
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

1 จ้างท าสารคดีน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       492,200.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิด ให้ ครบ จ ากัด บริษัท คิด ให้ ครบ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ราคาท่ีเสนอ 492,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  492,200 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 9/10/2563

13 ตุลาคม 2563

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ช้ัน 3          35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2563 ราคาท่ีเสนอ 35,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  35,000 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบงานลิฟต์ ภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน       240,000.00       240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ จ ากัด บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 3/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 240,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  240,000 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

4 จ้างเหมาบริการป้องกัน ก าจัดปลวก มด หนู แมลง ยุง และอ่ืน ๆ ของอาคารหอศิลป์          96,300.00         96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 4/2564

ร่วมสมัยราชด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 96,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  96,300 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 19/10/2563

5 จ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส านึก (สาขาภาพถ่าย)     1,520,000.00    1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ ราคาตาม เลขท่ี 5/2564

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์ ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์ งปม อนุมัติ วันท่ี 21/10/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,520,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,520,000 บาท

6 จ้างด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย       369,150.00       369,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ออน อาร์ต ครีเอช่ัน จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 6/2564

ประจ าปีบัญชี 2564 ราคาท่ีเสนอ 369,150 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  369,150  บาท งปม กองทุนฯ วันท่ี 27/10/2563

7 จ้างจัดพิธีเปิดโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส านึก       299,700.00       299,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลอัพ จ ากัด บริษัท ฟิลอัพ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 7/2564

(สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย) ราคาท่ีเสนอ 299,700 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  299,700  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

8 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบอัคคีภัย / ระบบดับเพลิง / ถังดับเพลิงอิมพีเรียล       240,000.00       240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีลี เซค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อีลี เซค (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 8/2564

ถังเขียว อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 240,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  240,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 28/10/2563

9 เช่าสถานท่ีเก็บและดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมสะสมของส านักงานศิลปวัฒนธรรม       160,243.20       160,243.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิท ทรานสปอร์ทเทช่ันเซอร์วิสเซส จ ากัด บริษัท เอลิท ทรานสปอร์ทเทช่ันเซอร์วิสเซส จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

ร่วมสมัย ชุด 246247596248914102516…And then there ราคาท่ีเสนอ 160,243.20 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 160,243.20  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

were none ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

10 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด และดูแลสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน       954,000.00    1,246,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 954,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  954,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

11 จ้างบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอกทีฟ โพรวิช่ัน จ ากัด บริษัท แอกทีฟ โพรวิช่ัน จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  100,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

12 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในส านักงานฯ       150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 3/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  150,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

13 จ้างเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย     3,960,000.00 3,960,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 4/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 3,960,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,960,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 19/10/2563

14 จ้างด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความม่ันคงภายนอก       600,000.00       600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 5/2564

ภายในเครือข่ายของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 600,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  600,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 19/10/2563

15 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน     2,526,600.00    2,526,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอเมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 6/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 2,526,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  2,526,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

16 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ       216,140.00       216,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซต์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไซต์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 7/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 216,140 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  216,140  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/10/2563

17 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดช้ัน 3 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       385,000.00       385,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 8/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 385,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  385,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/10/2563

18 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 7 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       296,000.00       296,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเกร็ส ก๊อปป้ีเออร์ จ ากัด บริษัท โพรเกร็ส ก๊อปป้ีเออร์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

ราคาท่ีเสนอ 296,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  296,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

19 เช่าอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ช้ัน 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,453,088.00    2,453,088.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เจ เรียลต้ี จ ากัด บริษัท เจ เจ เรียลต้ี จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,453,088 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  2,453,088  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 21/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน 63,000.00         63,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  จันทะนาม นายพิชัย  จันทะนาม ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 63,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  63,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน 63,000.00         63,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ชัยเจริญวุฒิ นายชาญวิทย์ ชัยเจริญวุฒิ ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 63,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  63,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน 63,000.00         63,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เขียวช่ืน นายมนตรี เขียวช่ืน ราคาตาม เลขท่ี 3/2564

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 63,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  63,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริหารและติดตามการประเมิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา อีสา นางสาวสุพรรษา อีสา ราคาตาม เลขท่ี 4/2564

