
วงเงนิท่ี รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญา

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซื้อหรอืจดัจา้ง จะซื้อหรอืจา้ง ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซื้อ หมายเหตุ

หรอืจา้ง

1 จา้งจดัท าเนื้อหาและอบรมบ่มเพาะเชิงลึก การออกแบบและ 1,250,000.00      1,246,550.00    วธิปีระกวดราคา 1.บริษัท  ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จ ากัด 1.บริษัท  ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 56/2564

เปล่ียนผ่านธรุกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Design  อิเล็กทรอนิกส์    1,239,060.- บาท   1,239,060.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 2 เม.ย. 64

Transformation ปี 2564) e-bidding เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จา้งที่ปรึกษาจดัท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3,188,000.00          3,177,900.00 จา้งที่ปรึกษา 1.บริษัท  เอฟฟินิต้ี จ ากัด 1.บริษัท  เอฟฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 57/2564

รายสาขา กลุ่มที่ 2 สาขาการพิมพ์และสาขาการกระจายเสียง โดยวธิคัีดเลือก  3,150,000.- บาท  3,150,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 5 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จา้งที่ปรึกษาจดัท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3,188,000.00          3,150,000.00 จา้งที่ปรึกษา 1.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 58/2564

รายสาขา กลุ่มที่ 1 สาขาภาพยนตร์และวดิีทัศน์และสาขาซอฟต์แวร์ โดยวธิคัีดเลือก   3,145,200.- บาท   3,145,200.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 7 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จา้งบ ารุงรักษาระบบควบคุมแสงสวา่ง ส าหรับ สศส.ส านักงานใหญ่ 450,000.00               449,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  กรีนเทค มีเดีย  จ ากัด 1.บริษัท  กรีนเทค มีเดีย  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 59/2564

เชียงใหม่  ขอนแก่น   449,400.- บาท   449,400.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 8 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จา้งบริหารโครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธรุกิจ 1,250,000.00          1,249,000.00 วธิปีระกวดราคา 1.บริษัท  ไลค์มี  จ ากัด 1.บริษัท  ไลค์มี  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 60/2564

(Creative Careers 2021)  อิเล็กทรอนิกส์    1,121,000.- บาท   1,121,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 เม.ย. 64

e-bidding 2. บริษัท สคูลดิโอ จ ากัด เหมาะสมภายใน

  1,230,500.- บาท วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564 (ตามสญัญา) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



วงเงนิท่ี รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญา

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซื้อหรอืจดัจา้ง จะซื้อหรอืจา้ง ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซื้อ หมายเหตุ

หรอืจา้ง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2564 (ตามสญัญา) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 3. หจก.  โปรดักส์เฮ้าส์ แอสเซสเซอร์ร่ี

  1,150,250.- บาท

6 จา้งที่ปรึกษาจดัท าโครงการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินศักยภาพ 1,000,000.00            975,840.00 จา้งที่ปรึกษา 1.บริษัท  เอ็นไวโร (ไทยแลนด์)  จ ากัด 1.บริษัท  เอ็นไวโร (ไทยแลนด์)  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 61/2564

ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการประกอบธรุกิจ (Creative โดยวธิคัีดเลือก   965,188.- บาท   965,188.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 เม.ย. 64

Maturity Self-assessment)  2. บริษัท เอฟฟินิต้ี จ ากัด เหมาะสมภายใน

   975,840.- บาท วงเงินงบประมาณ

 3. บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด

   1,000,000.- บาท



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

1 เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อจัดเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ      127,800.00      114,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นายพทิักษ์  ศรีนาง 1.นายพทิักษ์  ศรีนาง มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)279/2564

ส าหรับ สศส.ขอนแก่น    114,000.- บาท    114,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 1 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

2 จ้างผลิตวดีิโอประชาสัมพนัธเ์ทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564      300,000.00     299,600.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  แบรนดธ์ิงค ์ จ ากดั 1.บริษัท  แบรนดธ์ิงค ์ จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.280/2564

