








ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

1 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 50,000.00                                ตกลงราคา น.ส. จุฑามาศ  อินทรรําพันธ 50,000.00               น.ส. จุฑามาศ  อินทรรําพันธ 50,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา

โครงการสงเสริมศักยภาพ

2 จางออกแบบสูจิบัตรโปสเตอร 42,000.00                                ตกลงราคา น.ส. เรือนขวัญ  แสงบุรีรัตน 42,000.00               น.ส. เรือนขวัญ  แสงบุรีรัตน 42,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 จางจัดเลี้ยงในพิธีจัดงานเทศ 398,575.00                              วิธีกรณีพิเศษ บ.เนชั่นบรอดแคสติ้งคอรปอรเรชั่น จก. 398,575.00             บ.เนชั่นบรอดแคสติ้งคอรปอรเรชั่น จก. 398,575.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

กาลภาพยนตโลก

4 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 40,000.00                                ตกลงราคา นายภูมิพัฒน  ทรัพยอุดม 40,000.00               นายภูมิพัฒน  ทรัพยอุดม 40,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ปฏิบัติงานดานการจัดทํา

เอกสารบันทึกขอมูล

5 จางออกแบบและจัดทําอารต 20,000.00                                ตกลงราคา น.ส. ศมกมล  เที่ยมกุญชร 20,000.00               น.ส. ศมกมล  เที่ยมกุญชร 20,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เวิรคสูจิบัตร นายวิชญ

มุกดามณี

6 จางจัดทํากรอบรูปผลงาน 52,600.00                                ตกลงราคา นายธีรวิทย  ไกรนรา 52,600.00               นายธีรวิทย  ไกรนรา 52,600.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

นายวิชญ มุกดามณี

7 จางพิมพสูจิบัตร 99,670.50                                ตกลงราคา บ.อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชซิ่ง จก. 99,670.50               บ.อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชซิ่ง จก. 99,670.50               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

8 จางพิมพบัตรเชิญเขารวมงาน 13,984.90                                ตกลงราคา บ.ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จก. 13,984.90               บ.ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จก. 13,984.90               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

9 เผยแพรภาพยนตเฉลิมพระเกียรติ 800,000.00                              วิธีพิเศษ บ. อสมท.จก. 800,000.00             บ. อสมท.จก. 800,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

10 จางเหมาบริการหนังกลางแปลง 40,000.00                                ตกลงราคา นายพงศปรีชา กิตติพันธเมธี 40,000.00               นายพงศปรีชา กิตติพันธเมธี 40,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

11 จางดําเนินการผลิตสื่อเพื่อการ 200,000.00                              วิธีพิเศษ บ.บรอดคาซติ้งไทยแลนด 200,000.00             บ.บรอดคาซ 200,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ

12 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 14,894.40                                ตกลงราคา บ.สตารคอมซิสเต็ม จก. 14,894.40               บ.สตารคอมซิสเต็ม จก. 14,894.40               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 จางดําเนินการเผยแพรภาพยนต 600,000.00                              วิธีพิเศษ บ.เอส แอน เอส ซีนีมา จก. 600,000.00             บ.เอส แอน เอส ซีนีมา จก. 600,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ในเทศกาลภาพยนตเฉลิม (เซ็นทรัลเวิลด) (เซ็นทรัลเวิลด)

พระเกียรติ 29 พย.- 3 ธค.53

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง) วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง) วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

14 จางทํากระเปาผาพิมพขอความ 28,000.00                                ตกลงราคา น.ส.วิลาสินี ทองศรี 28,000.00               น.ส.วิลาสินี ทองศรี 28,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ

15 จัดทําโลรางวัลอาคริลิก 11,200.00                                ตกลงราคา บ.อินดิโก ดีไซน จก. 11,200.00               บ.อินดิโก ดีไซน จก. 11,200.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

16 จางจัดทําสูจิบัตรงานเทศกาล 85,600.00                                ตกลงราคา บ.เอส เอ็ม อารต อินเตอรพริ้นท จก. 85,600.00               บ.เอส เอ็ม อารต อินเตอรพริ้นท จก. 85,600.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพยนตเฉลิมพระเกียรติ

17 จางทําตรายาง ๑๐ อัน 1,285.00                                  ตกลงราคา องคการคาของ สกสค. 1,285.00                 องคการคาของ สกสค. 1,285.00                 ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

18 คาวัสดุงานบานงานครัว 11 รายการ 40,728.00                                ตกลงราคา บ.ตั้งฮั่วเส็ง จก. 40,728.00               บ.ตั้งฮั่วเส็ง จก. 40,728.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

19 คาวัสดุติดตั้งสายแลน 9,143.15                                  ตกลงราคา บ.มัลติมีเดีย ฯ 9,143.15                 บ.มัลติมีเดีย ฯ 9,143.15                 ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

20 คาวัสดุหมึกพิมพ 99,017.80                                ตกลงราคา บ.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร จก. 99,017.80               บ.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร จก. 99,017.80               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

21 การจางเปลี่ยนแปลงขอมูลระบบ 1,900,000.00                           วิธีพิเศษ บ.เรียลทัล โพสท จก. 1,900,000.00          บ.เรียลทัล โพสท จก. 1,900,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

การจัดฉายภาพยนต



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

1 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00                       ตกลงราคา นายวัชรินทร นาสินสรอย 32,000.00               นายวัชรินทร นาสินสรอย 32,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

2 ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 3,477.50                         ตกลงราคา บ.มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท จก. 3,477.50                 บ.มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท จก. 3,477.50               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 คาบริการรับงานศิลปะ 130,248.00                     วิธีพิเศษ บ.ฮองกงบรรจุภัณฑ 130,248.00             บ.ฮองกงบรรจุภัณฑ 130,248.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 จางติดตั้งและรื้อถอนผลงาน 100,000.00                     ตกลงราคา นายสมใจ  มะหมีน 100,000.00             นายสมใจ  มะหมีน 100,000.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

นิทรรศการศิลปกรรมการแสดง

เดี่ยว ครั้งที่ 4 ของนายธงชัยฯ

5 จางพิมพสูจิบัตร 199,822.50                     วิธีพิเศษ บ.วิสคอมเซ็นเตอร จก. 199,822.50             บ.วิสคอมเซ็นเตอร จก. 199,822.50           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

