครีเอชั่น จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 237,600 บำท
นำยณัฐิวุฒิ ชำนำญศิลป์

รำคำตำม
งปม อนุมัติ
รำคำตำม

เลขที่ 80/2563
วันที่ 1/7/2563
เลขที่ 81/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 53,750 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 9/7/2563

บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 82/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,095 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 9/7/2563

บริษัท เมล มำสเตอร์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 83/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 16,585 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 17/7/2563

สำนักกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์

รำคำตำม

เลขที่ 84/2563

ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมชูปถัมภ์
รำคำที่ตกลงจ้ำง 162,500 บำท

งปม กองทุนฯ

วันที่ 20/7/2563

นำยคงกระพัน สุขประเสริฐ

รำคำตำม

เลขที่ 85/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 65,000บำท

งปม กองทุนฯ

วันที่ 20/7/2562

นำงสำวลันมิตำ พำนสุวรรณ

รำคำตำม

เลขที่ 86/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 20,800 บำท

เงินนอกงบประมำณ วันที่ 21/7/2563

บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จำกัด

รำคำตำม

รำคำที่ตกลงจ้ำง 11,984 บำท

เงินนอกงบประมำณ วันที่ 21/7/2563

บริษัท คิด ให้ครบ จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 228,445 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 88/2563
วันที่ 22/7/2563

ร้ำนหนึ่งโฆษณำ

รำคำตำม

เลขที่ 89/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 7,490 บำท

งปม กองทุนฯ

วันที่ 29/7/2563

78,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกวลี เตชอังกูร
รำคำที่เสนอ 78,700 บำท

4 จ้ำงจัดกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรเขียนผ่ำนช่องทำงออนไลน์
5 จ้ำงจัดทำเฟรมพร้อมจัดส่งให้ศิลปิน

237,600.00
53,750.00

237,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออน อำร์ต ครีเอชั่น จำกัด
รำคำที่เสนอ 237,600 บำท
53,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐิวุฒิ ชำนำญศิลป์
รำคำที่เสนอ 53,750 บำท

6 จ้ำงซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน

9,095.00

7 จ้ำงจัดทำบัญชีอีเมลเพื่อเผยแพร่และติดต่อสื่อสำรในโครงกำรกำรแสดง

16,585.00

9,095.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 9,095 บำท

ศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ Thailand Biennale, Korat 2021
8 จ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์รำยงำนประจำปีของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

รำคำที่เสนอ 16,585 บำท
162,500.00

ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ประจำปี บัญชี 2563
9 จ้ำงผลิตวีดิทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่

65,000.00
20,800.00

21,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวลันมิตำ พำนสุวรรณ
รำคำที่เสนอ 20,800 บำท

11,984.00

Enikki Festa 2019 – 2020 จำนวน 8 รำงวัล

12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 11,984 บำท

12 จ้ำงจัดพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดภำพถ่ำย ภำยใต้โครงกำรศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สำขำภำพถ่ำย)

228,445.00

13 จ้ำงออกแบบอำร์ตเวิร์ก และจัดพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ประชำสัมพันธ์สำมำรถ

7,490.00

พับเก็บได้ (Roll Up) ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2563

65,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคงกระพัน สุขประเสริฐ
รำคำที่เสนอ 65,000บำท

Children’s Enikki Festa 2019 – 2020 จำนวน 8 รำงวัล
11 จ้ำงจัดทำโล่รำงวัลยอดเยี่ยม โครงกำร Mitsubishi Asian Children’s

162,500.00 เฉพำะเจำะจง สำนักกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมชูปถัมภ์
รำคำที่เสนอ 162,500 บำท

ประชำสัมพันธ์กองทุนส่งเสริม ประจำปีบัญชี 2563
10 จ้ำงจัดเตรียมสถำนที่สำหรับพิธีมอบรำงวัล โครงกำร Mitsubishi Asian

16,585.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมล มำสเตอร์ จำกัด

228,445.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิด ให้ครบ จำกัด
รำคำที่เสนอ 228,445 บำท
7,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 7,490 บำท

เลขที่ 87/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ .....19........ เดือน .......สิงหำคม................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
14 จ้ำงจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรำงวัล "ศิลปำธร"

