
วงเงนิท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1 จ้างบริหารจัดการโครงการ Global OTOP ปี 2565 6,575,000.00     6,345,000.00   วิธีประกวดราคา 1.บริษัท เดอะ เซลล์ ยูนิต จ ากัด 1.บริษัท เดอะ เซลล์ ยูนิต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส.56/2565

 อิเล็กทรอนิกส์    6,340,000.-  บาท    6,250,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 เม.ย. 65

e-bidding 2.  บริษัท บานโฮฟ สตูดิโอ จ ากัด เหมาะสมภายใน

   6,324,000.- บาท วงเงินงบประมาณ

3. มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
   ขนาดกลางและขนาดย่อม

    6,500,000.- บาท

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

   6,100,000.- บาท

2 จ้างบริหารจัดการโครงการ อบรมสัมมนา จัดท าต้นแบบ 1,945,000.00     1,945,000.00   วิธีประกวดราคา 1. บจก. อินโนเวช่ัน เซอร์วิส แอนด์ 1.บจก. อินโนเวช่ัน เซอร์วิส แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ส.57/2565

และทดสอบตลาด ระบบนิเวศเศรษฐกิจมะม่วง  อิเล็กทรอนิกส์     คอนซัลแทนท์  1,945,000.- บาท   คอนซัลแทนท์  1,900,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 เม.ย. 65

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (EEC) e-bidding  2. บจก. คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ เหมาะสมภายใน

    1,728,500.- บาท วงเงินงบประมาณ
3. มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

    ขนาดกลางและขนาดย่อม

    1,890,000.-บาท

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    1,945,000.- บาท

3 จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร 4,000,000.00     3,995,250.00   โดยวิธีคัดเลือก 1. บจก. ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียร่ิง  1. บจก. ศศิ ดีแอนด์เอ็ม มีคุณสมบัติถูกต้อง ส.58/2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา    3,995,250.- บาท    3,985,250.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 เม.ย. 65

2. บจก. เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ เหมาะสมภายใน

   3,995,250.-บาท วงเงินงบประมาณ

 3. บจก. พีทีเอฟ เซอร์วิส 

   3,990,000.- บาท

 4. บจก. ศศิ ดีแอนด์เอ็ม 

   3,985,250.- บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research          300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายเศรษฐา วีระธรรมานนท์ 1.นายเศรษฐา วีระธรรมานนท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.287/2565

 หัวข้อแนวทางการส่งเสริมการลงทุนสร้างโรงถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย    300,000.- บาท    300,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างบรรณาธิการปรับปรุงเน้ือหารวมบทความ  "เจาะเทรนด์โลก  ๒๐๒๓"           50,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ก่ิงสุรางค์ อนุภาษ 1.นางสาว ก่ิงสุรางค์ อนุภาษ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 288/2565

   50,000.- บาท    50,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างออกแบบภาพหลักเพ่ือการส่ือสารส าหรับรวมบทความ  “เจาะเทรนด์โลก  ๒๐๒๓”          100,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช 1.นาย ปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 289/2565

   100,000.- บาท    100,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างออกแบบรูปเล่มและส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์รวมบทความ  “เจาะเทรนด์โลก  ๒๐๒๓”          100,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว กิตติยา ภู่รอด 1.นางสาว กิตติยา ภู่รอด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 290/2565

   100,000.- บาท    100,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ           53,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค ที อินเตอร์เทรด 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค ที อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 291/2565

   52,965.- บาท    52,965.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคและการออกแบบผู้ประกอบการ          100,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ณัฐพล วรรณาภรณ์ 1.นาย ณัฐพล วรรณาภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 292/2565

และศิลปินเซรามิกภาคเหนือ  ปีท่ี  ๔    100,000.- บาท    100,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างบ ารุงรักษาระบบประตูเล่ือนอัตโนมัติ  ประตูม้วน  และประตูบานสวิง  สศส .เชียงใหม่           19,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เคพี กลาส จ ากัด 1.บริษัท เคพี กลาส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 293/2565

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

   18,190.- บาท    18,190.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบปีท่ี  ๕          300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว อรกัญญา อินทะวงศ์ 1.นางสาว อรกัญญา อินทะวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 294/2565

(Collaborative  Project  ๒๐๒๒)    300,000.- บาท    300,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเร่ิมต้น (EMMERGING 0-3  ปี)          200,000.00       200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาง นุชนาถ มูลรัตน์ 1.นาง นุชนาถ มูลรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 295/2565