6 จางพิมพโปสเตอร โครงการ 15,000.00                       ตกลงราคา น.ส.รัชดา ไชยกลาง 15,000.00               น.ส.รัชดา ไชยกลาง 15,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปนรุนใหม ละครใบ "ค.คนหนาขาว"

7 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 32,506.60                       ตกลงราคา บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จก. 32,506.60               บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จก. 32,506.60             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 รายการ

8 จางพิมพหนังสือวรรณกรรม 694,000.00                     กรณีพิเศษ โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก 694,000.00             โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก 694,000.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เยาวชนฉบับแปล ในพระบรมราชูปถัมภ ในพระบรมราชูปถัมภ

9 จาเหมาบริการรถบัสปรับ 59,200.00                       ตกลงราคา นายสมศักดิ์ วัฒนไกรสิทธิ์ 59,200.00               นายสมศักดิ์ วัฒนไกรสิทธิ์ 59,200.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

อากาศ,รถตูปรับอากาศ

10 จางผลิตชุด DVD ภาพยนตร 439,235.00                     วิธีพิเศษ บ.ออนปา จก. 439,235.00             บ.ออนปา จก. 439,235.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

11 จางติดตั้งและรื้อถอนบูธและ 31,200.00                       ตกลงราคา น.ส.สุจิตรา ชูเลิศ 31,200.00               น.ส.สุจิตรา ชูเลิศ 31,200.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานตลาดศิลปะ

12 เชาเครื่องถายเอกสาร 45,000.00                       ตกลงราคา หจก.แชง ออฟฟศ ออโตเมชั่น 45,000.00               หจก.แชง ออฟฟศ ออโตเมชั่น 45,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 จางที่ปรึกษาโครงการอบรม 1,500,000.00                  ตกลง บ.อินดัสเทรียล ดีไซนเน็ทเวิรค 1,500,000.00          บ.อินดัสเทรียล ดีไซนเน็ทเวิรค 1,500,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เชิงปฏิบัติการการพัฒนา

นักออกแบบรุนใหม ป 2554 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 ธันวาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา
ลําดับที่ งานซื้อ / จาง

 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชผาไทยฯ



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

1 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 28,709.68                  ตกลงราคา น.ส.ฉัตรสุดา คล้ําฉิม 28,709.68               น.ส.ฉัตรสุดา คล้ําฉิม 28,709.68               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เพื่อปฏิบติราชการกลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

2 จางแปลหนังสือคูมือแนะนํา 26,000.00                  ตกลงราคา นางลภาพรรณ จูวงส 26,000.00               นางลภาพรรณ จูวงส 26,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

วรรณกรรมไทย

3 จางแปลหนังสือคูมือแนะนํา 26,000.00                  ตกลงราคา นายชาญบุญ ธนประกอบ 26,000.00               นายชาญบุญ ธนประกอบ 26,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

วรรณกรรมไทย

4 จางพิมพคูมือ 115,000.00                กรณีพิเศษ องคการทหารผานศึก 115,000.00             องคการทหารผานศึก 115,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

5 จางทําตรายาง 13 อัน 800.00                       ตกลงราคา องคการคาของ สกสค. 800.00                    องคการคาของ สกสค. 800.00                    ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

6 จางรวบรวมตนฉบับหนังสือ 100,000.00                ตกลงราคา นายสุทธากร สันติธวัช 100,000.00             นายสุทธากร สันติธวัช 100,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ทําเนียบภาพยนตรประจําป

2553-2554 ภาษาไทย-อังกฤษ

7 จางดําเนินการแปลงเทป 30,000.00                  ตกลงราคา บ.มิท เอาท ซาวด ฟลม จก. 30,000.00               บ.มิท เอาท ซาวด ฟลม จก. 30,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพยนตรสั้นฯ

8 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 15,087.00                  ตกลงราคา บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 15,087.00               บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 15,087.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 รายการ

9 จางเดินสายโทรศัพท ชั้น 6,17 17,280.40                  ตกลงราคา บ.เบสท คอมพิวเตอร แอนด 17,280.40               บ.เบสท คอมพิวเตอร แอนด 17,280.40               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คอมมูนิเคชั่น จก. คอมมูนิเคชั่น จก.

10 เชารถตูปรับอากาศ รับ-สง 10,800.00                  ตกลงราคา นายไพวัลย เย็นจุระ 10,800.00               นายไพวัลย เย็นจุระ 10,800.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ขาราชการเดินทางไปราชการ

เขารวมกิจกรรมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการพัฒนานักออกแบบรุนใหม

11 จางขนสงหนังสือ 32,528.00                  ตกลงราคา บ.ฮองกงบรรจุภัณฑ 32,528.00               บ.ฮองกงบรรจุภัณฑ 32,528.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 มกราคม  - 31 มกราคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 มกราคม  - 31 มกราคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

12 จางพิมพสูจิบัตร นิทรรศการ 600,000.00                วิธีพิเศษ บ.ควอเตท กราฟกส จก. 600,000.00             บ.ควอเตท กราฟกส จก. 600,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

67 ป กมล ทัศนาญชลี

13 จางพิมพสูจิบัตร นิทรรศการ 40,000.00                  ตกลงราคา บ.วิสคอมเซ็นเตอร จก. 40,000.00               บ.วิสคอมเซ็นเตอร จก. 40,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ศิลปกรรมแสดงเดี่ยวครั้งที่ 4

14 วัสดุสํานักงาน กระดาษ 28,569.00                  ตกลงราคา หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ 28,569.00               หจก.เปเปอร แอนด ออฟฟศ 28,569.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปรดักส โปรดักส

15 วัสดุสํานักงาน ดรัมคอมฯ , 58,636.00                  ตกลงราคา บ.ยูเอฟโอ จก. 58,636.00               บ.ยูเอฟโอ จก. 58,636.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

หมึกและมาสเตอรเครื่องอัดสําเนา

16 วัสดุสํานักงาน 32 รายการ 18,822.00                  ตกลงราคา องคการคาของ สกสค. 18,822.00               องคการคาของ สกสค. 18,822.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

17 หมึกคอมพิวเตอร 25 รายการ 87,428.63                  ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จก. 87,428.63               บ.โฟนิกซ จก. 87,428.63               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

