
วงเงินท่ี รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ หมายเหตุ

หรือจ้าง

1 จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 250,000.00        224,464.60    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากัด 1.บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 23/2566

 (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น    224,464.60 บาท    224,464.60 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 14 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างบริหารจัดการตลาดหัตถกรรมคัดสรร Pop Market ส าหรับเทศกาล 1,200,000.00     1,200,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ็อบแอนด์โบร  1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ็อบแอนด์โบร  มีคุณสมบัติถูกต้อง 24/2566

งานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022   1,200,000.00  บาท   1,200,000.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 22 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 4,671,000.00     4,671,000.00  จ้างท่ีปรึกษา 1.บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 1.บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 25/2566

และการระดมทุนแบบไม่อาศัยตัวกลาง ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยวิธีคัดเลือก    4,653,965.00  บาท    4,650,000.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 24 พ.ย. 65

ส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2. บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เหมาะสมภายใน

   4,654,500.00   บาท วงเงินงบประมาณ

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   4,638,000.00    บาท

4 จ้างบ ารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่าย 3,200,000.00     3,190,000.00  วิธีประกวดราคา 1.บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  1.บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  มีคุณสมบัติถูกต้อง 26/2566

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานใหญ่  อิเล็กทรอนิกส์    3,099,996.00  บาท   3,099,996.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 24 พ.ย. 65

สาขาเชียงใหม่และสาขาขอนแก่น e-bidding เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างจัดท านิทรรศการหมุนเวียน Thai Local Spirit 700,000.00        700,000.00    วิธีประกวดราคา 1.บริษัท อัญแปลน จ ากัด 1.บริษัท อัญแปลน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 27/2566

 อิเล็กทรอนิกส์    700,000.00  บาท   700,000.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 25 พ.ย. 65

e-bidding 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดักส์เฮ้าส์ แอสเซสเซอร์ร่ี เหมาะสมภายใน

  680,000.00   บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหม่ 4,700,000.00     4,700,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยศิลปากร 1.มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณสมบัติถูกต้อง 28/2566

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร   4,700,000.00 บาท   4,700,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565 (ตามสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



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

หรือจ้าง
1 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารกิจกรรม  2         59,580.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาว บุญสิตา สกุลทอง 1. นางสาว บุญสิตา สกุลทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)85/2566

    59,580.00 บาท     59,580.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 พ.ย. 65
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2 จ้างรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์       110,000.00      102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 1. บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.86/2566
    102,720.00 บาท     102,720.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3 จ้างแปลค าอธิบายตัวอย่างวัสดุท่ีจัดแสดงในส่วน Material ConneXion Bangkok         90,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นาย วุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ 1. นาย วุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.87/2566
 และในฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion     90,000.00 บาท     90,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 1 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

4 จ้างจัดท านิทรรศการผลงานออกแบบกลุ่มนักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์       150,000.00      150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสวรรยา  วงศ์เอ่ียม 1. นางสาวสวรรยา  วงศ์เอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)88/2566
และนิทรรศการผลงานออกแบบกลุ่มสถาบันการศึกษา ส าหรับเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่    150,000.00 บาท    150,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ย. 65
(ChiangMai Design Week) 2022 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงวัน สศส .เชียงใหม่         27,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 1. บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)89/2566
   27,071.00 บาท    27,071.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6 จ้างออกแบบอัตลักษณ์และระบบงานกราฟิกเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ       100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เคเคลวิน จ ากัด 1.บริษัท เคเคลวิน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)90/2566
ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 ระยะท่ี 2    100,000.00 บาท    100,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 3 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

7 จ้างบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย สศส.ขอนแก่น         31,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ประธาน เจริญสุข 1.นาย ประธาน เจริญสุข มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)91/2566
   31,000.00 บาท    31,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 4 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 จ้างบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาพื นท่ีเพ่ือต่อยอดวัฒนธรรมและส่ือสารสินทรัพย์ดั งเดิม       500,000.00      500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาว ณัฐวดี สัตนันท์ 1.นางสาว ณัฐวดี สัตนันท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.92/2566
ของพื นท่ีและชุมชนย่านบางย่ีเรือ-ตลาดพลู    500,000.00 บาท    500,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 7 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ



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

หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

9 จ้างติดตั ง  รื อถอนและขนย้ายโครงสร้างอะลูมิเนียม  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       360,000.00      350,202.55 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยู-เฮลธี จ ากัด 1.บริษัท ยู-เฮลธี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)93/2566
  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    350,202.55 บาท    350,202.55 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 9 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

