
วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง
1 จ้างบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ 1,480,000.00   1,465,365.00   วิธีประกวดราคา 1.บริษัท ดีโอเอส จ ากัด  2. บริษัท ไลค์ มี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 59/2565

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเยาวชนสู่การ  อิเล็กทรอนิกส์    1,479,810.- บาท    1,414,180.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ค. 65

เป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ e-bidding  2. บริษัท ไลค์ มี จ ากัด เหมาะสมภายใน

   1,414,180.- บาท วงเงินงบประมาณ

3.  บริษัท มีดี ดิจิทัล จ ากัด

   1,332,800.- บาท

2 จา้งที่ปรกึษาจดัท าแผนปฏิบตัิการดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกิจ 5,500,000.00   5,499,800.00   จ้างท่ีปรึกษา 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4. บจก. ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 60/2565

สรา้งสรรค ์พ.ศ. 2566 - 2570  โดยวิธี คัดเลือก   4,895,000.- บาท     5,499,800.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 6 พ.ค. 65

 2. บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด เหมาะสมภายใน

   5,078,926.20 บาท วงเงินงบประมาณ

 3. บจก. แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รีซอร์สเซส 

    4,654,500.- บาท

 4. บจก. ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ 
    5,499,800.- บาท

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   4,750,000.- บาท

3 จา้งพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบส าหรบัการรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่ม 475,000.00     472,940.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  5แล็บ กรุ๊ป  จ ากัด 1.บริษัท  5แล็บ กรุ๊ป  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 61/2565

จดัแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ   472,940.- บาท   472,940.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จา้งพฒันาระบบและการแสดงผลฐานขอ้มลูยา่นเศรษฐกิจ 1,600,000.00   1,600,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์  จ ากัด 1.บริษัท  มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 62/2565

สรา้งสรรค ์ระยะที่ 3   1,600,000.- บาท   1,600,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

5 จา้งพฒันาระบบการลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรมผา่นชอ่งทาง 140,000.00     140,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  ซีนิกซอฟต์  จ ากัด 1.บริษัท  ซีนิกซอฟต์  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 63/2565

Line Official Account  140,000.- บาท  140,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียว         100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอแฮปสตูดิโอ จ ากัด 1.บริษัท ไอแฮปสตูดิโอ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.316/2565

และน  าตาลโตนด โครงการ Local X    99,510.- บาท    99,510.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างพิมพ์ Thailand Creative Movement Report 2022           75,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 1.บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.317/2565

   74,900.- บาท    74,900.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างจัดกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านการแสดงผลงาน           90,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มัลติ สตูดิโอ จ ากัด 1.บริษัท มัลติ สตูดิโอ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.318/2565

หัวข้อ การ์ตูนไทยอัพเดท: Thai Cartoon Update    90,000.- บาท    90,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างจัดท านิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Soft Power         400,000.00        399,318.65 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เดอ ลูน่า สตูดิโอ จ ากัด 1.บริษัท เดอ ลูน่า สตูดิโอ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.319/2565

   399,318.65  บาท    399,318.65  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 12 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดท า Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         500,000.00        500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.320/2565

  500,000.00  บาท   500,000.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดท า Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         280,000.00        273,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สมาร์ทไอโอที จ ากัด 1.บริษัท สมาร์ทไอโอที จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)321/2565

   273,200.00  บาท    273,200.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีด้านบริการข้อมูล 3           77,440.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว สุพิชญา คูสกุลรัตน์ 1.นางสาว สุพิชญา คูสกุลรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)322/2565

   77,440.00  บาท    77,440.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ           75,440.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เรืองดงยาง 1.นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เรืองดงยาง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)323/2565

   75,440.00  บาท    75,440.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9  จ้างบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย สศส.ขอนแก่น           15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ประธาน เจริญสุข 1.นาย ประธาน เจริญสุข มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)324/2565

   15,000.00   บาท    15,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 27 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ 2           80,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว นนติพา บุญศิริชัชวาล 1.นางสาว นนติพา บุญศิริชัชวาล มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.325/2565

   79,440.00   บาท    79,440.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานออกแบบ           75,440.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ปิยะธิดา ตู้สมบัติ 1.นางสาว ปิยะธิดา ตู้สมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.326/2565

กราฟฟิกส่ือประชาสัมพันธ์ 2    75,440.00  บาท    75,440.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 15           79,440.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ภัฑราณิษฐ์ ดิษยวานิษฐ์ 1.นางสาว ภัฑราณิษฐ์ ดิษยวานิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.327/2565

   79,440.00  บาท    79,440.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริการข้อมูล 7           75,440.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ฐิตารีย์ ตาแก้ว 1.นางสาว ฐิตารีย์ ตาแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.328/2565

   75,440.00  บาท    75,440.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างวางกลยุทธ์และบริหารจัดการโครงการพิเศษเพ่ือเพ่ิมจ านวนการเข้าถึง         495,000.00        494,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พริ งค์ ครีเอช่ัน จ ากัด 1.บริษัท พริ งค์ ครีเอช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.329/2565

เนื อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ของโครงการ Creative Thailand    494,875.00  บาท    494,875.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15  จ้างวางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของ Creative Thailand         350,000.00        349,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พันธ์ุมังกร ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด 1.บริษัท พันธ์ุมังกร ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.330/2565

   349,890.00 บาท    349,890.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมน าเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี         500,000.00        497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แรมแรม14 จ ากัด 1.บริษัท แรมแรม14 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.331/2565

   497,550.00  บาท    497,550.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1 ซือ้หลอดไฟฟา้ใชง้านภายในอาคาร สศส.เชียงใหม่       51,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท นอร์ธ-เซ้าท์ อิเล็คทริค จ ากัด  1. บริษัท นอร์ธ-เซ้าท์ อิเล็คทริค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.) 19/2565

  50,015.01   บาท   50,015.01   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ซือ้อปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและไสก้รองฟอกอากาศ สศส.เชียงใหม่       34,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  1. บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.) 20/2565

   33,710.- บาท    33,710.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3  ซือ้อปุกรณง์านอาคารและสวน สศส.เชียงใหม่       70,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์ จ ากัด  1. บริษัท เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ.(ชม.) 21/2565

   6,933.60- บาท    6,933.60- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 พ.ค. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 (ตามใบส่ังซ้ือ) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