   200,000.- บาท    200,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างผลิตส่ือเพ่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองการเปล่ียนผ่านด้านพลังงาน          250,000.00       214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด 1.บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 296/2565

   214,000.- บาท    214,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างจัดกิจกรรมโชว์เคสนิทรรศการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์อาหาร           61,578.50   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส โอ ดี เอ เทรดด้ิง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส โอ ดี เอ เทรดด้ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 297/2565

กลางวันโรงเรียน  (Lunch  and  Learn  Project)    61,578.50 บาท    61,578.50 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างจัดท าองค์ความรู้เพ่ือความเข้าใจในด้านลิขสิทธ์ิดนตรีในรูปแบบ e-book          100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิขสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด 1.บริษัท ลิขสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 298/2565

   100,000.- บาท    100,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบควบคุมแสงสว่าง  สศส .เชียงใหม่           15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กรีนเทค มีเดีย จ ากัด 1.บริษัท กรีนเทค มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 299/2565

  14,846.25  บาท   14,846.25  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 เม.ย. 65



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่          320,000.00       320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอนด์ เอนนีธิง เอลซ์ จ ากัด 1.บริษัท แอนด์ เอนนีธิง เอลซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 300/2565

 และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดล าปาง  320,000.-  บาท  320,000.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีด้านบริหารกิจกรรม    ๒           94,300.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว อาทิตยา พิมพาค า 1.นางสาว อาทิตยา พิมพาค า มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.) 301/2565

  94,300.-  บาท   94,300.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ  ๑๐          123,350.00       123,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ภัทราพร ดุลมะดัน 1.นางสาว ภัทราพร ดุลมะดัน มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 302/2565

  123,350.-  บาท   123,350.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพ           12,840.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธนตริน (2011) จ ากัด 1.บริษัท ธนตริน (2011) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 303/2565

  12,840.- บาท   12,840.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว  TCDN          500,000.00       374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 1.บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 304/2565

   374,500.- บาท    374,500.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างจัดท าวิดีโอเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ  TCDN          220,000.00       214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 1.บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 305/2565

   214,000.- บาท    214,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเสวนาของกลุ่มอุตสาหกรรมแอนิเมช่ัน          100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.สมาคม ผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและคอมพิวเตอร์ 1.สมาคม ผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 306/2565

  กราฟิกส์ไทย  99,500.- บาท   กราฟิกส์ไทย  99,500.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ประตูหนีไฟ           12,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จุฬา เอ็นจิเนีย จ ากัด 1.บริษัท จุฬา เอ็นจิเนีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 307/2565

  12,144.50 บาท   12,144.50 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟ UPS ส าหรับห้อง server          300,000.00       250,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออล แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.บริษัท ออล แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 308/2565

    250,380.- บาท  250,380.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ           13,300.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด 1.บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 309/2565

   13,289.40  บาท    13,289.40  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ  RFID           19,260.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จ ากัด 1.บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 310/2565

 โครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  (AIS  D.C.)    19,260.-  บาท    19,260.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างซ่อมแซมวัสดุและปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพอาคาร  สศส .เชียงใหม่          150,000.00       129,797.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุญมณี ดีไซน์ จ ากัด 1.บริษัท บุญมณี ดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 311/2565

  129,797.- บาท   129,797.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

26 จ้างท าความสะอาดรางน้ าด้านบนหลังคาของอาคาร  สศส .เชียงใหม่           10,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บจก. แอส บิลท์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1.บจก. แอส บิลท์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 312/2565

  9,844.- บาท   9,844.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างบ ารุงรักษาระบบสุขาภิบาล  สศส .เชียงใหม่           42,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 . หายตัน เซอร์วิส 1 . หายตัน เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 313/2565

 41,516.- บาท  41,516.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและรับส่งสัญญาณภาพของระบบกล้องวงจรปิด  สศส .เชียงใหม่           18,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 . บริษัท นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 1 . บริษัท นารายณ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 314/2565

    17,655.- บาท     17,655.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research          300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.315/2565

หัวข้อแนวทางการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก     300,000.- บาท     300,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับใช้ภายในหน่วยงาน         40,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด  1. บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.17/2565

โครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.)    40,000.- บาท    40,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 เม.ย. 65
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2 ต่ออายุระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์  (SSL  Certificate)         64,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บจก. จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลด้ิง  1. บจก. จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลด้ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.18/2565
   63,237.- บาท    63,237.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 เม.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565 (ตามใบส่ังซ้ือ) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