18 จางดําเนินโครงการพัฒนา 250,000.00                วิธีพิเศษ บ.อูขาว อูน้ํา ภาพยนตร จก. 250,000.00             บ.อูขาว อูน้ํา ภาพยนตร จก. 250,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพยนตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรม



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างทําเฟรม 54,000.00           ตกลงราคา นายรัตนะ โสโท 54,000.00           นายรัตนะ โสโท 54,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

2 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00           ตกลงราคา นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00           นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ 50,000.00           ตกลงราคา บ.มายดีว่า จก. 50,000.00           บ.มายดีว่า จก. 50,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 172,000.00         วิธีพิเศษ หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00         หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

50 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ํามัน

5 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม 47,500.00           ตกลงราคา นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00           นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คนขับ จํานวน 5 คัน

6 จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมอบรม 700,000.00         วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00         บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เทคนิคการนําเสนอโครงการ จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

สร้างภาพยนต์

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,910.00           ตกลงราคา บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00           บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 รายการ

8 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 97,586.00           ตกลงราคา บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00           บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ค่ายเยาวชน

9 วัสดุสํานักงาน หมึกและดรัม 96,366.34           ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34           บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คอมพิวเตอร์

10 วัสดุสํานักงาน กล่องใส่เอกสาร 25,466.00           ตกลงราคา บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00           บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

11 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ 23,584.00           ตกลงราคา องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00           องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

12 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00         นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00         นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

14 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00         นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

15 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,200,000.00       วิธีพิเศษ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00       นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

16 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00         น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

17 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,000,000.00       วิธีพิเศษ นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00       นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

18 วัสดุสํานักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 28,569.00           ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00           หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปรดักส์ โปรดักส์

19 จ้างดําเนินการจัดทําสื่อและ 2,079,100.00       วิธีพิเศษ บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00       บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

20 จ้างดําเนินการจัดทํานิตยสาร 2,362,560.00       วิธีพิเศษ บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00       บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ART SQUARE

21 จ้างเผยแพร่รายการสยามเธียเตอร์ 1,800,000.00       วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00       บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

22 เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1,826,000.00       สอบราคา บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00       บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ของ สนง.ปี 54



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างทําเฟรม 54,000.00           ตกลงราคา นายรัตนะ โสโท 54,000.00           นายรัตนะ โสโท 54,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

2 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00           ตกลงราคา นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00           นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ 50,000.00           ตกลงราคา บ.มายดีว่า จก. 50,000.00           บ.มายดีว่า จก. 50,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 172,000.00         วิธีพิเศษ หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00         หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

50 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ํามัน

5 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม 47,500.00           ตกลงราคา นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00           นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คนขับ จํานวน 5 คัน

6 จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมอบรม 700,000.00         วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00         บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เทคนิคการนําเสนอโครงการ จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

สร้างภาพยนต์

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,910.00           ตกลงราคา บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00           บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 รายการ

8 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 97,586.00           ตกลงราคา บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00           บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ค่ายเยาวชน

9 วัสดุสํานักงาน หมึกและดรัม 96,366.34           ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34           บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คอมพิวเตอร์

10 วัสดุสํานักงาน กล่องใส่เอกสาร 25,466.00           ตกลงราคา บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00           บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

11 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ 23,584.00           ตกลงราคา องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00           องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

12 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00         นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00         นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

14 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00         นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

15 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,200,000.00       วิธีพิเศษ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00       นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

16 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00         น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

17 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,000,000.00       วิธีพิเศษ นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00       นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

18 วัสดุสํานักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 28,569.00           ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00           หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปรดักส์ โปรดักส์

19 จ้างดําเนินการจัดทําสื่อและ 2,079,100.00       วิธีพิเศษ บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00       บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

20 จ้างดําเนินการจัดทํานิตยสาร 2,362,560.00       วิธีพิเศษ บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00       บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ART SQUARE

21 จ้างเผยแพร่รายการสยามเธียเตอร์ 1,800,000.00       วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00       บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

22 เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1,826,000.00       สอบราคา บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00       บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ของ สนง.ปี 54



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างทําเฟรม 54,000.00           ตกลงราคา นายรัตนะ โสโท 54,000.00           นายรัตนะ โสโท 54,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

2 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,800.00           ตกลงราคา นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00           นายกําแหง ปุณณินท์ 10,800.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ 50,000.00           ตกลงราคา บ.มายดีว่า จก. 50,000.00           บ.มายดีว่า จก. 50,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 172,000.00         วิธีพิเศษ หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00         หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) 172,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

50 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ํามัน

5 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม 47,500.00           ตกลงราคา นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00           นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ 47,500.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คนขับ จํานวน 5 คัน

6 จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมอบรม 700,000.00         วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00         บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 700,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เทคนิคการนําเสนอโครงการ จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

สร้างภาพยนต์

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,910.00           ตกลงราคา บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00           บ.พี เอ็ม ออโตเมชั่น จก. 13,910.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 รายการ

8 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 97,586.00           ตกลงราคา บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00           บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จก. 97,586.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ค่ายเยาวชน

9 วัสดุสํานักงาน หมึกและดรัม 96,366.34           ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34           บ.โฟนิกซ์ จก. 96,366.34            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

คอมพิวเตอร์

10 วัสดุสํานักงาน กล่องใส่เอกสาร 25,466.00           ตกลงราคา บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00           บ.เซ็นเตอร์แพค จก. 25,466.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

11 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ 23,584.00           ตกลงราคา องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00           องค์การค้าของ สกสค. 23,584.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

12 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00         นายอินสนธิ์ วงศ์สาม 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00         นายบุญยิ่ง ทองวงค์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

14 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00         นายพิชัย นิรันต์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

15 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,200,000.00       วิธีพิเศษ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00       นายสันต์ สารากรบริรักษ์ 1,200,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

16 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 800,000.00         วิธีพิเศษ น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00         น.ส.ชมพูนุช นาคีรักษ์ 800,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

17 ครุภัณฑ์รูปภาพผลงานศิลปะ 1,000,000.00       วิธีพิเศษ นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00       นายภัทรพล ภู่อารีย์ 1,000,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

18 วัสดุสํานักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 28,569.00           ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00           หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ 28,569.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปรดักส์ โปรดักส์