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานสารบรรณ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญภัสสร  โต๊ะเพ่ิมพูน นางสาวพิชญภัสสร  โต๊ะเพ่ิมพูน ราคาตาม เลขท่ี 5/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงาน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงบประมาณ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร  ศิริยงค์ นางสาวทักษพร  ศิริยงค์ ราคาตาม เลขท่ี 6/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงาน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงบประมาณ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร  โสรมรรค นางสาวสมพร  โสรมรรค ราคาตาม เลขท่ี 7/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงาน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลกร  วรรณเผือก นางสาวกมลกร  วรรณเผือก ราคาตาม เลขท่ี 8/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี ชินวงศ์ นางสาวณัฐวดี ชินวงศ์ ราคาตาม เลขท่ี 9/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ กิจเจริญ นายอนุรักษ์ กิจเจริญ ราคาตาม เลขท่ี 10/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านนิติการ สังกัดส านักงานเลขานุการกรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิชชา คุระจอก นายวิชชา คุระจอก ราคาตาม เลขท่ี 11/2564

กลุ่มบริหารงานบุคล ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านประชาสัมพันธ์ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิฏฐา  พุทธรักษา นางสาวธนิฏฐา  พุทธรักษา ราคาตาม เลขท่ี 12/2564

สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

32 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านประชาสัมพันธ์ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤตานน วงษ์วิจิตร นายกฤตานน วงษ์วิจิตร ราคาตาม เลขท่ี 13/2564

สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

33 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านประชาสัมพันธ์ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภาพพิมพ์ ไกรทอง นางสาวภาพพิมพ์ ไกรทอง ราคาตาม เลขท่ี 14/2564

สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านประชาสัมพันธ์ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์  กิจศิริ นางสาวอาภาภรณ์  กิจศิริ ราคาตาม เลขท่ี 15/2564

สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/10/2563

35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านเลขานุการผู้อ านวยการ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ปานบุญ นางสาวอารยา ปานบุญ ราคาตาม เลขท่ี 16/2564

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านเลขานุการรองผู้อ านวยการ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา ผิวเผือด นางสาวพรนภา ผิวเผือด ราคาตาม เลขท่ี 17/2564

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านเลขานุการรองผู้อ านวยการ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรชฎา วิริยะจรรยงค์ นางสาวฉัตรชฎา วิริยะจรรยงค์ ราคาตาม เลขท่ี 18/2564

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านธุรการ และงานบริหารท่ัวไป 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ร้อยกรอง นางสาวอริศรา ร้อยกรอง ราคาตาม เลขท่ี 19/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

39 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านธุรการและงานบริหารท่ัวไป 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรัฐศักด์ิ  ไกยะแสง นายรัฐศักด์ิ  ไกยะแสง ราคาตาม เลขท่ี 20/2564

และข้อมูลข่าวสาร สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

40 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ราชการสะดวก 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสรวงกร เดโชทองพงษ์ นางสาวสรวงกร เดโชทองพงษ์ ราคาตาม เลขท่ี 21/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มอ านวยการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านธุรการคลังและพัสดุ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ  หอมมาลัย นายนพณัฐ  หอมมาลัย ราคาตาม เลขท่ี 22/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

42 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านการเงินและบัญชี 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชารัช  สุทธิเสน นางสาวณัชชารัช  สุทธิเสน ราคาตาม เลขท่ี 23/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

43 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิกา  เฉลิมทิศ นางสาวปาลิกา  เฉลิมทิศ ราคาตาม เลขท่ี 24/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

44 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนการเงินและบัญชี 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีภรณ์ บัวแสง นางสาวสุรีภรณ์ บัวแสง ราคาตาม เลขท่ี 25/2564

สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารงานพัสดุ และงานดูแลอาคาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา  รู้ขาย นางสาวจรรยา  รู้ขาย ราคาตาม เลขท่ี 26/2564

สถานท่ี สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

46 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารงานพัสดุ ซ่อมบ ารุง 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกิติโชติ  ผาสุขดี นายกิติโชติ  ผาสุขดี ราคาตาม เลขท่ี 27/2564

และงานดูแลอาคาร สถานท่ี สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

47 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารงานพัสดุ ซ่อมบ ารุง 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนรุตม์  เวสสวัสด์ิ นายนรุตม์  เวสสวัสด์ิ ราคาตาม เลขท่ี 28/2564

และงานดูแลอาคาร สถานท่ี สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

48 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานบริหารโครงการและกิจกรรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภาริสรา สุขวิบูลย์ นางสาวภาริสรา สุขวิบูลย์ ราคาตาม เลขท่ี 29/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