10 จ้างจัดท าคอร์สออนไลน์เพ่ือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์       500,000.00      500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 1.บริษัท ไลค์ มี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.94/2566
   500,000.00 บาท    500,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 9 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11 จ้างบริหารจัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน  Unfolding  Bangkok       280,000.00      280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โกรว์ อัพ มีเดีย จ ากัด 1.บริษัท โกรว์ อัพ มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.95/2566
   280,000.00 บาท    280,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  (Unfolding  Bangkok)       300,000.00      300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 1.บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.96/2566
   300,000.00 บาท    300,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

13 จ้างป้องกันก าจัดแมลง  หนู  และปลวก  ส าหรับ  สศส.  ขอนแก่น         30,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด 1.บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)97/2566
   29,425.00 บาท    29,425.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 จ้างส ารวจข้อมูลเร่ืองราวของย่าน  จัดท าเนื อหาและภาพประกอบส าหรับประชาสัมพันธ์ย่าน         50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย สุทธิโชค จรรยาอังกูร 1.นาย สุทธิโชค จรรยาอังกูร มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.98/2566
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง  ประเภทประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี  และผู้คน    50,000.00 บาท    50,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 จ้างจัดท านิทรรศการผลงานผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  กลุ่มงานหัตถกรรม  ส าหรับเทศกาล         75,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.สมาคม วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 1.สมาคม วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)99/2566
งานออกแบบ  เชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    72,500.00 บาท    72,500.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 จ้างขนย้ายติดตั งและจัดเก็บอุปกรณ์จัดแสดงและโครงสร้างไม้ไผ่  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบ       100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายนคร   หลุยบุญเป็ง 1.นายนคร   หลุยบุญเป็ง มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)100/2566
 เชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    100,00.00 บาท    100,00.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน



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

หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างจัดท านิทรรศการผลงานเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย  (TCDN)       100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายปรเมษฐ์  ทาเขียว 1.นายปรเมษฐ์  ทาเขียว มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)101/2566
ส าหรับเทศกาลงานออกแบบ  เชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    100,00.00 บาท    100,00.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18 จ้างติดตั งและรื อถอนระบบงานไฟฟ้า  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       500,000.00      499,805.12 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อี.พาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 1.บริษัท อี.พาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)102/2566
(Chiang  Mai  Design  Week)  2022    499,805.12 บาท    499,805.12 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

19 จ้างตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้  สศส.เชียงใหม่         44,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ประกายเงิน จ ากัด 1.บริษัท ประกายเงิน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)103/2566
   44,000.00 บาท    44,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 11 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20 จ้างบ ารุงรักษาระบบสูบน  าประปา  สศส.ขอนแก่น         25,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จ ากัด 1.บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)104/2566
   24,000.00 บาท    24,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 จ้างบ ารุงดูแลรักษา  ตัด  ตกแต่ง  ต้นไม้  ส าหรับ  สศส.  ขอนแก่น         90,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ภ.ส าเภา เทรดดิ ง จ ากัด 1.บริษัท ภ.ส าเภา เทรดดิ ง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ขก.)105/2566
   88,000.00 บาท    88,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 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.(ขก.)106/2566
   45,475.00 บาท    45,475.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาด  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่         70,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุปเปอร์ โปรเฟส 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุปเปอร์ โปรเฟส มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)107/2566
(Chiang  Mai  Design  Week)  2022    68,052.00 บาท    68,052.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

24 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร  สศส.เชียงใหม่         32,100.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 1.บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)108/2566
   32,100.00  บาท    32,100.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65



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

หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าห้องเซิร์ฟเวอร์และห้องสมุด  สศส.เชียงใหม่         35,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาวเวอร์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาวเวอร์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)109/2566
   34,240.00  บาท    34,240.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 จ้างผลิตแผนท่ีเทศกาล    ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       100,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนิดาการพิมพ์ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนิดาการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)110/2566
 (Chiang    Mai    Design    Week)    2022    100,000.00  บาท    100,000.00  บาท ครบถ้วนเสนอราคา 16 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

27 จ้างจัดท าเคร่ืองมือติดตามข้อมูลโครงการของภาครัฐในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  15  สาขา         42,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ธารินทร์ สุขเนาว์ 1.นาย ธารินทร์ สุขเนาว์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.111/2566
   42,500.00   บาท    42,500.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

28 จ้างบ ารุงรักษาระบบจอประชาสัมพันธ์  (digital  signage)         50,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย คงเดช น้อยผล 1.นาย คงเดช น้อยผล มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.112/2566
   49,927.00   บาท    49,927.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

29 จ้างเรียบเรียงจัดท าเนื อหาและภาพประกอบส าหรับประชาสัมพันธ์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์         35,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวรัชดาภรณ์   เหมจินดา 1.นางสาวรัชดาภรณ์   เหมจินดา มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.113/2566
เจริญกรุง  ประเภทศิลปะ  การออกแบบ  และธุรกิจสร้างสรรค์    35,000.00   บาท    35,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