19 จ้างดําเนินการจัดทําสื่อและ 2,079,100.00       วิธีพิเศษ บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00       บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จก. 2,079,100.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

20 จ้างดําเนินการจัดทํานิตยสาร 2,362,560.00       วิธีพิเศษ บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00       บ.เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จก. 2,362,560.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ART SQUARE

21 จ้างเผยแพร่รายการสยามเธียเตอร์ 1,800,000.00       วิธีพิเศษ บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00       บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 1,800,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จก. (มหาชน) จก. (มหาชน)

22 เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1,826,000.00       สอบราคา บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00       บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จก. 1,826,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ของ สนง.ปี 54



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

1 จางเหมาดานหาผลงานศิลปะ 5,000.00                  ตกลงราคา นายยุทธศักดิ์    รัตนปญญา 5,000.00                นายยุทธศักดิ์   รัตนปญญา 5,000.00                 ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

เพื่อการคาไปตีพิมพในสูจิบัตร

2 จางออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการ 30,000.00                ตกลงราคา นายสุชาติ   มุกดามณี 30,000.00              นายสุชาติ    มุกดามณี 30,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนไทย

3 จัดหาอุปกรณแสงและเครื่องเสียง 100,000.00              วิธีพิเศษ นายวัฒนา    จารุวัฒนาตระกูล 100,000.00            นายวัฒนา    จารุวัฒนาตระกูล 100,000.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เครื่องฉายภาพยนตรและจอ

4 จางออกแบบตกแตง 80,000.00                ตกลงราคา นายวรวิทย    กิตติชัยอุดมเดช 80,000.00              นายวรวิทย    กิตติชัยอุดมเดช 80,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมทัติ

5 จางดําเนินการโครงการประกวด 438,860.00              วิธีพิเศษ นางเมธินี    สุวรรณะบุณย 438,860.00            นางเมธินี    สุวรรณะบุณย 438,860.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

วิทยานิพนธ

6 จางขนสงผลงานศิลปะจํานวน 30,000.00                ตกลงราคา น.ส.สุกัญญา   ปุณหวันลี้ตระกูล 30,000.00              น.ส.สุกัญญา   ปุณหวันลี้ตระกูล 30,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

 83  ชิ้น จ.เชียงราย

7 จางรถตูปรับอากาศไปเชียงใหม 10,800.00                ตกลงราคา นายอานัส 10,800.00              10,800.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โครงการวัฒนธรรมสัญจร

8 จางพิมพสูจิบัตรโครงการเวนิส 161,570.00              วิธีพิเศษ บ.อัมรินทร 161,570.00            บ.อัมรินทร 161,570.00             ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เบียนนาเล ครั้งที่54

9 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00                ตกลงราคา น.ส.ภัทราวดี    บุญมีรอด 32,000.00              น.ส.ภัทราวดี    บุญมีรอด 32,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

กองกลาง 4 เดือน

10 จางเหมาดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติ 68,000.00                ตกลงราคา นายณัฐพล  ชยุติรัตน 68,000.00              

การถายภาพ

11 วัสดุสํานักงานประเภทตูและ 11,866.30                ตกลงราคา บจ.ศรีรุงเรืองเซฟแอนดสตีล 11,866.30              บจ.ศรีรุงเรืองเซฟแอนดสตีล 11,866.30               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โตะทํางานคอมฯ เฟอรนิเจอร  จํากัด เฟอรนิเจอร  จํากัด

12 หนังสือวิชาการสถาปตยกรรม 50,000.00                ตกลงราคา บ.ลายเสน พัพลิชชิ่ง จํากัด 50,000.00              บ.ลายเสน พัพลิชชิ่ง จํากัด 50,000.00               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 วัสดุประเภทหมึกคอมพิวเตอร 51,523.71                ตกลงราคา บ.ที.เอ็น แม็คเน็ท  เซ็นเตอร จํากัด 51,523.71              บ.ที.เอ็น แม็คเน็ท  เซ็นเตอร จํากัด 51,523.71               ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 พฤษภาคม  - 31 พฤษภาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตั้งแต 1 พฤษภาคม  - 31 พฤษภาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จาง วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผูไดรับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

14 ซื้อระบบปองกันความชื้นและ 1,850,000.00           สอบราคา บ. ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 1,850,000.00         บ. ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 1,850,000.00          ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ควบคุมอุณหภูมิ จํากัด จํากัด



า จ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 32,000.00           ตกลงราคา นายชัชวาล  ประสิทธิ์ชัยฤทธิ์ 32,000.00         นายชัชวาล  ประสิทธิ์ชัยฤทธิ์ 32,000.00           ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

2 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 31,733.43           ตกลงราคา น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 31,733.43         น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 31,733.43           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สังกัดกองกลาง

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเดินทาง 10,800.00           ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์  กันหะโพธิ์ 10,800.00         นายพงษ์ศักดิ์  กันหะโพธิ์ 10,800.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ไปเชียงใหม่ 

4 จ้างเผยแพร่สื่อกิจกรรม สศร. 242,676.00         วิธีพิเศษ บ.สยามรัฐ 242,676.00        บ.สยามรัฐ 242,676.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมทัติ

ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

5 จัดทําโล่รางวัลอคิริคโครงการ 5,992.00             ตกลงราคา บ.อินดิโก ดีไซน์ จํากัด 5,992.00           บ.อินดิโก ดีไซน์ จํากัด 5,992.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย

6 วัสดุสํานักงาน 17 รายการ 22,876.00           ตกลงราคา ศึกษาภัณฑ์พานิชย์ (อกคส.) 22,876.00         ศึกษาภัณฑ์พานิชย์ (สกสค.) 22,876.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

7 จ้างผลิตรายการสยามเธียเตอร์ 3,400,000.00 วิธีพิเศษ บ.ทูแฮนด์ จํากัด 3,400,000.00 บ.ทูแฮนด์ จํากัด 3,400,000.00 ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

8 จ้างเผยแพร่รายการสยามเธียเตอร์ 1,800,000.00       วิธีพิเศษ บ.เนชั่นบรอดคลาสติ้ง คอเปอเรชั่น จํ 1,800,000.00     บ.เนชั่นบรอดคลาสติ้ง คอเปอเรชั่น 1,800,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างทําโล่รางวัลอคริลิค โครงการ 5,992.00             ตกลงราคา บ.อินดีโก้ ดีไซน์ จํากัด 5,992.00           บ.อินดีโก้ ดีไซน์ จํากัด 5,992.00            ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย

2 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 20,000.00           ตกลงราคา บ.เวคินทร์ ทราเวล จํากัด 20,000.00          บ.เวคินทร์ ทราเวล จํากัด 20,000.00           ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

โครงการบ่มเพาะนร. จ.นครนายก

3 จ้างรถตู้ปรับอากาศ ไปจ.ชลบุรี 14,400.00           ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 14,400.00          นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 14,400.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 จ้างทําเฟรมผ้าใบ โครงการ 16,310.00           ตกลงราคา นายรัตนะ  โสโท 16,310.00          นายรัตนะ  โสโท 16,310.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สร้างสรรค์ศิลปะฯ ภาคตะวันออก

5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 24,717.00           ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแนล 24,717.00          บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแนล 24,717.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมทัติ

จํากัด จํากัด

6 จ้างออกแบบและจัดทําหนังสือ 20,000.00           ตกลงราคา น.ส.ลักษวงษ์  ประกิตภูพิสุทธิ์ 20,000.00          น.ส.ลักษวงษ์  ประกิตภูพิสุทธิ์ 20,000.00           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชุมนิพนธ์เรื่องสั้นไทย

7 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จํานวน 20 98,441.07           ตกลงราคา บ.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 98,441.07          บ.ที เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 98,441.07           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

รายการ งบดําเนินงาน

8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม 28,729.50           บ. ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 28,729.50          บ. ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 28,729.50           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

งบดําเนินงาน

9 ซื้ออุปกรณ์งานศิลปะ โครงการ 34,197.07           ตกลงราคา บ. เอส ซี อุตสาหกรรม จํากัด 34,197.07          บ. เอส ซี อุตสาหกรรม จํากัด 34,197.07           ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สร้างสรรค์งานศิลปะฯภาคตะวันออก

10 ซื้อวัสดุอุปกร์สํานักงาน โครงการ 4,131.66             ตกลงราคา บ.นานมี จํากัด 4,131.66           บ.นานมี จํากัด 4,131.66            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สร้างสรรค์งานศิลปะฯภาคตะวันออก

11 ซื้อโต๊ะกลางกระจก (ศบ.) 5,000.00             ตกลงราคา บ. ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 5,000.00           บ. ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 5,000.00            ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เฟอร์นิเจอร์ จํากัด เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ค่าจ้างบรรจุหีบห่อภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 208,650.00       วิธีพิเศษ บ. ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ 208,650.00        บ. ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ 208,650.00     ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

โครงการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯสมเด็จพระเทพฯ

2 ค่าจ้ารถตู้ปรับอากาศ โครงการส่งเสริม 7,200.00          ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 7,200.00           นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 7,200.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ผลักดันเมืองมีศักยภาพ จ.เชียงใหม่

3 จ้างดําเนินการจัดนิทรรศการ พิธีเปิด/ 100,000.00       วิธีพิเศษ บ.เอ็กตร้า เวอร์จิน จํากัด 100,000.00        บ.เอ็กตร้า เวอร์จิน จํากัด 100,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์ ติดตั้ง รื้อถอนการฉายภาพยนตร์

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 15,483.75         ตกลงราคา น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 15,483.75         น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 15,483.75       ราคาตาม งปม. ที่อนุมทัติ

กองกลาง

5 จ้างดําเนินการออกแบบและจัดพิมพ์ 24,000.00         ตกลงราคา นายจามร  ดวงพลอย 24,000.00         นายจามร  ดวงพลอย 24,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฯ

6 จ้างดําเนินการออกแบบและจัดพิมพ์ 20,000.00         ตกลงราคา นายวรุฒม์  นิมิตยนต์ 20,000.00         นายวรุฒม์  นิมิตยนต์ 20,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการละครเวที

7 จ้างเตรียมสถานที่ การจัดอบรม 75,000.00         ตกลงราคา นายณฐ  สบายสุข 75,000.00         นายณฐ  สบายสุข 75,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เชิงปฏิบัติการ

8 จ้างออกแบบและพิมพ์สูจิบัตรนิทรรการ 100,000.00       วิธีพิเศษ นายวชร  สนแจ้ง 100,000.00        นายวชร  สนแจ้ง 100,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

 วันที่ 22-26 ส.ค.โครงการอบรมสัมมนา

9 จ้างพาหนะขนส่งบอร์ดนิทรรศการ 12,500.00         ตกลงราคา น.ส.วรางคนา  พยุหะ 12,500.00         น.ส.วรางคนา  พยุหะ 12,500.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

10 จ้างดําเนินการทํานิทรรศการ 100,000.00       วิธีพิเศษ น.ส.พุฒยา  ชัยมงคลเพชร 100,000.00        น.ส.พุฒยา  ชัยมงคลเพชร 100,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

11 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 8,450.00          ตกลงราคา รศ.ดร.เตือนใจ  ตันงามตรง 8,450.00           รศ.ดร.เตือนใจ  ตันงามตรง 8,450.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่อง มหาบุรุษของจันทิมา,บ้านแขนขาด

12 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 18,850.00         ตกลงราคา นายปกรณ์  กฤษประจันต์ 18,850.00         นายปกรณ์  กฤษประจันต์ 18,850.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องชําหนึ่ง,หม้อที่ขูดไม่ออก,งูกินนา



13 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 5,200.00          ตกลงราคา รศ.ศศี  จันทร์ประพันธ์ 5,200.00           รศ.ศศี  จันทร์ประพันธ์ 5,200.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องลูกองุ่น,นิ้วชี้ในตู้ชั้น 3

14 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 5,200.00          ตกลงราคา น.ส.เอื้อมพร  ยอดสมุทร 5,200.00           น.ส.เอื้อมพร  ยอดสมุทร 5,200.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องถนนสายที่นําไปสู่ความตาย

15 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 9,750.00          ตกลงราคา นายบัญชา  สุวรรณานนท์ 9,750.00           นายบัญชา  สุวรรณานนท์ 9,750.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องมือที่ดมไม่ได้,ผาติกา

16 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 9,100.00          ตกลงราคา ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร 9,100.00           ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร 9,100.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องคอยถ้อยคํา

17 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 9,100.00          ตกลงราคา นายภาณุ  ตรัยเวช 9,100.00           นายภาณุ  ตรัยเวช 9,100.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องในวันที่วัวชนยังชน

