
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ 33,440.00          ตกลงราคา บ.รุ่งโรฒน์บริการ 2525 จํากัด 33,440.00        บ.รุ่งโรฒน์บริการ 2525 จํากดั 33,440.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

2 สั่งซื้อเก้าอี้ 3 ตัว 13,775.00          ตกลงราคา บ.แมส เฟอร์นิเจอร์ 13,775.00        บ.แมส เฟอร์นิเจอร์ 13,775.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

3 จ้างทําโล่รูปทรงโลโก้ สศร. 26,001.00          ตกลงราคา บ.อะเบาท์โทรฟี่ จํากัด 26,001.00        บ.อะเบาท์โทรฟี่ จํากัด 26,001.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

4 จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 28,890.00          ตกลงราคา บ.ควอเอาท กราฟิก จํากด 28,890.00        บ.ควอเอาท กราฟิก จํากัด 28,890.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

5 จ้างออกแบบและจัดกราฟฟิก 98,000.00          ตกลงราคา บ.เซียมเวอร์คส จํากัด 98,000.00        บ.เซียมเวอร์สเคส จํากัด 98,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

6 ติดตั้ง/รื้อถอนคูหาประชาสัมพันธ์ 98,440.00          ตกลงราคา บ.เซียมเวอร์คส จํากัด 98,440.00        บ.เซียมเวอร์สเคส จํากัด 98,440.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

เทศกาลภาพยนตร์โตเกียวครั้งที่ 24

7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุพรรษา  อีสา 54,840.00        น.ส.สุพรรษา  อีสา 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สาริศา  ชะงายกลาง 54,840.00        น.ส.สาริศา  ชะงายกลาง 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ปัญจพร  รัดเกล้า 54,840.00        น.ส.ปัญจพร  รัดเกล้า 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.มุกดาวรรณ  บุญชะโด 54,840.00        น.ส.มุกดาวรรณ  บุญชะโด 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุปรียา  แจ่มสว่าง 54,840.00        น.ส.สุปรียา  แจ่มสว่าง 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พชิญภัสสร  คํานวล 54,840.00        น.ส.พิชญภัสสร  คํานวล 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สมัยจิตร  ปู่มาก 54,840.00        น.ส.สมัยจิตร  ปู่มาก 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.นุสรา  ปลื้มละมัย 54,840.00        น.ส.นุสรา  ปลื้มละมัย 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ภัทราวดี  บุญมีรอด 54,840.00        น.ส.ภัทราวดี  บุญมีรอด 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 54,840.00        น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 54,840.00        น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00          ตกลงราคา นายเทพฃาญ  จีระวงค์ 54,000.00        นายเทพฃาญ  จีระวงค์ 54,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00          ตกลงราคา นายพิชัย  จันทะนาม 54,000.00        นายพิชัย  จันทะนาม 54,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายวัฒนา  มะสังหลง 54,840.00        นายวัฒนา  มะสังหลง 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

วงเงินงบประมาณ
ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตผลที่คัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31ตุลาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสมชัย  สมุทวงศ์วิริยะ 54,840.00        นายสมชัย  สมุทวงศ์วิริยะ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสุดฤทธ์  สมรรถกิจขจร 54,840.00        นายสุดฤทธ์  สมรรถกิจขจร 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ศศินภา  วงศ์รุจิราวาณิชย์ 54,840.00        น.ส.ศศนิภา  วงศ์รุจิราวาณิชย 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พัทธ์ธีรา  ปุณหวันลี้ตระกลู 54,840.00        น.ส.พัทธ์ธีรา  ปุณหวันลี้ตระกู 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ณัฏฐิณี  ศรสุวรรณ 54,840.00        น.ส.ณัฏฐิณี  ศรสุวรรณ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พู่กัน  ตรีชมวารี 54,840.00        น.ส.พู่กัน  ตรีชมวารี 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.วิจติรา  ธนสุกาญจน์ 54,840.00        น.ส.วิจิตรา  ธนสุกาญจน์ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสุลักษณ์  สิงห์ถม 54,840.00        นายสุลักษณ์  สิงห์ถม 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ชนิดา  เปลี่ยนเชาว์พลัน 54,840.00        น.ส.ชนิดา  เปลี่ยนเชาว์พลัน 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.นุชรีย์  พลไชยะ 54,840.00        น.ส.นุชรีย์  พลไชยะ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พรเพ็ญ  เพชรรุ่ง 54,840.00        น.ส.พรเพ็ญ  เพชรรุ่ง 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

