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

หรือจ้าง
1  จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4,200,000.00           4,198,889.00       จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี 1. บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสริร์ช จ ากัด 1. บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสริร์ช จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 64/2565

 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป    3,749,815.- บาท     3,749,815.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 มิ.ย. 65
2. มหาวิทยลัยกรุงเทพ เหมาะสมภายใน
    4,057,889.- บาท วงเงินงบประมาณ
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    4,198,880.- บาท

2 จ้างบริหารจัดการส ารวจและสังเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่แนวทาง 2,000,000.00           1,996,280.00       โดยวิธีคัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณสมบัติถูกต้อง ส. 65/2565
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 8 พ้ืนท่ี    1,999,980.- บาท    1,999,980.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สศส. ขอนแก่น       20,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคอีอีเอส จ ากัด 1. บริษัท เคอีอีเอส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.) 332/2565

   17,655.- บาท    17,655.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 7 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 

2 จ้างออกแบบอัตลักษณ์และระบบงานกราฟิกเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ     150,000.00   150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เคเคลวิน จ ากัด 1. บริษัท เคเคลวิน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.) 333/2565

ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022    150,000.- บาท    150,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 7 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างปรับปรุงห้องเก็บของห้องประชุม 7 ส่วนส านักงาน       50,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอน แอนท์ เอวี เซอร์วิส 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอน แอนท์ เอวี เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 334/2565

   49,755.- บาท    49,755.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 8 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์     500,000.00   497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทรัพย์เปอร์ จ ากัด 1. บริษัท ทรัพย์เปอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 335/2565

ย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี     497,000.- บาท     497,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 8 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างผลิตเน้ือหาและจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ The Art of Immersive     150,000.00   150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  นางสาว กนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง 1.  นางสาว กนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 336/2565

Storytelling: Make Moving Image Tells     150,000.- บาท     150,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 9 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างกิจกรรม Circular Design Workshop ภายในงาน Creative Talk       29,700.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  นางสาว กมลนาถ องค์วรรณดี 1.  นางสาว กมลนาถ องค์วรรณดี มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 337/2565

Conference 2022    29,700.- บาท    29,700.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 มิ.ย. 65

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 (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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างออกแบบ Khon Kaen Box by CEA       25,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  บริษัท ก-ฮ จ ากัด 1.  บริษัท ก-ฮ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. (ขก.)338/2565

    25,000.- บาท     25,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 17 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างผลิตติดต้ังและร้ือถอนสติกเกอร์ตกแต่งสถานท่ีของกิจกรรม Pride month       62,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  บริษัท อาร์ต ไอคอน จ ากัด 1.  บริษัท อาร์ต ไอคอน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 339/2565

    59,706.- บาท     59,706.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 7       59,580.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  นางสาว ธัญญารัตน์ พิมพ์โพด 1.  นางสาว ธัญญารัตน์ พิมพ์โพด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 340/2565

    59,580.- บาท     59,580.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 26       56,580.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  นาย สิรภัค ชีวะนอรรถ 1.  นาย สิรภัค ชีวะนอรรถ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 341/2565

    56,580.- บาท     56,580.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างออกแบบอินโฟกราฟิก แปลเน้ือหาส าหรับวิดีโอการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เบ้ืองต้น     350,000.00   275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก มีคุณสมบัติถูกต้อง จ. 342/2565

และจัดท าไฟล์น าเสนอสรุปเน้ือหา     275,000.- บาท     275,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 22 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างบริหารจัดการส ารวจและสังเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีและออกแบบร่าง       65,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  นางสาว ปัทมพร วงศ์วิริยะ 1.  นางสาว ปัทมพร วงศ์วิริยะ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.) 343/2565

โครงการต้นแบบสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งท่ี 1 ขอนแก่น (บขส. 1)     65,000.- บาท     65,000.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 22 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมโซฟา (Personal Pod) สศส.ขอนแก่น       21,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  บริษัท แพรคติก้า จ ากัด 1.  บริษัท แพรคติก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.) 344/2565

   20,544.- บาท    20,544.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 22 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเปล่ียนหน้าจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก         7,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.  บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด 1.  บริษัท เทิร์นออนโซลูช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.345/2565

   5,885.- บาท    5,885.- บาท ครบถ้วนเสนอราคา 24 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1  ซือ้กลอ่งใสเ่อกสาร             4,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. อาทรพาณิชย์  1. อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ. 22/2565

      3,210.-  บาท       3,210.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จดัซือ้หนงัสือภาษาตา่งประเทศ จ านวน 35 ช่ือเรื่อง 36 เลม่            31,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท เดอะ สมิธ โปรเจค จ ากัด  1. บริษัท เดอะ สมิธ โปรเจค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ. 23/2565

    30,513.75 บาท     30,513.75 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ซือ้อปุกรณส์  าหรบัจดัท าการน าชมเสมือนจรงิ Virtual Tour          150,000.00        149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  1. บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ. 24/2565

    149,800.-บาท     149,800.-บาท ครบถ้วนเสนอราคา 7 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จดัซือ้หนงัสือภาษาไทยและตา่งประเทศ จ านวน 406 ช่ือเรื่อง 412 เลม่          405,000.00        403,907.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด  1. บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ. 25/2565

    403,907.-  บาท     403,907.-  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จดัซือ้หนงัสือภาษาตา่งประเทศ จ านวน 258 ช่ือเรื่อง 264 เลม่          370,000.00        366,616.05 วิธีเฉพาะเจาะจง  1. บจก. คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)  1. บจก. คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้อง ซ. 26/2565

    366,616.05  บาท     366,616.05  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 20 มิ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 (ตามใบส่ังซ้ือ) ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