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

266,700.00

ประจำปี พ.ศ. 2563
15 จ้ำงจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โลโก้กองทุนฯ ในรูปแบบถุงผ้ำสกรีนโลโก้
กองทุนฯ ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2563
16 จ้ำงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปำธร ภำยใต้โครงกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรำงวัล "ศิลปำธร" ประจำปี พ.ศ. 2563
17 จ้ำงจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระยะที่ 2
18 จ้ำงจัดกิจกรรมโครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

273,000.00 เฉพำะเจำะจง กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง
รำคำที่เสนอ 266,700 บำท

62,060.00

290,460.00

62,060.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โบนันซ่ำพรีเมียมกรุ๊ป จำกัด
รำคำที่เสนอ 62,060 บำท
301,740.00 เฉพำะเจำะจง นำงฉวีวรรณ ผำมอญ
รำคำที่เสนอ 290,460 บำท

4,191,000.00 4,191,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ
รำคำที่เสนอ 4,191,000 บำท
999,995.25 1,089,795.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด
รำคำที่เสนอ 999,995.25 บำท

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง

รำคำตำม

เลขที่ 90/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 266,700 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/7/2563

บริษัท โบนันซ่ำพรีเมียมกรุ๊ป จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 62,060 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 91/2563
วันที่ 30/7/2563

นำงฉวีวรรณ ผำมอญ

รำคำตำม

เลขที่ 92/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 290,460 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 31/7/2563

มหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 4,191,000 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 27/2563
วันที่ 2/7/2563

บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 28/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 999,995.25 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/7/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ......14...... เดือน ......กันยำยน................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงำนประเภทกระดำษ A4 Idea green 80 แกรม

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

98,440.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

3 จ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือภำยใต้โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์

3,852.00

"ดวงใจวิจำรณ์"
7 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงำน รำยกำรเครื่องพิมพ์เอกสำร

342,400.00

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

บริษัท 26 กรกฎำคม จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 34/2563

รำคำที่ตกลงซื้อ 98,440 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 18/8/2563

บริษัท พี .ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ 3,852 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 93/2563
วันที่ 4/8/2563

บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 94/2563

รำคำที่ตกลงซื้อ 342,400 บำท

งปม กองทุนฯ

วันที่ 5/8/2563

บริษัท เพอซันนอลไลน์ อิท จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 146,391.25 บำท
บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จำกัด

รำคำตำม
งปม อนุมัติ
รำคำตำม

เลขที่ 95/2563
วันที่ 7/8/2563
เลขที่ 96/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 117,7000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 14/8/2563

บริษัท คิดให้ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 97/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 105,395 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 14/8/2563

บริษัท พี .ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 98/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 5,189.50 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 18/8/2563

บริษัท สิบเก้ำทศกัณฐ์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 99/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 94,695 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 19/8/2563

นำยจิรำพรชัย แก้วทองคำ

รำคำตำม

เลขที่ 100/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 10,800 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 24/8/2563

บริษัท สิบเก้ำทศกัณฐ์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 101/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 30,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 25/8/2563

สมำคมขัวศิลปะ

รำคำตำม

เลขที่ 102/2563

รำคำที่เสนอ 150,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 150,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 26/8/2563

บริษัท คิด ให้ ครบ จำกัด
รำคำที่เสนอ 2,284,450 บำท

บริษัท คิด ให้ ครบ จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 2,284,450 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 29/2563
วันที่ 28/8/2563

บริษัท กรีน โซลูชนั่ เพำเวอร์ แอนด์ เวอร์วิส จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 6/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 198,913 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 19/8/2563

รำคำที่เสนอ 342,400 บำท
146,391.25
117,700.00

146,391.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอซันนอลไลน์ อิท จำกัด
รำคำที่เสนอ 146,391.25 บำท
117,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จำกัด
รำคำที่เสนอ 117,7000 บำท

105,395.00

105,395.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิดให้ จำกัด
รำคำที่เสนอ 105,395 บำท

5,189.50

5,189.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี .ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รำคำที่เสนอ 5,189.50 บำท