18 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 21,450.00         ตกลงราคา นายยศยอด  คลังสมบัติ 21,450.00         นายยศยอด  คลังสมบัติ 21,450.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่อง อํานาจ,คําอธิษฐาน,แซะห์กล็อมบ็อค,สะพานขาด

19 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 3,250.00          ตกลงราคา ผศ.ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์ 3,250.00           ผศ.ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์ 3,250.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องดวงจักษุของท่านผู้พิพากษา,ธรรมชาติวิทยากับจ้อย

20 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 9,100.00          ตกลงราคา นางวรรณา  นาวิกมูล 9,100.00           นางวรรณา  นาวิกมูล 9,100.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องท่อนแขนนางรํา,ปรัชญาหน้าควันไฟ

21 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 4,550.00          ตกลงราคา นางภัณฑิลา  บุณยะรัตเวช 4,550.00           นางภัณฑิลา  บุณยะรัตเวช 4,550.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องเพชฌฆาตไม่ยอมฆ่า

22 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 3,900.00          ตกลงราคา นางอิฏฐพร  ภู่เจริญ  3,900.00           นางอิฏฐพร  ภู่เจริญ  3,900.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องรถไฟเด็กเล่น

23 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 3,250.00          ตกลงราคา น.ส.พรธีรา  ศรีพัฒนธาดากุล 3,250.00           น.ส.พรธีรา  ศรีพัฒนธาดากุล 3,250.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องดอกไผ่

24 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 11,700.00         ตกลงราคา นางวรนุช  ตันสกุล 11,700.00         นางวรนุช  ตันสกุล 11,700.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องคาเฟ่คนใบ้,นักลงทุนนงานศพ

25 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 14,950.00         ตกลงราคา นางอรยา  สูตะบุตร 14,950.00         นางอรยา  สูตะบุตร 14,950.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องนิมิตต์วิกาล,แข่งโคม

26 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 7,150.00          ตกลงราคา นางรสมาลิน  เลิศอริยานันท์ 7,150.00           นางรสมาลิน  เลิศอริยานันท์ 7,150.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องมหกรรมขายทอดตลาดถูกที่สุดในโลก
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27 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 3,900.00          ตกลงราคา น.ส.ศศิภัณร์  เหมบุตร 3,900.00           น.ส.ศศิภัณร์  เหมบุตร 3,900.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องทะเลร่ําลมโศก

28 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 3,900.00          ตกลงราคา น.ส.ขนิษฐา  พงษ์ปรีชา 3,900.00           น.ส.ขนิษฐา  พงษ์ปรีชา 3,900.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องสาบเสือ

29 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 5,200.00          ตกลงราคา นางพิญญา  กาญจนาคม 5,200.00           นางพิญญา  กาญจนาคม 5,200.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องบันไดปลาโจน

30 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 9,750.00          ตกลงราคา น.ส.ธันยา  บรอคเคลแมน 9,750.00           น.ส.ธันยา  บรอคเคลแมน 9,750.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องผ้าผะเวส

31 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 85,800.00         ตกลงราคา นางลภาพรรณ  จูวงส์ 85,800.00         นางลภาพรรณ  จูวงส์ 85,800.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่องฝั่งแสงจันทร์

32 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 80,600.00         ตกลงราคา รศ.ดร.ศรีเพ็ญ  เศรษฐเสถียร 80,600.00         รศ.ดร.ศรีเพ็ญ  เศรษฐเสถียร 80,600.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่อง ปลายนาฟ้าเขียว

33 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 75,400.00         ตกลงราคา นางจงจิต   อรรถยุกติ 75,400.00         นางจงจิต   อรรถยุกติ 75,400.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่อง ชะบน (ส่วนที่1)

34 จ้างแปลเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 75,400.00         ตกลงราคา น.ส.เอื้อมพร  ยอดสมุทร 75,400.00         น.ส.เอื้อมพร  ยอดสมุทร 75,400.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เรื่อง ชะบน (ส่วนที่2)

35 จ้างใส่กรอบรูป 26,279.20         ตกลงราคา ร้านศิริภัณฑ์ 26,279.20         ร้านศิริภัณฑ์ 26,279.20       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

36 จ้างผลิตเสื้อโปโลโครงการโบว์ลิ่งการกุศล 37,500.00         ตกลงราคา บริษัทควอลิตี้ ที-เชิ้ต จํากัด 37,500.00         บริษัทควอลิตี้ ที-เชิ้ต จํากัด 37,500.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

37 จ้างผลิตถ้วยรางวัลโครงการโบว์ลิ่งการกุศล 6,848.00          ตกลงราคา บ. อินดีโก้ ดีไซน์ จํากัด 6,848.00           บ. อินดีโก้ ดีไซน์ จํากัด 6,848.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

38 จ้างออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการค่าย 10,000.00         ตกลงราคา นายนภดล  จิตร์เกิด 10,000.00         นายนภดล  จิตร์เกิด 10,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฯ

39 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 14,552.00         ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชัน่ 14,552.00         บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแน 14,552.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จํากัด จํากั

40 จ้างดําเนินการพิมพ์บัตรเชิญ โปสเตอร์ 37,182.50         ตกลงราคา บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนพับลิสชิ่ 37,182.50         บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนพับลิสชิ่ง จํากั 37,182.50       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

และแผ่นพับนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
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41 จ้างพิมพ์หนังสือประชุมนิพนธเรื่องสั้นไทย 163,000.00       วิธีพิเศษ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย 163,000.00        โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 163,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

42 จ้างติดตั้งและรื้อถอนผลงานนิทรรศกการ 86,000.00         ตกลงราคา นายสรรพพล  เชื้อสุวรรณ 86,000.00         นยสรรพพล  เชื้อสุวรรณ 86,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จ.เชียงใหม่

43 จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการและซอง 4,050.00          ตกลงราคา ร้าน จีแอล กราฟิค คอม 4,050.00           ร้าน จีแอล กราฟิค คอม 4,050.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฯ

44 จ้างผลิตเสื้อรางวัลโครงการบ่มเพาะนักเขียน 6,600.00          ตกลงราคา นายสมศักดิ์  ศรีน้อย 6,600.00           นายสมศักดิ์  ศรีน้อย 6,600.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