32 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายปรีชา  ชัยศักดืเดช 54,840.00        นายปรีชา  ชัยศักดืเดช 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

33 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สินีนาฎ  กลิ่นคุ้ม 54,840.00        น.ส.สินีนาฎ  กลิ่นคุ้ม 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  สุดโต 54,840.00        นายณัฐวุฒิ  สุดโต 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 75,600.00          ตกลงราคา น.ส.อัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ 75,600.00        น.ส.อัคค์จนิดา  ตรีสุวรรณ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 75,600.00          ตกลงราคา น.ส.สุธาสินี  มหานิมิตร 75,600.00        น.ส.สุธาสินี  มหานิมิตร 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 75,600.00          ตกลงราคา น.ส.วิจิตรา  ทรัพย์ประดิษฐ์ 75,600.00        น.ส.วิจิตรา  ทรัพย์ประดิษฐ์ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

38 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายชัชวาล  ประสิทธ์ชัยฤทธิ์ 54,840.00        นายชัชวาล  ประสิทธ์ชัยฤทธิ์ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

39 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายวรพรต  ไกรจําเนียร 54,840.00        นายวรพรต  ไกรจําเนียร 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

40 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายณัฐพัชร์  จันทร์วัน 54,840.00        นายณัฐพัชร์  จันทร์วัน 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ธีรตา  พูลโภคะ 54,840.00        น.ส.ธีรตา  พูลโภคะ 54,840.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

42 สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาด 340,000.00        สอบราคา บ.โอเชียนคลีนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด 340,000.00      บ.โอเชียนคลีนนิ่ง เซอร์วิส จํา 340,000.00   งปม.ตามที่อนุมัติ

ลาดบท งานซอ / จาง วธซอ / จาง เหตุผลทคดเลอก





วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 สัญญาจ้างขนส่งผลงานศิลปะ กรุงเทพ-เวนิส 699,780.00       วิธีพิเศษ บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ 699,780.00       บ.ฮ่องกงบรรจุพัสดุภัณฑ์ 699,780.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

2 สัญญาจ้างการให้เช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ 1,940,000.00     วิธีพิเศษ บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จํากั 1,940,000.00     บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จํากดั 1,940,000.00   งปม.ตามที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก





วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ซื้อโน็ตบุ๊ค 33,900.00          ตกลงราคา บ.เม้าส์ กรุ๊ป จํากัด 33,900.00        บ.เม้าส์ กรุ๊ป จํากัด 33,900.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

2 ซื้อวัสดุสนง.หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 100,000.00        ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 99,977.59        บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 99,977.59     งปม.ตามที่อนุมัติ

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,681.32          ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จํากัด(มหาชน) 46,681.32        บ.ออฟฟิศเมท จํากัด(มหาชน) 46,681.32     งปม.ตามที่อนุมัติ

4 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา 2,500.00            ตกลงราคา ร้านพิจิตรสังฆภัณฑ์ 2,500.00          ร้านพิจิตรสังฆภัณฑ์ 2,500.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

5 ซื้อสีและอุปกรณ์ศิลปะ 86,674.00          ตกลงราคา บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จํากัด 86,674.00        บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จํากัด 86,674.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 37,200.00          ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 37,200.00        บ.ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด 37,200.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

7 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 4,280.00            ตกลงราคา หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล 4,280.00          หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล 4,280.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31 รายการ 71,783.09          ตกลงราคา หจก.ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย 71,783.09        หจก.ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย 71,783.09     งปม.ตามที่อนุมัติ

9 ซื้อขาตั้งภาพผลงาน 13 ตัว 23,800.00          ตกลงราคา ร้านสมใจ 23,800.00        ร้านสมใจ 23,800.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

10 จ้างติดตั้งอุปรณ์เครื่องดนตรี 30,000.00          ตกลงราคา นายรณชัย  สิงห์สุข 30,000.00        นายรณชัย  สิงห์สุข 30,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

โครงการ เดินดินถิ่นนาเกลือ

11 จ้างทําเฟรมผ้าใบขึงภาพ 80,300.00          ตกลงราคา น.ส.นันญพร  เรืองสกุล 80,300.00        น.ส.นันญพร  เรืองสกุล 80,300.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

12 จ้างผลิตรายการสารคดี 1,195,297.00      วิธีพิเศษ บ.มูวีพีซ จํากัด 1,195,297.00    บ.มูวีพีซ จํากัด 1,195,297.00 งปม.ตามที่อนุมัติ

13 สํญญาจ้างจัดงานโครงการประกวดออกแบบ 2,590,000.00      วิธีพิเศษ บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จํากัด 2,590,000.00    บ.อินฟินิท ครีเอชั่น จํากัด 2,590,000.00 งปม.ตามที่อนุมัติ

เครื่องแต่งกาย "จากสายใยสู่ภูมิปัญญา จาก

จภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" ปี 2555

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2554

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก





วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 4,280.00              ตกลงราคา หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล 4,280.00              หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล 4,280.00         งปม.ตามที่อนุมัติ

2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,515.00             ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส จํากัด 15,515.00            บ.สยามโปรเกรส จํากัด 15,515.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

 จํานวน 5 รายการ

3 จ้างเรือขนส่งผลงานศิลปะและวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 30,000.00             ตกลงราคา บ.เดอะรีเจนส์ 30,000.00            บ.เดอะรีเจนส์ 30,000.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

4 จ้างทํา VTR ประชาสัมพันธ์ 275,000.00           วิธีพิเศษ บ.พลาซ่า ครีเอชั่น จํากัด 275,000.00          บ.พลาซ่า ครีเอชั่น จํากัด 275,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

5 โครงการศิลปินไทย

6 จ้างทํากรอบรูป 96,900.00             ตกลงราคา น.ส.ธนิดา  ธีมะสมบัติ 96,900.00            น.ส.ธนิดา  ธีมะสมบัติ 96,900.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

7 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ 29,000.00             ตกลงราคา น.ส.ศศินันทุ์  ศิริวาณิชย์ 29,000.00            น.ส.ศศินันทุ์  ศิริวาณิชย์ 29,000.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

8 จ้างผลิต VTR สัมภาษณ์ศิลปิน 35,000.00             ตกลงราคา บ.พลาซ่า ครีเอชั่น จํากัด 35,000.00            บ.พลาซ่า ครีเอชั่น จาํกัด 35,000.00       งปม.ตามที่อนุมัติ

9 สัญญาจ้างแสดงนิทรรศการและประมูลผลงาน 600,000.00           วิธีพิเศษ คณะอาร์เดลแกเลอรี่ 600,000.00          คณะอาร์เดลแกเลอรี่ 600,000.00     งปม.ตามที่อนุมัติ

10 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน 5,390,000.00         วิธีพิเศษ บ.มินต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด 5,390,000.00        บ.มินต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด 5,390,000.00   งปม.ตามที่อนุมัติ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จดัจ้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2555

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31 รายการ 71,783.09        ตกลงราคา หจก.ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย 71,783.09          หจก.ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย 71,783.09        งปม.ตามที่อนุมัติ

2 จ้างทําตรายาง 2,550.00          ตกลงราคา สกสค. 2,550.00           สกสค. 2,550.00          งปม.ตามที่อนุมัติ

3 ค่าจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ 16,000.00        ตกลงราคา บ.แพรอทกลาส แอนด์ ทรานสปอต 16,000.00          บ.แพรอทกลาส แอนด์ ทรานสปอต 16,000.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

4 ค่าจ้างดําเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ 600,000.00       วิธีพิเศษ ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ 600,000.00        ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ 600,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 63,980.00        ตกลงราคา น.ส.ยุพเรศน์  ปิ่นทอง 63,980.00          น.ส.ยุพเรศน์  ปิ่นทอง 63,980.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

6 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,811.00          ตกลงราคา บ.สยามโปรเกรส จาํกัด 7,811.00           บ.สยามโปรเกรส จํากัด 7,811.00          งปม.ตามที่อนุมัติ

7 สัญญาจ้างผลิตสารคดีข่าวและความรู้ 900,000.00       สอบราคา บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ 900,000.00        บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ 900,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

8 สํญญาจ้างทําโครงการพํฒนาศักยภาพ 10,000,000.00   วิธีพิเศษ บ.KPN มิวสิค จํากัด 10,000,000.00    บ.KPN มิวสิค จํากัด 10,000,000.00  งปม.ตามที่อนุมัติ