(Bangkok Design Week 2021)    299,600.- บาท    299,600.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 1 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

3 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพนัธ ์นิทรรศการ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้       60,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้สว่นจ ากดั อาร์ทเทค 1.ห้างหุน้สว่นจ ากดั อาร์ทเทค มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.281/2564

และได้คืนกลับ    54,570.- บาท    54,570.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 1 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

4 จ้างซ่อมแซมจุดร่ัซึม รางริน และกายภาพของอาคาร สศส. เชียงใหม่      300,000.00      298,125.54 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  บายแทน เอ แอนด ์อ ี จ ากดั 1.บริษัท  บายแทน เอ แอนด ์อ ี จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ชม.)282/2564

   298,125.54  บาท    298,125.54  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

5 จ้างซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ส าหรับ สศส. เชียงใหม่      160,000.00      106,465.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  เดอะไลฟอาย  จ ากดั 1.บริษัท  เดอะไลฟอาย  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ชม.)283/2564

   106,465.-  บาท    106,465.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง

6 จ้างขนส่งและติดต้ังทรัพยากรสารสนเทศให้กับสถาบันเครือข่ายโครงการ miniTCDC        91,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุน้สว่นจ ากดั มัง่มทีรัพย์ ทรานสปอร์ต 1.ห้างหุน้สว่นจ ากดั มัง่มทีรัพย์ ทรานสปอร์ต มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.284/2564

   90,000.-  บาท    90,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

7 จ้างอัพเดทข้อมูลวสัดุและข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูลด้านวสัดุไทย      200,000.00     200,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวพชรภรณ์  ศรีมาลานนท์ 1.นางสาวพชรภรณ์  ศรีมาลานนท์ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.285/2564

   200,000.-  บาท    200,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

8 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพนัธพ์ร้อมเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มซ้ือขายออนไลน์      500,000.00     500,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  พนิขอ่ย (ประเทศไทย) จ ากดั 1.บริษัท  พนิขอ่ย (ประเทศไทย) จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.286/2564

PINKOI  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564   500,000.-  บาท   500,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

9 จ้างขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศและวสัดุอุปกรณ์ของโครงการจัดต้ังแหล่งการ       50,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  ซบีร้า ทรานส ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 1.บริษัท  ซบีร้า ทรานส ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.287/2564

เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน SEACON SQUARE SRINAKARIN   48,150.-  บาท   48,150.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

10 จ้างบริหารจัดการผลงานจัดวางที่สร้างปฏสัิมพนัธก์ับผูุ้ชม (Interactive Installation)      500,000.00     500,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  โฟตอน คอร์เปอเรชั่น  จ ากดั 1.บริษัท  โฟตอน คอร์เปอเรชั่น  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.288/2564

ณ บริเวณย่านตลาดน้อย ส าหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564   500,000.-  บาท   500,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

11 จ้างผลิตเนื้อหารวมบทความ เจาะเทรนด์โลก 2022      200,000.00     200,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวนมินิทรา  มนิทราศักดิ์ 1.นางสาวนมินิทรา  มนิทราศักดิ์ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.289/2564

  200,000.-  บาท   200,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

12 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมกระตุ้นย่านสร้างสรรค์และสร้างโอกาสธรุกิจ ภายในพื้นที่      500,000.00     500,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  ไฟเย็นบางกอก  จ ากดั 1.บริษัท  ไฟเย็นบางกอก  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.290/2564

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อารีย์ - ประดิพทัธ ์ส าหรับเทศกาลงานออกแบบ   500,000.-  บาท   500,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 9 เม.ย. 64

กรุงเทพฯ 2564 เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

13 จู้างจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในภาคเหนือ      150,000.00      150,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นายขวัญทัศ  มูลรัตน์ 1.นายขวัญทัศ  มูลรัตน์ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ชม.)291/2564

จ านวน 4 กิจกรรม   150,000.-  บาท   150,000.-  บาท ครบถว้นเสนอราคา 16 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

14 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ       122,160.00       111,980.05 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นายชญานนท์  มหาอลงกรณ์ 1.นายชญานนท์  มหาอลงกรณ์ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.292/2564