94,695.00

94,695.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สิบเก้ำทศกัณฐ์ จำกัด

พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยต้นทุนทำงวัฒนธรรม
9 จ้ำงยำนพำหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงำนขับรถ

และรำคำที่เสนอ

342,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จำกัด

(Printer)
8 จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและ

เลขที่

3,852.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี .ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รำคำที่เสนอ 3,852 บำท

วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจำรณ์"
6 จ้ำงจัดพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดบทวิจำรณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำที่เสนอ 98,440 บำท

งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2563
4 จ้ำงติดฟิล์มกรองแสงบริเวณ ชัน้ 3 สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อำคำรวัฒนธรรมวิศิษฏ์ (เพิ่มเติม)
5 จ้ำงพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงำนของผูท้ ี่ได้รับรำงวัลกำรประกวดบทวิจำรณ์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

98,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท 26 กรกฎำคม จำกัด

จำนวน 1,000 รีม
2 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงำน

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ 94,695 บำท
10,800.00

10,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิรำพรชัย แก้วทองคำ
รำคำที่เสนอ 10,800 บำท

10 จ้ำงจัดนิทรรศกำรโครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุน

30,000.00

30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สิบเก้ำทศกัณฐ์ จำกัด

ทำงวัฒนธรรม ในงำนมหกรรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (IP Fair 2020)
11 จ้ำงเหมำจัดทำไกด์บุ๊คประชำสัมพันธ์ข้อมูลเปิดบ้ำนศิลปินจังหวัดเชียงรำย
12 จ้ำงผลิตรำยกำรเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปำธร ประจำปี พ.ศ. 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยกำรกล้องเทอร์โมสแกน
พร้อมอุปกรณ์

รำคำที่เสนอ 30,000 บำท
150,000.00
2,284,450.00
198,913.00

150,000.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมขัวศิลปะ
2,300,000.00

คัดเลือก

250,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน โซลูชนั่ เพำเวอร์ แอนด์ เวอร์วิส จำกัด
รำคำที่เสนอ 198,913 บำท

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ....15....... เดือน ......ตุลำคม................ พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ที่
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จำนวน 32 รำยกำร

45,537.58

2 จัดซื้อผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(เพิ่มเติม)
3

ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รำยกำรหมึกปริ้นเตอร์

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

45,537.58 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 35/2563

รำคำที่เสนอ 45,537.58 บำท

รำคำที่ตกลงซื้อ 45,537.580 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 3/9/2563

1,797,000.00

200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศมกมล มุกดำมณี
รำคำที่เสนอ 1,797,000 บำท

นำงศมกมล มุกดำมณี
รำคำที่ตกลงซื้อ 1,797,000 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 36/2563
วันที่ 8/9/2563

45,998.00

45,998.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 37/2563

รำคำที่ตกลงซื้อ 45,998,00 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 9/9/2563

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 248,550.30 บำท
บริษัท ที.ซี.เอ็ม เปเปอร์บ๊อกซ์ จำกัด

รำคำตำม
งปม อนุมัติ
รำคำตำม

เลขที่ 38/2563
วันที่ 21/9/2563
เลขที่ 39/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 12,198 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 23/9/2563

บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 103/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 109,140 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 2/9/2563

นำยวรวุฒิ เกษประทีป

รำคำตำม

เลขที่ 104/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 70,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 3/9/2563

นำยพรพิชัย ชูสุวรรณ

รำคำตำม

เลขที่ 105/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 29,920 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 3/9/2563

นำยศรชัย ชนะสุข

รำคำตำม

เลขที่ 106/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1300,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 8/9/2563

บริษัท ออน อำร์ต ครีเอชั่น จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 107/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 100,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 8/9/2563

รำคำที่เสนอ 45,998,00 บำท

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยกำรหมึกปริ้นเตอร์ 12 รำยกำร
5 ซื้อวัสดุสำนักงำน รำยกำรกล่องเก็บเอกสำร

248,550.30
12,198.00

248,550.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่เสนอ 248,550.30 บำท
12,198.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.ซี.เอ็ม เปเปอร์บ๊อกซ์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 12,198 บำท