45 จ้างทําวีดีทัศน์ภาพโครงการบ่มเพาะนักเขียน 5,000.00          ตกลงราคา นายธี  หนูทอง 5,000.00           นายธี  หนูทอง 5,000.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

46 จ้างทําสปอตโฆษณาโครงการ 400,000.00       วิธีพิเศษ บ.เนกซ์สเตป จํากัด 400,000.00        บ.เนกซ์สเตป จํากัด 400,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประกวดสารคดีสั้น

47 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ 20,000.00         ตกลงราคา น.ส.เรณุกา  ดิษฐ์แสดง 20,000.00         น.ส.เรณุกา  ดิษฐ์แสดง 20,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิลปินรุ่นใหม่

48 จ้างทําเสื้อผ้าและอุปรกณ์การแสดงโครงการ 25,000.00         ตกลงราคา นายอัฐพนธ์  บรรจงวุฒิ 25,000.00         นายอัฐพนธ์  บรรจงวุฒิ 25,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

อบรมศิลปินรุ่นใหม่

49 จ้างออกแบบและจัดทําสูจิบัตรประกอบ 30,000.00         ตกลงราคา น.ส.วณิชชยา  จันทรมณี 30,000.00         น.ส.วณิชชยา  จันทรมณี 30,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

นิทรรศการงานศิลปะฯนานาชาติครั้งที่ 26

50 จ้างเตรียมสถานที่ โครงการอบรมเชิง 65,000.00         ตกลงราคา น.ส.ชิดชนก  ปานสวัสดิ์ 65,000.00         น.ส.ชิดชนก  ปานสวัสดิ์ 65,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ปฏิบัติการศิลปินรุ่นใหม่

51 จ้างติดตั้งและรื้อถอนผลงานนิททรรศการ 81,000.00         ตกลงราคา นายพัฒนพงศ์  คงเกินทุน 81,000.00         นายพัฒนพงศ์  คงเกินทุน 81,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จ.ชลบุรี

52 จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการค่ายเยาวชน 247,000.00       วิธีพิเศษ บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จํา 247,000.00        บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จํากัด 247,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

สร้างสรรค์ผลงาน

53 จ้างดําเนินการโครงการ Young Interrior 1,306,700.00     วิธีพิเศษ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเท 1,306,700.00     สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 1,306,700.00   ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

Design 

54 จ้างดําเนินการโครงการพัฒนา 1,626,400.00     วิธีพิเศษ บ.บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จํ 1,626,400.00     บ.บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จํากัด 1,626,400.00   ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

บทละครโทรทัศน์



55 จ้างดําเนินการขนส่งผลงานศิลปะทางเรือ 299,386.00       วิธีพิเศษ บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ จํากดั 299,386.00        บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ จํากัด 299,386.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

กรุงเทพฯ-เกาหลี

56 ซื้อผลงานศิลปะ ครั้งที่ 3 จํานวน 4 ชิ้น 400,000.00       วิธีพิเศษ นายบุญยิ่ง  ทองวงค์ 400,000.00        นายบุญยิ่ง  ทองวงค์ 400,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

57 ซื้อผลงานศิลปะ  จํานวน 3 ชิ้น 800,000.00       วิธีพิเศษ นายประสิทธิ์  คําจันทร์ 800,000.00        นายประสิทธิ์  คําจันทร์ 800,000.00     ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

58 ซื้อวัสดุเครื่องครัว 4 รายการ 15,572.78         ตกลงราคา บ.ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด 15,572.78         บ.ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด 15,572.78       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 26,022.00         ตกลงราคา องค์การค้าของ (สกสค) 26,022.00         องค์การค้าของ (สกสค) 26,022.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

60 จ้างเครื่องเสียงงานเสวนาโครงการบ่มเพาะ 15,000.00         ตกลงราคา นายสฤษดิ์ศักดิ์  พินิจกุลดี 15,000.00         นายสฤษดิ์ศักดิ์  พินิจกุลดี 15,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

นักเขียนหน้าใหม่

61 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ NOKIA E6-00 21,999.99         ตกลงราคา บ.ไวซ์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากั 21,999.99         บ.ไวซ์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด 21,999.99       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

จํานวน 2  เครื่อง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง
วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการมหกรรมศิลปะ 99,510.00         ตกลงราคา บ.วิสคอมเซ็นเตอร์ จํากัด 99,510.00         บ.วิสคอมเซ็นเตอร์ จํากัด 99,510.00        ราคาตาม งปม.ที่อนุมัติ

นานาชาติ ครั้งที่26 (เกาหลี)

2 จ้างออกแบบสูจิบัตร 25,300.00         ตกลงราคา ร.ต.หญิง บุญประคอง  ทองย้อย 25,300.00         ร.ต.หญิง บุญประคอง  ทองย้ 25,300.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

3 จ้างบรรจุหีบห่อและขนส่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 21,400.00         ตกลงราคา บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ จํากัด 21,400.00         บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ จํากั 21,400.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 31,458.00         ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแน 31,458.00         บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่ 31,458.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมทัติ

5 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 4,610.00          ตกลงราคา นางช่อทิพย์  ศรีสวัสดิ์พงษ์ 4,610.00           นางช่อทิพย์  ศรีสวัสดิ์พงษ์ 4,610.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

กิจกรรมตลาดศิลปะ

6 จ้างติดตั้งและรื้อถอนผลงานนิทรรศการ 100,000.00       วิธีพิเศษ นายชิโนรส  รุ่งสกุล 100,000.00       นายชิโนรส  รุ่งสกุล 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จ.สงขลา

7 จ้างพิมพ์หนังสือสรุปนิทรรศในโครงการ 200,000.00       วิธีพิเศษ โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก 200,000.00       โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก 200,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

มหกรรมศิลปะนานชาติ เวนิสฯ ครั้งที่ 53

8 ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ ไปจ.นราธิวาส 12,000.00         ตกลงราคา นายสมาน  บุญจันทร์ 12,000.00         นายสมาน  บุญจันทร์ 12,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

9 ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ 10,800.00         ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 10,800.00         นายพงษ์ศักดิ์  กัณหโพธิ์ 10,800.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 9,202.00          ตกลงราคา บ.พีเอ็ม ออโตโมชั่น จํากัด 9,202.00           บ.พีเอ็ม ออโตโมชั่น จํากัด 9,202.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

