
วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1 ซือ้โคมไฟชนิด LED ส ำหรบัพืน้ที่ใหบ้รกิำรและหอ้งนิทรรศกำรพรอ้ม    1,484,000.00 1,345,975.47   วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 1. บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง 27/2565

ชดุควบคมุ  อิเล็กทรอนิกส์    1,284,000.-บาท   1,284,000.-บาท ครบถ้วนเสนอราคา 8 ธ.ค. 64

e-bidding เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จำ้งบรหิำรจดักำรเนือ้หำองคค์วำมรูด้ำ้นพฒันำธุรกิจและนวตักรรม      700,000.00 700,000.00     วิธีประกวดราคา 1. นางสาวอุษณิษา  ว่องมงคลฤทธ์ิ 1. นางสาวอุษณิษา  ว่องมงคลฤทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง 28/2565

 อิเล็กทรอนิกส์     700,000.-บาท    700,000.-บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

e-bidding เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จำ้งบ ำรุงรกัษำระบบควบคมุแสงสวำ่ง ส  ำนักงำนใหญ่       400,000.00 399,966.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  กรีนเทค มีเดีย  จ ากัด 1. บริษัท  กรีนเทค มีเดีย  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 29/2565

เชียงใหม่ ขอนแก่น    399,966.-บาท    399,966.-บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จำ้งด ำเนินกำรบ ำรุงรกัษำปรบัปรุงประสทิธิภำพและดแูลเวบ็ไซต์      500,000.00 476,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  5แล็ป กรุ๊ป  จ ากัด 1. บริษัท  5แล็ป กรุ๊ป  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 30/2565

เทศกำลงำนออกแบบกรุงเทพฯ และเทศกำลอีสำนสรำ้งสรรค์     476,150.-บาท     476,150.-บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จำ้งด ำเนินกำรบ ำรุงรกัษำปรบัปรุงประสทิธิภำพและดแูลเวบ็ไซต์      250,000.00 224,464.60     วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากัด 1. บริษัท  ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 31/2565

เทศกำลงำนออกแบบกรุงเทพฯ และเทศกำลอีสำนสรำ้งสรรค์     224,464.60 บาท     224,464.60 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างบริหารจัดการ อบรม รวบรวมผลงานเพลง กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเพ่ิมมูลค่า        500,000.00        499,972.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โซโห สแควร์ จ ากัด 1. บริษัท โซโห สแควร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.137/2565

ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมดนตรี    499,972.48  บาท    499,972.48  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างบ ารุงรักษาตู้ MDB (Main Distribution Board) สศส.ขอนแก่น          50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จ ากัด 1. บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.138/2565

   45,475.-  บาท    45,475.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างบริหารจัดการ ซ้ือ-ขายผลงานเพลงในรูปแบบ NFT กิจกรรม Non – fungible Tokens        450,000.00        449,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย เพชร ปฏิยุทธ 1. นาย เพชร ปฏิยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.139/2565

ส าหรับอุตสาหกรรมดนตรี    449,080.-  บาท    449,080.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านท่าวัง-ท่ามอญ        150,000.00        150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท นักคิด ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 1. บริษัท นักคิด ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.140/2565

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะท่ี 2   150,000.-  บาท   150,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างจัดท าและเผยแพร่ส่ือวิทยุและส่ือเคล่ือนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบ        200,000.00        189,497.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จ ากัด 1. บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.141/2565

เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021   189,497.-  บาท   189,497.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 2 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างผู้บริหารจัดการเชิญส่ือมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมเย่ียมชมและเสนอข่าว        350,000.00        348,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว ชญาณิศา ตันสุภายน 1. นางสาว ชญาณิศา ตันสุภายน มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.142/2565

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021    348,000.-  บาท    348,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 2 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างติดต้ังและร้ือถอนระบบแสง เสียง และของตกแต่งบรรยากาศส าหรับพิธีเปิด        100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาง สิริกาญจน์ กิตติจิตต์ ปองทอง 1. นาง สิริกาญจน์ กิตติจิตต์ ปองทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)143/2565

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021    97,800.-  บาท    97,800.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 2 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565        250,000.00        220,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากัด 1. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.144/2565

    220,100.-  บาท     220,100.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศกาลผ่านส่ือออนไลน์และส่ือในพ้ืนท่ีเพ่ือ        300,000.00        299,626.75 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฟิลล่ิง เอเจนซ่ี จ ากัด 1. บริษัท ฟิลล่ิง เอเจนซ่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.145/2565

ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021     299,626.75  บาท     299,626.75  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างบริหารจัดการเคร่ืองมือวัดความหนาแน่นพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน        100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว ปิยา ล้ิมปิติ 1. นางสาว ปิยา ล้ิมปิติ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.146/2565

ณ จังหวัดเชียงใหม่     99,000.-  บาท     99,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างจัดท ากิจกรรมส่งเสริมธุรกิจด้ังเดิมในย่านเมืองเก่าสงขลา (Made in Songkhla)        500,000.00        500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน พรินท์อัพ 1. ร้าน พรินท์อัพ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.147/2565

    500,000.-  บาท     500,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 14 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 25          83,580.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว กรองแก้ว หอมกล่ินราตรี 1. นางสาว กรองแก้ว หอมกล่ินราตรี มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.148/2565

    83,580.-  บาท     83,580.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างจัดท าโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์พ้ืนท่ีย่านสร้างสรรค์ย่อยในจังหวัด        100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 1. นางสาว นัทธ์หทัย วนาเฉลิม มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)149/2565

ขอนแก่น: Sub-district Project     100,000.-  บาท     100,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างซ่อมแซมถังแรงดันของระบบสูบน้ าประปา สศส. ขอนแก่น          20,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จ ากัด 1. บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)150/2565

    19,000.-  บาท     19,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างจัดท าเน้ือหาประชาสัมพันธ์        276,000.00        276,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย วัศพล เพ็งเล็ง 1. นาย วัศพล เพ็งเล็ง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.151/2565

    276,000.-  บาท     276,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างออกแบบกราฟฟิกส่ือประชาสัมพันธ์        321,000.00        321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย ณัฐพล สันทราย 1. นาย ณัฐพล สันทราย มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.152/2565

    321,000.-  บาท     321,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลระยะท่ี 1        114,000.00        110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 1. มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.153/2565

    110,000.-  บาท     110,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 17 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีหวาย           8,200.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว โชติกา บ ารุงสวัสด์ิ 1. นางสาว โชติกา บ ารุงสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.154/2565

   8,200.-  บาท    8,200.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ รูปแบบของ “บอร์ดเกม” (Boardgame)        500,000.00        492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท รูม 22 จ ากัด 1. บริษัท รูม 22 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.155/2565

   492,200.-  บาท    492,200.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (Isan Creative Festival 2022)        200,000.00        197,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฟิฟต้ีซิกธ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 1. บริษัท ฟิฟต้ีซิกธ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.156/2565

   197,950.-  บาท    197,950.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 เช่าระบบการลงทะเบียนรับเงินประกันสิทธ์ิกิจกรรมตลาด ภายใต้เทศกาลงานออกแบบ          17,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซิปอีเว้นท์ จ ากัด 1. บริษัท ซิปอีเว้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.157/2565

กรุงเทพฯ 2565    16,050.-  บาท    16,050.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างผลิตอินโฟกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์          50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว ทิพย์สุดา รัยมธุรพงษ์ 1. นางสาว ทิพย์สุดา รัยมธุรพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.158/2565

   50,000.-  บาท    50,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเรียบเรียงจัดท าเน้ือหาและภาพประกอบส าหรับประชาสัมพันธ์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์          50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว รัชดาภรณ์ เหมจินดา 1. นางสาว รัชดาภรณ์ เหมจินดา มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.159/2565

เจริญกรุง ประเภทศิลปะการออกแบบ และธุรกิจสร้างสรรค์    49,950.-  บาท    49,950.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างส ารวจข้อมูลเร่ืองราวของย่าน จัดท าเน้ือหาและภาพประกอบส าหรับประชาสัมพันธ์          50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย สุทธิโชค จรรยาอังกูร 1. นาย สุทธิโชค จรรยาอังกูร มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.160/2565

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และผู้คน    50,000.-  บาท    50,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างบ ารุงรักษาระบบจอประชาสัมพันธ์          50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย คงเดช น้อยผล 1. นาย คงเดช น้อยผล มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.161/2565

   49,427.-  บาท    49,427.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

26 จา้งพฒันารายงานสรุปผลความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องประเทศไทยในรูปแบบ        258,000.00        250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดูนาว จ ากัด 1. บริษัท ดูนาว จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.162/2565

Online Data Visualization     250,000.-  บาท     250,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 23 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 จา้งเจา้หนา้ทีจ่า้งเหมาบรกิาร        169,740.00        169,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาวบุษกร  บุษปธ ารง 1. นางสาวบุษกร  บุษปธ ารง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.163/2565