ทางดนตรี

9 สัญญาจ้างจัดทําต้นแบบหนังสือ 810,000.00       วิธีพิเศษ คณะบุคคลอาร์เดลแกเลอรี่ 810,000.00        คณะบุคคลอาร์เดลแกเลอรี่ 810,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

สําหรับเยาวชน

10 สัญญาจ้างเตรียมสถานที่ 89,600.00        ตกลงราคา นายศรุต  โทมสทิธิพงษ์ 89,600.00          นายศรุต  โทมสิทธิพงษ์ 89,600.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1กุมภาพันธ์ -  29 กุมภาพันธ์ 2555

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ซื้อขาตั้งภาพผลงาน 13 ตัว 23,800.00          ตกลงราคา ร้านสมใจ 23,800.00      ร้านสมใจ 23,800.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

2 ซื้อหมึกพิมพ์คอมฯ จํานวน 31 รายการ 317.008.90 วิธีพิเศษ บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จํากัด  317.008.90 บ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จํากัด 317.008.90 งปม.ตามที่อนุมัติ

3 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ 3 จอ 12,807.90          ตกลงราคา บ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 12,807.90      บ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 12,807.90        งปม.ตามที่อนุมัติ

4 ซื้อเฟรมพร้อมผ้าขึงภาพ 150 อัน 54,000.00          ตกลงราคา นายศุภฤกษ์ อรุณไวกิจ 54,000.00      นายศุภฤกษ์ อรุณไวกิจ 54,000.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

5 ซื้ออุปกรณ์ศิลปะ 38 รายการ 82,483.00          ตกลงราคา บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จํากัด 82,483.00      บ.เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จํากัด 82,483.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

6 จ้างดําเนินการจัดถานที่ และ 6,695,000.00      วิธีพิเศษ หจก.สมาร์ท คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด 6,695,000.00  หจก.สมาร์ท คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด 6,695,000.00    งปม.ตามที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์ศิลปินร่วมสมัย

7 ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศไปจ.เชียงราย 14,400.00          ตกลงราคา นายมูลรนิ  ก่าแก้ว 14,400.00      นายมูลริน  ก่าแก้ว 14,400.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

8 จ้างเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ 750,000.00        วิธีพิเศษ นายเกียรติศักดิ์  ศิริผลา 750,000.00     นายเกียรติศักดิ์  ศิริผลา 750,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

โครงการศิลปินร่วมสมัย รวมน้ําใจ

9 จ้างออกแบบผลิตเสื้อ 150 ตัว 27,285.00          ตกลงราคา บ.ควอเตท กราฟิกส์ จํากัด 27,285.00      บ.ควอเตท กราฟิกส์ จํากัด 27,285.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

โครงการสรรสร้างศิลปิน

10 จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ 54,000.00          ตกลงราคา นายศรีนวล    อารีย์ 54,000.00      นายศรีนวล    อารีย์ 54,000.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

รับ-ส่ง ผู้ร่วมโครงการค่ายเยาวชน

สร้างสรรค์ผลงานศิลปินร่วมสมัย

11 ค่าจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นและคนขับ 180,000.00        วิธีพิเศษ หจก.บิวฟ้าใหม่ 180,000.00     หจก.บิวฟ้าใหม่ 180,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุพรรษา  อีสา 54,840.00      น.ส.สุพรรษา  อีสา 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สาริศา  ชะงายกลาง 54,840.00      น.ส.สาริศา  ชะงายกลาง 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ปัญจพร  รัดเกล้า 54,840.00      น.ส.ปัญจพร  รัดเกลา้ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.มุกดาวรรณ  บุญชะโด 54,840.00      น.ส.มุกดาวรรณ  บุญชะโด 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุปรียา  แจ่มสว่าง 54,840.00      น.ส.สุปรียา  แจ่มสว่าง 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พิชญภัสสร  คํานวล 54,840.00      น.ส.พิชญภัสสร  คํานวล 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สมัยจิตร  ปู่มาก 54,840.00      น.ส.สมัยจิตร  ปู่มาก 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.นุสรา  ปลื้มละมัย 54,840.00      น.ส.นุสรา  ปลื้มละมัย 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2555