11 จ้างเครื่องเสียงอุปรกณ์ประกอบมหกรรม 15,000.00         ตกลงราคา นายอับดุลเลาะห์ สะแปชึง 15,000.00         นายอับดุลเลาะห์ สะแปชึง 15,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

วัฒนธรรมศิลปไทย



ล น

12 จ้างรถตู้ปรับอากาศ ไป จ.ชลบุรี 3,600.00          ตกลงราคา นายกําแหง  ปุณณินท์ 3,600.00           นายกําแหง  ปุณณินท์ 3,600.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

13 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 544,000.00       วิธีพิเศษ บ.เอ็กซิบิท เมคเกอร์ จํากัด 544,000.00       บ.เอ็กซิบิท เมคเกอร์ จํากัด 544,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ภาคตะวันออก

14 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 42,800.00         ตกลงราคา บ.สยามรัฐ จํากัด 42,800.00         บ.สยามรัฐ จํากัด 42,800.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ของสศร. ในนิตยสารสยามรัฐ

15 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 2,407.50          ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแน 2,407.50           บ.สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั่ 2,407.50         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

16 จ้างนักประพันธ์พัฒนาเรื่องย่อละครโทรทัศน์ 100,000.00       วิธีพิเศษ คุณฐานวดี  สถิตยุทธการ 100,000.00       คุณฐานวดี  สถิตยุทธการ 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

17 จ้างนักประพันธ์พัฒนาเรื่องย่อละครโทรทัศน์ 100,000.00       วิธีพิเศษ คุณคฑาหัสต์  บุษประเกศ 100,000.00       คุณคฑาหัสต์  บุษประเกศ 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

18 จ้างนักประพันธ์พัฒนาเรื่องย่อละครโทรทัศน์ 100,000.00       วิธีพิเศษ น.พ.พงศกร  จินดาวัฒนะ 100,000.00       น.พ.พงศกร  จินดาวัฒนะ 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

19 จ้างนักประพันธ์พัฒนาเรื่องย่อละครโทรทัศน์ 100,000.00       วิธีพิเศษ คุณทัศนีย์  คล้ายกัน 100,000.00       คุณทัศนีย์  คล้ายกัน 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

20 จ้างนักประพันธ์พัฒนาเรื่องย่อละครโทรทัศน์ 100,000.00       วิธีพิเศษ คุณนันทวรรณ  รุ่งวงศ์พาณิชย์ 100,000.00       คุณนันทวรรณ  รุ่งวงศ์พาณิชย์ 100,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

21 จ้างนักเขียนหน้าใหม่พัฒนาบทละครเรื่องย่อ 55,000.00         ตกลงราคา คุณวันเฉลิม  วัฒนวรกิจกุล 55,000.00         คุณวันเฉลิม  วัฒนวรกิจกุล 55,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เป็นเรื่องขยาย

22 จ้างนักเขียนหน้าใหม่พัฒนาบทละครเรื่องย่อ 55,000.00         ตกลงราคา ม.ล.จีรหทัย กิติยากร 55,000.00         ม.ล.จีรหทัย กิติยากร 55,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เป็นเรื่องขยาย

23 จ้างนักเขียนหน้าใหม่พัฒนาบทละครเรื่องย่อ 55,000.00         ตกลงราคา น.ส.ปัณชญา  เหลาโชติ 55,000.00         น.ส.ปัณชญา  เหลาโชติ 55,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เป็นเรื่องขยาย

24 จ้างนักเขียนหน้าใหม่พัฒนาบทละครเรื่องย่อ 55,000.00         ตกลงราคา คุณติณณา  สิมะไพศาล 55,000.00         คุณติณณา  สิมะไพศาล 55,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เป็นเรื่องขยาย



ล

บ

25 จ้างนักเขียนหน้าใหม่พัฒนาบทละครเรื่องย่อ 55,000.00         ตกลงราคา คุณศักย์ศรณ์  ศรีประสงค์ 55,000.00         คุณศักย์ศรณ์  ศรีประสงค์ 55,000.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

เป็นเรื่องขยาย

26 จ้างดําเนินการโครงการจัดแสดงผลงานการ 2,500,000.00     วิธีพิเศษ บ.วัน เอ เอ็ม จํากัด 2,500,000.00     บ.วัน เอ เอ็ม จํากัด 2,500,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

ออกแบบเครื่องแต่งกาย

27 ซื้อกล้องถ่ายภาพ จํานวน 3 เครื่อง 56,175.00         ตกลงราคา บ.สยามอินทิเกรตเต็ดเทคโนโลยี 56,175.00         บ.สยามอินทิเกรตเต็ดเทคโนโ 56,175.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

28 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จํานวน 12 รายการ 98,300.90         ตกลงราคา บ. ดิจิเวิร์ดพัฒนา จํากัด 98,300.90         บ. ดิจิเวิร์ดพัฒนา จํากัด 98,300.90        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

29 ซื้อผลงานศิลปะ จํานวน 5 ชิ้น 4,010,000.00     วิธีพิเศษ นายถวัลย์  ดัชนี 4,010,000.00     นายถวัลย์  ดัชนี 4,010,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

30 ซื้อผลงานศิลปะ จํานวน 1 ชิ้น 900,000.00       วิธีพิเศษ นายสันต์  สารากรบริรักษ์ 900,000.00       นายสันต์  สารากรบริรักษ์ 900,000.00      ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

31 ซื้อผลงานศิลปะ จํานวน  10 ชิ้น 1,885,000.00     วิธีพิเศษ นายประหยัด  พงษ์ดํา 1,885,000.00     นายประหยัด  พงษ์ดํา 1,885,000.00       ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

32 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 200 รีม 19,153.00         ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 19,153.00         บ.ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 19,153.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทจอภาพ 22,309.50         ตกลงราคา บ.กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 22,309.50         บ.กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากั 22,309.50        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

และเครื่องโทรสาร

34 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 รายการ 5,800.00          ตกลงราคา ร้านสว่างเฟอร์นิเจอร์ 5,800.00           ร้านสว่างเฟอร์นิเจอร์ 5,800.00         ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

35 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูล จํานวน 11,556.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเน็กซ์ โกบอล 11,556.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเน็กซ์ โก 11,556.00        ราคาตาม งปม. ที่อนุมัติ

6 เครื่อง ซีสเท็มส์ ซีสเท็มส์
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