49 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานบริหารโครงการและกิจกรรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา วังหนองว้า นางสาวชนิดา วังหนองว้า ราคาตาม เลขท่ี 30/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

50 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานบริหารโครงการ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุลลดา ศรีอร่าม นางสาวจุลลดา ศรีอร่าม ราคาตาม เลขท่ี 31/2564

และกิจกรรม สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

51 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานบริหารโครงการและกิจกรรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล โสมทัศน์ นางสาวดวงกมล โสมทัศน์ ราคาตาม เลขท่ี 32/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

52 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านงานบริหารโครงการและกิจกรรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร สร้อยระย้า นางสาววิภาพร สร้อยระย้า ราคาตาม เลขท่ี 33/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 34/10/2563

53 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ในโครงการการแสดงศิลปกรรม 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ์  อาจวิชัย นางสาวพิรญาณ์  อาจวิชัย ราคาตาม เลขท่ี 34/2564

ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021สังกัดศูนย์หอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 16/10/2563

54 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ ค าออน นายวุฒิพงษ์ ค าออน ราคาตาม เลขท่ี 35/2564

สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 26/10/2563

55 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ เจะอารี นายอัมรินทร์ เจะอารี ราคาตาม เลขท่ี 36/2564

สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 26/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

56 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิริราชย์ สุทธนะ นายสิริราชย์ สุทธนะ ราคาตาม เลขท่ี 37/2564

สังกัด ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 26/10/2563

57 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรมและงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพีระ กิจแพ นายพีระ กิจแพ ราคาตาม เลขท่ี 38/2564

สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563

58 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภคมญ มาลี นางสาวภคมญ มาลี ราคาตาม เลขท่ี 39/2564

สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 26/10/2563

59 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และงานนโยบายผู้บริหาร 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพัธณีย์ ดีสุข นางสาวพัธณีย์ ดีสุข ราคาตาม เลขท่ี 40/2564

สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 26/10/2563

60 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี มหามิตร นางสาวสุธาสินี มหามิตร ราคาตาม เลขท่ี 41/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต กุศลสอาด นายวิศรุต กุศลสอาด ราคาตาม เลขท่ี 42/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

62 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ชัชวาลย์ นายปรัชญา ชัชวาลย์ ราคาตาม เลขท่ี 43/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

63 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายคมกริช สุรินทร์ นายคมกริช สุรินทร์ ราคาตาม เลขท่ี 44/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

64 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชินวุฒิ รอดโพธ์ิทอง นายชินวุฒิ รอดโพธ์ิทอง ราคาตาม เลขท่ี 45/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

65 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศักชาย งามเผือก นายศักชาย งามเผือก ราคาตาม เลขท่ี 46/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

66 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช ศมนลักษณ์ นางสาวปิยะนุช ศมนลักษณ์ ราคาตาม เลขท่ี 47/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

67 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา มณีบางกา นางสาวสุนิษา มณีบางกา ราคาตาม เลขท่ี 48/2564

สังกัดศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

68 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤพร เครือหงษ์ นางสาวนฤพร เครือหงษ์ ราคาตาม เลขท่ี 49/2564

ราชด าเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค สังกัดศูนย์หอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์

69 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ ปานมาศ นาย สราวุธ ปานมาศ ราคาตาม เลขท่ี 50/2564

ราชด าเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค สังกัดศูนย์หอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์

70 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา นรดี นางสาววิยะดา นรดี ราคาตาม เลขท่ี 51/2564

ราชด าเนิน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค สังกัดศูนย์หอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/10/2563

กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์

71 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านระบบสารบรรณ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา เปล่ียนเชาว์พลัน นางสาวชนิดา เปล่ียนเชาว์พลัน ราคาตาม เลขท่ี 52/2564

สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563

72 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการด้านการดูแลเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน์ ร่ืนเกษม นางสาวธัญญารัตน์ ร่ืนเกษม ราคาตาม เลขท่ี 53/2564

ของส านักงานฯ สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563

73 จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานราชการของสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต ม่วงอยู่ นายกิตติทัต ม่วงอยู่ ราคาตาม เลขท่ี 54/2564

ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563

74 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริการต่างๆ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ ฦาชา นายเอกสิทธ์ิ ฦาชา ราคาตาม เลขท่ี 56/2564

และพัฒนาหนังสือไทย สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....12......... เดือน .......พฤศจิกำยน................ พ.ศ. 2563 