30 จ้างบรรณาธิการตรวจสอบและปรับปรุงเนื อหาเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความถูกต้อง       240,000.00      240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวไพลิน   แจ้งเจนศิลป์ 1.นางสาวไพลิน   แจ้งเจนศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.114/2566
และเหมาะสมแก่การเผยแพร่สู่สาธารณชน    240,000.00   บาท    240,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

31 จ้างบริหารจัดการและพัฒนาผลงานศิลปะ  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์       400,000.00      400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายธนวัต มณีนาวา 1.นายธนวัต มณีนาวา มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)115/2566
ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    400,000.00   บาท    400,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

32 จ้างผลิตติดตั งและรื อถอนป้ายให้ข้อมูล  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       300,000.00      280,832.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ไฟว์ ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ไฟว์ ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)116/2566



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

หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

 (Chiang  Mai  Design  Week)  2022  280,832.20   บาท  280,832.20   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 21 พ.ย. 65
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

33 จ้างบริหารจัดการพื นท่ีจัดแสดงผลงาน  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบ  เชียงใหม่         76,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางนุชนาถ   มูลรัตน์ 1.นางนุชนาถ   มูลรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)117/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    76,500.00   บาท    76,500.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 24 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

34 จ้างตกแต่งบรรยากาศ  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       500,000.00      499,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุญมณี ดีไซน์ จ ากัด 1.บริษัท บุญมณี ดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)118/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    499,900.00   บาท    499,900.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 24 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

35 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนพื นท่ีย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส าหรับ         93,500.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายชัยวัฒน์  โล่โชตินันท์ 1.นายชัยวัฒน์  โล่โชตินันท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)119/2566
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    93,500.00   บาท    93,500.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

36 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนศักยภาพชุมชนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ส าหรับ       100,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ 1.นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)120/2566
เทศกาลงานออกแบบ  เชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    100,000.00   บาท    100,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

37 จ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่         32,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย บ๊ิกโจ 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย บ๊ิกโจ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)121/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week)  2022    31,297.50   บาท    31,297.50   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 28 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

38 จ้างประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  (Chiang  Mai  Design  Week)  2022       450,000.00      450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญาณิศา  ตันสุภายน 1.นางสาวชญาณิศา  ตันสุภายน มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.122/2566
   450,000.00   บาท    450,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

39 จ้างถ่ายภาพน่ิงกิจกรรมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  2022         70,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายปานวัตร   เมืองมูล 1.นายปานวัตร   เมืองมูล มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.123/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week  2022)     70,000.00   บาท    70,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ



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

หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  (ตามใบส่ังจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ 2566

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

40 จ้างจัดท าการตลาดออนไลน์ของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่   2022         55,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสาวกมลพร  พิสิฐมุกดา 1.นางสาวกมลพร  พิสิฐมุกดา มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.124/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week  2022)     55,000.00   บาท    55,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

41 จ้างจัดกิจกรรมอาหาร  (Food  Program)ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่         50,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สันทรายซิสโก จ ากัด 1.บริษัท สันทรายซิสโก จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)125/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week  2022)     50,000.00   บาท    50,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

42 จ้างจัดกิจกรรมดนตรีในย่านสร้างสรรค์  ส าหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่       240,000.00      240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เชียงใหม่ออริจินัล จ ากัด 1.บริษัท เชียงใหม่ออริจินัล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.(ชม.)126/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week  2022)     240,000.00   บาท    240,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 29 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

43 จ้างผลิตวีดีโอกิจกรรมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  2022       100,000.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แบลคโอลีฟส์ จ ากัด 1.บริษัท แบลคโอลีฟส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.127/2566
 (Chiang  Mai  Design  Week  2022)     100,000.00   บาท    100,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

44 จ้างท าภาพประกอบและอินโฟกราฟิกเพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้       444,000.00      444,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นาย ชิดชน นินนาทนนท์ 1.นาย ชิดชน นินนาทนนท์ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.128/2566
 Soft  Power  ในกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์    444,000.00   บาท    444,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

45 จ้างผู้จัดท าเนื อหาและจัดการบริหารแพลตฟอร์ม  LinkedIn  เพ่ือการเผยแพร่       180,000.00      180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายเอกศิษฐ์  โรจนวิทย์สกุล 1.นายเอกศิษฐ์  โรจนวิทย์สกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.129/2566
และประชาสัมพันธ์  CEA  สู่สากล    180,000.00   บาท    180,000.00   บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

46 จ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ         71,580.00    - วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายธนภัทร  หารบุรุษ 1.นายธนภัทร  หารบุรุษ มีคุณสมบัติถูกต้อง จ.130/2566
ด้านระบบภาพและเสียง    71,580.00    บาท    71,580.00    บาท ครบถ้วนเสนอราคา 30 พ.ย. 65

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ