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ภัทราวดี  บุญมีรอด 54,840.00      น.ส.ภัทราวดี  บุญมีรอด 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 54,840.00      น.ส.ณัชชารัช  สุทธิแสน 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 54,840.00      น.ส.สุภัชชา  สุธาพจน์ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00          ตกลงราคา นายเทพฃาญ  จีระวงค์ 54,000.00      นายเทพฃาญ  จีระวงค์ 54,000.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00          ตกลงราคา นายพิชัย  จันทะนาม 54,000.00      นายพิชัย  จันทะนาม 54,000.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 38,460.00          ตกลงราคา นายรังสรรค์  ตั้งสมบรูณ์ 38,460.00      นายรังสรรค์  ตั้งสมบูรณ์ 38,460.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ชนิดา  ดีพุ่ม 54,840.00      น.ส.ชนิดา  ดีพุ่ม 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายวัฒนา  มะสังหลง 54,840.00      นายวัฒนา  มะสังหลง 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสมชัย  สมุทวงศ์วิรยิะ 54,840.00      นายสมชัย  สมุทวงศ์วิริยะ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสุดฤทธ์  สมรรถกิจขจร 54,840.00      นายสุดฤทธ์  สมรรถกิจขจร 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ศศินภา  วงศ์รุจิราวาณิชย์ 54,840.00      น.ส.ศศินภา  วงศ์รุจิราวาณิชย์ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พัทธ์ธีรา  ปุณหวันลี้ตระกูล 54,840.00      น.ส.พัทธ์ธีรา  ปุณหวันลี้ตระกูล 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

32 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ณัฏฐิณี  ศรสุวรรณ 54,840.00      น.ส.ณัฏฐิณี  ศรสุวรรณ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

33 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.พู่กัน  ตรีชมวารี 54,840.00      น.ส.พู่กัน  ตรีชมวารี 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.วิจิตรา  ธนสุกาญจน์ 54,840.00      น.ส.วิจิตรา  ธนสุกาญจน์ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายสุลักษณ์  สิงห์ถม 54,840.00      นายสุลักษณ์  สิงห์ถม 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ชนิดา  เปลี่ยนเชาว์พลัน 54,840.00      น.ส.ชนิดา  เปลี่ยนเชาว์พลัน 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.นุชรีย์  พลไชยะ 54,840.00      น.ส.นุชรีย์  พลไชยะ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายปรีชา  ชัยศักดืเดช 54,840.00      นายปรีชา  ชัยศักดืเดช 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

39 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.สินีนาฎ  กลิ่นคุ้ม 54,840.00      น.ส.สินีนาฎ  กลิ่นคุ้ม 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

40 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 75,600.00          ตกลงราคา น.ส.อัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ 75,600.00      น.ส.อัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 75,600.00          ตกลงราคา น.ส.สุธาสินี  มหานิมิตร 75,600.00      น.ส.สธุาสินี  มหานิมิตร 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

42 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ 54,840.00      นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

43 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายชัชวาล  ประสิทธ์ชัยฤทธิ์ 54,840.00      นายชัชวาล  ประสิทธ์ชัยฤทธิ์ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

44 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายวรพรต  ไกรจําเนียร 54,840.00      นายวรพรต  ไกรจําเนียร 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา นายณัฐพัชร์  จันทร์วัน 54,840.00      นายณัฐพัชร์  จันทร์วัน 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

46 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,840.00          ตกลงราคา น.ส.ธีรตา  พูลโภคะ 54,840.00      น.ส.ธีรตา  พูลโภคะ 54,840.00        งปม.ตามที่อนุมัติ

47 สํญญาจ้างออกแบบศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย 1,198,400.00      วิธีพิเศษ หจก.ออสโต้ เฃ็น จํากัด 1,198,400.00  หจก.ออสโต้ เฃ็น จํากัด 1,198,400.00    งปม.ตามที่อนุมัติ

ราชดําเนินเฉลิมพระเกียรต ิ84 พรรษา

48 สํญญาจ้างดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภา 1,000,000.00      วิธีพิเศษ บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด 1,000,000.00  บ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด 1,000,000.00    งปม.ตามที่อนุมัติ

ระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงเครือข่าย

ปี 2555

49 สํญญาจ้างผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์ 450,000.00        วิธีพิเศษ บ.มินต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด 450,000.00     บ.มินต์ เน็ตเวิร์ก จํากัด 450,000.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ปี2555 รุ่นที่3 

                                                  219,360.00        219,360.00     219,360.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

                                                  480,640.00        480,640.00     480,640.00      งปม.ตามที่อนุมัติ

ลําดับที่ งานซื้อ / จ้าง วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
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