75 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริการต่างๆ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  ศิลป์เมธานนท์ นางสาวธิดารัตน์  ศิลป์เมธานนท์ ราคาตาม เลขท่ี 57/2564

และพัฒนาหนังสือไทย สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563

76 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษาวดี ศรีทอง นางสาวอุษาวดี ศรีทอง ราคาตาม เลขท่ี 58/2564

นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2021 สังกัดศูนย์หอศิลป์ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  90,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 29/10/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

1 ซ้ือผลงานศิลปะ          795,000.00       795,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์   ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์   ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ งปม อนุมัติ วันท่ี 25/11/2563

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี ราชนารี

ราคาท่ีเสนอ 795,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  795,000 บาท

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์  คร้ังท่ี 1 จ านวน 8 รายการ            87,740.00         87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 87,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 87,500  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/11/2563

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์  คร้ังท่ี 1 จ านวน 17 รายการ          347,771.40       347,771.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)  จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 3/2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 347,771.40 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 347,771.40  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 27/11/2563

4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมอบรมฯ            30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน์ ศิริโวหาร นางสาวนวรัตน์ ศิริโวหาร ราคาตาม เลขท่ี 4/2564

ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/11/2563

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย          460,000.00       460,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส พี เอ็นจิเนียร่ิง ทีม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส พี เอ็นจิเนียร่ิง ทีม ราคาตาม เลขท่ี 9/2564

ราชด าเนิน ราคาท่ีเสนอ 460,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 460,000 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 3/11/2563

6 จ้างด าเนินโครงการการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ กิจกรรม/โครงการท่ีส าคัญ          500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรพัฒน์  ผลหิรัญกิจ นายกรพัฒน์  ผลหิรัญกิจ ราคาตาม เลขท่ี 10/2564

ราคาท่ีเสนอ 500,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 500,000 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 10/11/2563

7 จ้างจัดท าวีดิทัศน์โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย            45,150.00         45,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ออน อาร์ต ครีเอช่ัน จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 11/2564

(พ.ศ. 2561 - 2565) ราคาท่ีเสนอ 45,150 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 45,150 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 24/11/2563

8 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เพ่ือแสดงความจงรักภักดี          422,650.00       422,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดให้  จ ากัด บริษัท คิดให้  จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 12/2564

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 422,650 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 422,650 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/11/2563

9 จ้างด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลของหอศิลป์ร่วมสมัย       1,987,500.00    2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอกทีฟ โฟรวิช่ัน จ ากัด บริษัท แอกทีฟ โฟรวิช่ัน จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 9/2564

ราชด าเนิน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ราคาท่ีเสนอ 1,987,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,987,500  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 12/11/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี .....17........ เดือน .......ธันวำคม................ พ.ศ. 2563 
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี .....17........ เดือน .......ธันวำคม................ พ.ศ. 2563 

10 จ้างด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่       2,960,000.00    3,075,000.00 E-bidding บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 10/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,960,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,960,000  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/11/2563

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 33 เคร่ือง และรายการ          275,525.00       275,525.00 E-bidding บริษัท วิซ เวนเดอร์ จ ากัด บริษัท วิซ เวนเดอร์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 1/2564

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 7 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 275,525 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 275,525  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 23/11/2563

12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ท่ี 2 new GF          198,450.00 198,450.00      E-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพีโอ คอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพีโอ คอมพิวเตอร์ ราคาตาม เลขท่ี 2/2564

จ านวน 14 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 198,450 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 198,450  บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 23/11/2563

13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ท่ี 1          294,500.00       294,500.00 E-bidding บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด ราคาตาม เลขท่ี 3/2564

จ านวน 19 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 294,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 294,500 บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 23/11/2563

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบาย 67,500.00           67,500.00        เฉพาะเจาะจง นายธนากร ยอดเกตุ นายธนากร ยอดเกตุ ราคาตาม เลขท่ี 58/2564

ผู้บริหาร สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราคาท่ีเสนอ 67,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 67,500   บาท งปม อนุมัติ วันท่ี 11/11/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี
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1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประเภทกระดำษ A4 ขนำด 80 แกรม จ ำนวน 1,000 รีม           98,440.00           98,440.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 26 กรกฎำคม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 26 กรกฎำคม รำคำตำม เลขท่ี 5/2564

รำคำท่ีเสนอ 98,440 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 98,440 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 23/12/2563

2 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        300,000.00        300,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นำยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ รำคำตำม เลขท่ี 6/2564