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   111,980.05  บาท   111,980.05  บาท ครบถว้นเสนอราคา 16 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

15 จ้างขนย้ายวสัดุ อุปกรณ์ โครงสร้างและครุภณัฑ์ ของ สศส.ขอนแก่น       20,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นายสภุชัย  แสนสะท้าน 1.นายสภุชัย  แสนสะท้าน มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)293/2564

  18,000.- บาท   18,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 19 เม.ย. 64



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

16 จ้างบริหารจัดการ การจัดแสดงส่ิงทอและเคร่ืองจักสาน ภายใต้นิทรรศการ      400,000.00     400,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นางธัญญน์ภัส  กิง่สวุรรณ 1.นางธัญญน์ภัส  กิง่สวุรรณ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)294/2564

Molam Bar Installation ส าหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival)   400,000.- บาท   400,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 19 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

17 จ้างถ่ายท าและตัดต่อภาพเคล่ือนไหววดิีทัศน์แนะน าย่านวสัดุกรุงเทพฯ      150,000.00      149,800.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  โนมอร์เวร์ิค  จ ากดั 1.บริษัท  โนมอร์เวร์ิค  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.295/2564

   149,800.- บาท    149,800.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 21 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

18 จ้างปรับปรุงเจาะช่องเซอร์วสิเพิ่มเติมตามพื้นที่ต่าง ๆ  ของ สศส.      230,000.00     222,560.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  ออล แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีร่ิง  จ ากดั 1.บริษัท  ออล แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีร่ิง  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.296/2564

   222,560.- บาท    222,560.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 21 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

19 จ้างพฒันาต้นแบบเคร่ืองมือบริหารจัดการพื้นที่เชิงป้องกันและลดความหนาแน่น      500,000.00     500,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวปิยา  ลิ้มปิติ 1.นางสาวปิยา  ลิ้มปิติ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.297/2564

ในพื้นที่สาธารณะ ภายใต้มาตรการเวน้ระยะทางสังคม (Social Distancing)   500,000.- บาท   500,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 21 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง

20 จ้างจัดกิจกรรม Business Day เพื่อส่งเสริมการเจรจาธรุกิจในงานเทศกาลออกแบบ      500,000.00      475,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  อา่น ครีเอทีฟ สตดูโิอ  จ ากดั 1.บริษัท  อา่น ครีเอทีฟ สตดูโิอ  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.298/2564

กรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021)    475,000.- บาท    475,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 21 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

21 จ้างจัดกิจกรรมการพฒันาศักยภาพด้านเทคนิคและการออกแบบผู้ประกอบการ      130,000.00      130,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐพล  วรรณาภรณ์ 1.นายณัฐพล  วรรณาภรณ์ มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.299/2564

และศิลปินเซรามิกภาคเหนือ    130,000.- บาท    130,000.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 22 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

22 จ้างติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV  ส าหรับ สศส.ขอนแก่น      120,000.00       117,700.00 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บจก. นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1.บจก. นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)300/2564

  117,700.- บาท   117,700.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 26 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

23 จ้างพฒันาองค์ความรู้และต้นแบบแผ่นกระดานเซิร์ฟสเก็ตจากวสัดุต่าง ๆ       50,290.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  เซสซพีลสัอนิฟลิ  จ ากดั 1.บริษัท  เซสซพีลสัอนิฟลิ  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.301/2564

   50,290.- บาท    50,290.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 26 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

24 จ้างบ ารุงรักษาระบบประตูเล่ือนอัตโนมัติ ประตูม้วนและประตูบานสวงิ       25,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคพ ีกลาส จ ากดั 1. บริษัท เคพ ีกลาส จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.302/2564

ส าหรับ สศส. เชียงใหม่    23,540.- บาท    23,540.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 26 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน



 วงเงนิท่ี
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรอืจัดจ้าง  จะซือ้หรอืจ้าง  ราคากลาง
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรุป

หรอืข้อตกลงใน

การซือ้

หรอืจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2564  (ตามใบสัง่จ้าง) ประจ าปงีบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธซีือ้หรอืจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

25 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ส าหรับ สศส.ขอนแก่น       56,580.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาวศิริลกัษณ์  ภูว่าว 1. นางสาวศิริลกัษณ์  ภูว่าว มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)303/2564

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏบิัติงานด้านบริการข้อมูล    56,580.- บาท    56,580.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 27 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

26 จ้างบริการฉีดพน่ฆ่าเชื้อโรคพื้นท่ีส านักงานและส่วนบริการ ส าหรับ สศส.กรุงเทพฯ       25,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ไทยสกายคลนี  จ ากดั 1. บริษัท  ไทยสกายคลนี  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.304/2564

   23,112.- บาท    23,112.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 28 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

27 จ้างบริการฉีดพน่ฆ่าเชื้อโรค ส าหรับโครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน        15,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ไทยสกายคลนี  จ ากดั 1. บริษัท  ไทยสกายคลนี  จ ากดั มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.305/2564

เอกชน (AIS D.C.)    12,305.- บาท    12,305.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 28 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ

28 จ้างผลิตสูจิบัตรส าหรับนิทรรศการ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และ       75,000.00   - วธิีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุน้สว่นจ ากดั โรงพมิพรั์ตน 1. ห้างหุน้สว่นจ ากดั โรงพมิพรั์ตน มคีุณสมบัตถิกูตอ้ง จ.(ขก.)306/2564

การได้คืนกลับ  จ านวน 2,000 เล่ม    74,900.- บาท    74,900.- บาท ครบถว้นเสนอราคา 29 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงนิงบประมาณ



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจา้ง

1 ซ้ือหลอดไฟฟา้ใช้งานภายในอาคาร สศส.เชียงใหม่              70,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  1. บริษทั  นอร์ธ-เซ้าท์  อเิล็คทริค  จ ากดั  1. บริษทั  นอร์ธ-เซ้าท์  อเิล็คทริค  จ ากดั มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.)022/2564

    69,990.84 บาท     69,990.84 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 9 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือหลอดไฟส ารองในอาคาร จ านวน 6 รายการ            130,000.00        127,196.25 วธิเีฉพาะเจาะจง  1. บมจ.  ไลท์ต้ิง แอนด์ อคีวปิเมนท์   1. บมจ.  ไลท์ต้ิง แอนด์ อคีวปิเมนท์  มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.023/2564

  127,196.25 บาท   127,196.25 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 22 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud และโปรแกรม            480,000.00        448,000.01 วธิเีฉพาะเจาะจง  1.บริษทั  ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น  จ ากดั  1.บริษทั  ซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น  จ ากดั มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.024/2564

Adobe Auto CAD LT  ระยะเวลา 1 ปี   448,000.01 บาท   448,000.01 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 ต่ออายุระบบรักษาความปลอดภยัออนไลน์ (SSL Certificate)              60,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  1.บจก.  จเีอม็โอ-แซด คอม (ไทยแลนด์)  1.บจก.  จเีอม็โอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.025/2564

  59,492.- บาท   59,492.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 ต่ออายุการรับประกนัอปุกรณ์ส ารองไฟ              60,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  1.บริษทั  เพช ดีไซน์ เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั  1.บริษทั  เพช ดีไซน์ เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.026/2564

  59,920.- บาท   59,920.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 26 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศ จ านวน 14 ชื่อเร่ือง 14 เล่ม              20,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  1.บจก.  คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย)  1.บจก.  คิโนะคูนิยะ บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.027/2564

 15,895.80 บาท  15,895.80 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 26 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ืออปุกรณ์ระบบภาพ อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองฟอกอากาศและ            210,000.00        151,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง  1.บจก.   ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย)  1.บจก.   ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.) 028/2564

อปุกรณ์เสริมถ่ายทอดสด สศส.เชียงใหม่   151,550.- บาท   151,550.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 เม.ย. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน  2564 (ตามใบส่ังซ้ือ) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