6 จ้ำงพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงำนของผู้ที่ได้รับรำงวัลกำรประกวดงำนเขียน

109,140.00

เรื่องเล่ำจำกบ้ำนเรำ ปี 2563

รำคำที่เสนอ 109,140 บำท

7 จ้ำงติดตั้งและรื้อถอน นิทรรศกำรโครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด
ด้วยจิตสำนึก (Young Artists Talent # 1- 11)

70,000.00

8 จ้ำงเข้ำกรอบภำพถ่ำย โครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก
(สำขำภำพถ่ำย)

29,920.00

9 จ้ำงจัดแสดงนิทรรศกำร ประจำเดือนกันยำยน 2563

109,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด

70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ เกษประทีป
รำคำที่เสนอ 70,000 บำท
29,920.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรพิชัย ชูสุวรรณ
รำคำที่เสนอ 29,920 บำท

130,000.00

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน

130,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรชัย ชนะสุข
รำคำที่เสนอ 130,000 บำท

10 จ้ำงจัดพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดงำนเขียน เรื่องเล่ำจำกบ้ำนเรำ
ปี 2563

100,000.00

100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออน อำร์ต ครีเอชั่น จำกัด

11 เช่ำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศในกำรจัดเตรียมพิธีมอบรำงวัลกำรประกวด
งำนเขียนเรื่องเล่ำจำกบ้ำนเรำ ปี 2563

34,200.00

34,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยมูฮำมัด หะยียูโซะ
รำคำที่เสนอ 34,200 บำท

นำยมูฮำมัด หะยียูโซะ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 34,200 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 108/2563
วันที่ 8/9/2563

12 จ้ำงจัดทำตรำยำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

12,999.43

12,999.43 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิริยะ โดยนำยชูธนำ ติยภูมิ
รำคำที่เสนอ 12,999.43 บำท

ร้ำนวิริยะ โดยนำยชูธนำ ติยภูมิ
รำคำที่ตกลงจ้ำง 12,999.43 บำท

รำคำตำม
งปม อนุมัติ

เลขที่ 109/2563
วันที่ 15/9/2563

รำคำที่เสนอ 100,000 บำท

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ....15....... เดือน ......ตุลำคม................ พ.ศ. 2563
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ลำดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ที่
13 จ้ำงออกแบบจัดพิมพ์สูจิบัตรและถ่ำยภำพผลงำนประกอบนิทรรศกำร

1,100,000.00

โครงกำรศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก

14 จ้ำงออกแบบจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศกำรโครงกำรศิลปินร่วมสมัย

984,000.00

สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สำขำทัศนศิลป์)

15 จ้ำงขนส่งผลงำนศิลปะ เพื่อจัดแสดงนิทรรศกำร

20,000.00

ประจำเดือนกันยำยน 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชดำเนิน
16 จ้ำงออกแบบสูจิบัตร ในโครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด

18 จ้ำงใส่กรอบรูปผลงำนศิลปะ

19 จ้ำงเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

1,100,000.00 เฉพำะเจำะจง สำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

สำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

รำคำตำม

เลขที่ 110/2563

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปภัมภ์

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปภัมภ์

งปม อนุมัติ

วันที่ 15/9/2563

รำคำที่เสนอ 1,100,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,100,000 บำท
สำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

รำคำตำม

เลขที่ 111/2563

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปภัมภ์

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปภัมภ์

งปม อนุมัติ

วันที่ 15/9/2563

รำคำที่เสนอ 984,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 984,000 บำท
นำยอัครินทร์ โชตินิภำเจริญสุข

รำคำตำม

เลขที่ 112/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 20,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 17/9/2563

บริษัท บียอนด์ โกล สำม หก ศูนย์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 113/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 86,135 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 18/9/2563

บริษัท บียอนด์ โกล สำม หก ศูนย์ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 114/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 488,990 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 21/9/2563