รำคำท่ีเสนอ 300,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 300,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

จัดซ้ือผลงำนศิลปะ      1,100,000.00      1,100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ หล่อวัฒนำ นำยอลงกรณ์ หล่อวัฒนำ รำคำตำม เลขท่ี 7/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,100,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,100,000  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

4 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ      3,600,000.00      3,600,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย สมคง นำยธวัชชัย สมคง รำคำตำม เลขท่ี 8/2564

รำคำท่ีเสนอ 3,600,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,600,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

5 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ      1,050,000.00      1,050,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรีวรรณ เจนหัตกำรกิจ นำงศรีวรรณ เจนหัตกำรกิจ รำคำตำม เลขท่ี 9/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,050,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,050,000  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

6 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        900,000.00        900,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ หล่อวัฒนำ นำยอลงกรณ์ หล่อวัฒนำ รำคำตำม เลขท่ี 10/2564

รำคำท่ีเสนอ 900,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 900,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

7 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ           40,000.00           40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ คงวำรี นำยอ ำนำจ คงวำรี รำคำตำม เลขท่ี 11/2564

รำคำท่ีเสนอ 40,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 40,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

8 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        300,000.00        300,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ ต้ังประสำทวงศ์ นำยประดิษฐ์ ต้ังประสำทวงศ์ รำคำตำม เลขท่ี 12/2564

รำคำท่ีเสนอ 300,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 300,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

9 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        230,000.00        230,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำริชำติ ศุภพันธ์ นำงสำวปำริชำติ ศุภพันธ์ รำคำตำม เลขท่ี 13/2564

รำคำท่ีเสนอ 230,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 230,000  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

10 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        185,000.00        185,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพัดยศ พุทธเจริญ นำยพัดยศ พุทธเจริญ รำคำตำม เลขท่ี 14/2564

รำคำท่ีเสนอ 185,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 185,000  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....19........ เดือน .......มกรำคม.............. พ.ศ. 2564
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11 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        120,000.00        120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชูศักด์ิ ศรีขวัญ นำยชูศักด์ิ ศรีขวัญ รำคำตำม เลขท่ี 15/2564

รำคำท่ีเสนอ 120,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 120,000  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

12 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        300,000.00        300,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิวิชชำ ยอดนิล นำยวิวิชชำ ยอดนิล รำคำตำม เลขท่ี 16/2564

รำคำท่ีเสนอ 198,450 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 198,450  บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

13 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        670,000.00        670,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรมัตถ์ เหลืองอ่อน นำยปรมัตถ์ เหลืองอ่อน รำคำตำม เลขท่ี 17/2564

รำคำท่ีเสนอ 670,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 670,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

14 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        180,000.00        180,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรวัลย์ ดำเกล้ียง นำยไพรวัลย์ ดำเกล้ียง รำคำตำม เลขท่ี 18/2564

รำคำท่ีเสนอ 180,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 180,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

15 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        100,000.00        100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรพร เล่ียนพำนิช นำยภัทรพร เล่ียนพำนิช รำคำตำม เลขท่ี 19/2564

รำคำท่ีเสนอ 100,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 100,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

16 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ        240,000.00        240,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวรรณี สำรคณำ นำงสำวสุวรรณี สำรคณำ รำคำตำม เลขท่ี 20/2564

รำคำท่ีเสนอ 240,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 240,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

15 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 250,000.00       250,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยสุพร แก้วตำ นำยสุพร แก้วตำ รำคำตำม เลขท่ี 21/2564

รำคำท่ีเสนอ 250,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 250,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

16 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 120,000.00       120,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยตนุพล เอนอ่อน นำยตนุพล เอนอ่อน รำคำตำม เลขท่ี 22/2564

รำคำท่ีเสนอ 120,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 120,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

17 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 45,000.00          45,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงมินทร์ลดำ จักรชัยอนันท์ นำงมินทร์ลดำ จักรชัยอนันท์ รำคำตำม เลขท่ี 23/2564

รำคำท่ีเสนอ 45,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 45,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

18 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 240,000.00       240,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ศิริ คิดดี นำยพงศ์ศิริ คิดดี รำคำตำม เลขท่ี 24/2564

รำคำท่ีเสนอ 240,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 240,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

19 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 90,000.00          90,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยธีรำนนท์ จักรชัยอนนันท์ นำยธีรำนนท์ จักรชัยอนนันท์ รำคำตำม เลขท่ี 25/2564