ต าแหน่งเจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏิบตัิงานผลติเนือ้หาและสมาชิกสมัพนัธ์    169,740.-  บาท    169,740.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 จา้งเจา้หนา้ทีจ่า้งเหมาบรกิาร  สศส.ขอนแก่น           6,727.50   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายสราวุทธ  จันทร์ผัด 1. นายสราวุทธ  จันทร์ผัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)164/2565

ต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รกิารขอ้มลู 3     56,144.-  บาท    56,144.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 จา้งบรหิารจดัการและจดัท านิทรรศการในโครงการแปลงปลกูวตัถดุิบสูอ่าหารกลางวนั        250,000.00        249,994.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  เออเบ้ิน รูม  จ ากัด 1. บริษัท  เออเบ้ิน รูม  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)165/2565

โรงเรยีน  (School yard lunch) ส าหรบัเทศกาลอีสานสรา้งสรรค ์(Isan Creative     249,994.80  บาท    249,994.80  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 ธ.ค. 64

Festival) 2022 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 จา้งบรหิารจดัการพฒันาดนตรทีอ้งถ่ินการแสดงภาพและแสง (Music Projection        350,000.00        349,997.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและคอมพิวเตอร์ 1. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)166/2565

Mapping Show)    กราฟฟิกส์ไทย 349,997.-  บาท    กราฟฟิกส์ไทย 349,997.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จา้งออกแบบติดตัง้และรือ้ถอนพืน้ทีแ่ละป้ายขอ้มลู พรอ้มไฟบรรยากาศ        500,000.00        500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไรซ์ ป๊อปเปอร์  จ ากัด 1. บริษัท ไรซ์ ป๊อปเปอร์  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)167/2565

ส าหรบัเทศกาลอีสานสรา้งสรรค ์(Isan Creative Festival) 2022    500,000.-  บาท    500,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม   2564 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

32 จา้งผลติรบิบิน้ CEA   จ านวน  12  มว้น           6,727.50   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ที วี จี ไทย จ ากัด 1. บริษัท  ที วี จี ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.168/2565

   6,727.50  บาท    6,727.50  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 จา้งบ ารุงรกัษาระบบป๊ัมน า้และกรองน า้ดืม่          70,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ฟิลเตอร์ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1. บริษัท  ฟิลเตอร์ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.169/2565

    62,060.-  บาท     62,060.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 จา้งบ ารุงรกัษาตูส้าขาโทรศพัท ์ส  านักงานใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น          70,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  กรีน เทคโนโลยี อินทิเกรช่ัน  จ ากัด 1. บริษัท  กรีน เทคโนโลยี อินทิเกรช่ัน  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.171/2565

    69,550.-  บาท     69,550.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละแคมเปญการตลาดดิจิทลัทางแพลตฟอรม์ซือ้ขาย          55,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  แฮพเพนน่ิง  จ ากัด 1. บริษัท  แฮพเพนน่ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.172/2565

ออนไลน ์(ประเทศไทย) ส าหรบักิจกรรมตลาด (Market)     53,500.-  บาท     53,500.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 จา้งผลติสือ่สิง่พิมพป์ระชาสมัพนัธ ์ส  าหรบัเทศกาลอีสานสรา้งสรรค ์(Isan Creative          21,935.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท  ซันต้าการพิมพ์  จ ากัด 1. บริษัท  ซันต้าการพิมพ์  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.173/2565

Festival) 2022     21,935.-  บาท     21,935.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1 ซือ้อปุกรณป์้องกนัและลดความเสีย่งจากโรคโควิด  19          100,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท ไมซ์เร้นดอทคอม จ ากัด  1. บริษัท ไมซ์เร้นดอทคอม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.) 005/2565

ส าหรบัเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang  Mai Design  Week)  2021     94,460.- บาท     94,460.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 2 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ซือ้เครื่องฉายแสง UV-C แบบรถเข็น จ านวน 1 เครื่อง            15,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง  1.บจก. นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  1.บจก. นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.006/2565

    12,840.- บาท     12,840.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ซือ้ชดุโปรแกรมจดัการส  านักงาน              2,400.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง  1.บริษัท  เทรดิเซ่น จ ากัด  1.บริษัท  เทรดิเซ่น จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.007/2565

    2,295.15 บาท     2,295.15 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 ซือ้พืน้ทีโ่ฆษณาเพ่ือประกาศรบัสมคัรงานในเว็บไซต ์จ  านวน 10 ต าแหน่ง            32,100.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง  1.บริษัท  ซูเปอร์ เรซูเม่  จ ากัด  1.บริษัท  ซูเปอร์ เรซูเม่  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.008/2565

    32,100.- บาท     32,100.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 ธ.ค. 64

เหมาะสมภายใน

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ตามใบส่ังซ้ือ) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