สุจริต แกลลอรี่ อำร์ต แอนด์ เฟรม

รำคำตำม

เลขที่ 115/2563

โดยนำยปริญญำพงศ์ มหำลอยอุดมโชค

โดยนำยปริญญำพงศ์ มหำลอยอุดมโชค

งปม อนุมัติ

วันที่ 24/9/2563

รำคำที่เสนอ 1,100,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,100,000 บำท
บริษัท อีลีเชค (ประเทศไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 116/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 74,900 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 25/9/2563

บริษัท มูนสโตน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 117/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 488,990 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/9/2563

บริษัท เกรท สตำร์ ดิจิตอล จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 118/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 500,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/9/2563

นำงสำวสุกัญญำ สำโพธิ์สิงห์

รำคำตำม

เลขที่ 119/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 99,000 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/9/2563

1,000,000.00 เฉพำะเจำะจง สำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัครินทร์ โชตินิภำเจริญสุข
รำคำที่เสนอ 20,000 บำท

86,135.00

ด้วยจิตสำนึก (สำขำภำพถ่ำย)
17 จ้ำงออกแบบและผลิตชุดประชำสัมพันธ์โครงกำรกำรแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนำนำชำติ Thailand Biennale ,Korat 2021

รำคำกลำง

86,135.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ โกล สำม หก ศูนย์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 86,135 บำท

488,990.00

500,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ โกล สำม หก ศูนย์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 488,990 บำท

95,000.00

74,900.00

95,000.00 เฉพำะเจำะจง สุจริต แกลลอรี่ อำร์ต แอนด์ เฟรม

74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อีลีเชค (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่เสนอ 74,900 บำท

20 จ้ำงดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่กำรทำงำนของสำนักงำนศิลปวัฒนธรรม

488,990.00

ร่วมสมัย
21 จ้ำงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนศิลปะร่วมสมัยรำยกำรทำงสื่อโทรทัศน์

488,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มูนสโตน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
รำคำที่เสนอ 488,990 บำท

500,000.00

500,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกรท สตำร์ ดิจิตอล จำกัด
รำคำที่เสนอ 500,000 บำท

22 จ้ำงทำวีดิทัศน์โครงกำรศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก
(สำขำทัศนศิลป์และสำขำภำพถ่ำย)

99,000.00

99,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกัญญำ สำโพธิ์สิงห์
รำคำที่เสนอ 99,000 บำท

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันที่ ....15....... เดือน ......ตุลำคม................ พ.ศ. 2563
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ลำดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ที่
23 จ้ำงติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศกำรโครงกำรศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด

498,283.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

และวันที่ของสัญญำ

500,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี กิตติจำรุวัตร

ด้วยจิตสำนึก (สำขำทัศนศิลป์และสำขำภำพถ่ำย)

รำคำที่เสนอ 498,283 บำท

24 จ้ำงจัดทำหนังสือน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 13 ตุลำคม 2563

189,925.00

25 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำสถวำยพระสมัญญำ
"สิริศิลปิน" พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

1,990,200.00

190,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งทิพย์เนรมิตร จำกัด
รำคำที่เสนอ 189,925 บำท
2,000,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหำชน
รำคำที่เสนอ 1,990,200 บำท

นำยมนตรี กิตติจำรุวัตร

รำคำตำม

เลขที่ 120/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 498,283 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 29/9/2563

บริษัท รุ่งทิพย์เนรมิตร จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 121/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 189,925 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/9/2563

บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหำชน รำคำตำม

เลขที่ 30/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,990,200 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/9/2563

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 7/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 17,976 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 21/9/2563

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 8/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 128,507 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 22/9/2563

บริษัท กรีน โซลูชั่น เพำเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รำคำตำม

เลขที่ 9/2563

รำคำที่ตกลงจ้ำง 496,801 บำท

งปม อนุมัติ

วันที่ 30/9/2563

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร รำยกำรเครื่องสแกนเนอร์

17,976.00

17,976.00

สำหรับงำนจัดเก็บเอกสำร
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

E-bidding บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รำคำที่เสนอ 17,976 บำท

128,507.00

128,507.00

E-bidding บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รำคำที่เสนอ 128,507 บำท

28 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม จำนวน 9 รำยกำร

496,801.00

496,801.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน โซลูชั่น เพำเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รำคำที่เสนอ 496,801 บำท