รำคำท่ีเสนอ 90,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 90,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563
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20 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 35,000.00          35,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยประวีณ เปียงชมภู นำยประวีณ เปียงชมภู รำคำตำม เลขท่ี 26/2564

รำคำท่ีเสนอ 35,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 35,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

21 จัดซ้ือผลงำนศิลปะ 34,000.00          34,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยปิยังกรู ตันวิเชียร นำยปิยังกรู ตันวิเชียร รำคำตำม เลขท่ี 27/2564

รำคำท่ีเสนอ 34,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 34,000   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 25/12/2563

22 จ้ำงจัดท ำระบบกำรขอใช้พ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะร่วมสมัยผ่ำนระบบ 475,080.00       475,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ จ ำกัด บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 13/2564

ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน รำคำท่ีเสนอ 475,080 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 475,080   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 21/12/2563

23 จ้ำงปรับปรุงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรภำยในอำคำรหอศิลป์ร่วมสมัย 299,814.00       299,814.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกโฮมโปร จ ำกัด บริษัท บำงกอกโฮมโปร จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 14/2564

รำชด ำเนิน รำคำท่ีเสนอ 299,814 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 299,814   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 23/12/2563

24 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นยำฆ่ำเช้ือเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 28,355.00          28,355.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.วี. โฮมอินเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เอส.วี. โฮมอินเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 15/2564

หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) รำคำท่ีเสนอ 28,355 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 28,355   บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563

ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน           

25 จ้ำงด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของส ำนักงำนฯ (www.ocac.go.th) 246,089.30       250,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเอทีฟ จ ำกัด บริษัท บีเอทีฟ จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 11/2564

รำคำท่ีเสนอ 246,089.30 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 246,089.30 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 4/12/2563

26 จ้ำงพัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ ำปี พ.ศ. 2564 2,400,000.00     3,090,000.00     e-bidding บริษัท สำมดีทีวีเทค จ ำกัด บริษัท สำมดีทีวีเทค จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 12/2564

รำคำท่ีเสนอ 2,400,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 2,400,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 15/12/2563

27 จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำพ้ืนท่ีสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 1,650,000.00     1,650,000.00     เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย รำคำตำม เลขท่ี 13/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,650,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 1,650,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 17/12/2563

28 จ้ำงด ำเนินโครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม 3,232,000.00     3,232,290.00     เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร รำคำตำม เลขท่ี 14/2564

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำคำท่ีเสนอ 3,232,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 3,232,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 18/12/2563

29 จ้ำงเหมำผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1,080,700.00     1,448,040.50     e-bidding บริษัท บีเอทีฟ จ ำกัด บริษัท บีเอทีฟ จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 15/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,080,700 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 1,080,700 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563

30 จ้ำงด ำเนินโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของศูนย์หอศิลป์ 2,470,000.00     2,500,000.00     e-bidding บริษัท แอกทีฟ โพรวิช่ัน จ ำกัด บริษัท แอกทีฟ โพรวิช่ัน จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 16/2564

ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 รำคำท่ีเสนอ 2,470,000 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง  2,470,000 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563

31 จ้ำงท ำนิตยสำรอำร์ตสแควร์ 1,187,700.00     1,190,000.00     คัดเลือก บริษัท เดอะเกรทไฟน์อำร์ท จ ำกัด บริษัท เดอะเกรทไฟน์อำร์ท จ ำกัด รำคำตำม เลขท่ี 17/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,187,700 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 1,187,700 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันท่ีของสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันท่ี ....19........ เดือน .......มกรำคม.............. พ.ศ. 2564

32 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี กลุ่มบริหำรกองทุนส่งเสริม 43,500.00          43,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริยุพำ นรสิงห์ นำงสำวสิริยุพำ นรสิงห์ รำคำตำม เลขท่ี 17/2564

ศิลปะร่วมสมัย ศูนย์เครือข่ำยสัมพันธ์และแหล่งทุน รำคำท่ีเสนอ 43,500 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 43,500 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563

33 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผู้บริหำร 43,500.00          43,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยเอกรำช สิงหศิริ นำยเอกรำช สิงหศิริ รำคำตำม เลขท่ี 17/2564

สังกัด ศูนย์เครือข่ำยสัมพันธ์และแหล่งทุน รำคำท่ีเสนอ 43,500 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 43,500 บำท งปม อนุมัติ วันท่ี 30/12/2563


























































