แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1 ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน
2 เดือน)

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ รำคำทีเ่ สนอ

865,360.00

865,360.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย
พีเอส การ์ด โฮลดิ้ง
จากัด

865,360.00

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พีเอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

865,360.00

จ้างดาเนินกิจกรรมจัดแสดงผลงาน
2 ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ ศ.ศ.ป.
งาน T.I.D.E 2017

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภาสินี อัมพันธ์ 198,000.00 นางสาวภาสินี อัมพันธ์

198,000.00

จ้างช่างภาพบันทึกตัดต่อภาพนิ่งและ
3 บันทึกวีดีโอการอบรมและบรรยากาศ
ภายในงาน เช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง

180,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพสท์ อิลิเมนท์
จากัด

178,500.00 บริษัท โพสท์ อิลิเมนท์ จากัด

178,500.00

จ้างที่ปรึกษาในการพัมนาสมรรถนะ
4 บุคลากรในด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เลคเซอร์
เลอร์ คอนซัลติง พลัส
จากัด

440,000.00

จ้างกิจกรรมจัดทาอุปกรณ์สนับสนุน
การขายสินค้า ศ.ศ.ป.

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซันส์ เวิลด์
จากัด

449,400.00 บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จากัด

5

6

จัดซื้อระบบการจัดการขายสินค้าหน้า
ร้าน Point of Sale (POS)

จ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
7 ข้อมูลองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม
ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี

210,000.00

280,000.00

210,000.00

280,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอด้าซอฟท์
จากัด

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอด
เวอร์ไทซิ่ง จากัด

บริษัท เดอะ เลคเซอร์เลอร์
คอนซัลติง พลัส จากัด

205,707.50 บริษัท เอด้าซอฟท์ จากัด

278,200.00

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไท
ซิ่ง จากัด

440,000.00

449,400.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

1. บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
งานจ้าง
2. เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับ ศ.ศ.ป. ในปี 2560 ที่
สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว 31 ต.ค.2560
ผ่านมา
3. บริษัทฯ เสนอการให้บริการตามเดิม
และเสนอราคาตามสัญญาเดิม
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบ
ระเบียบ กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบ
ระเบียบ กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบ
ระเบียบ กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

PO1709001 ลว 14 ก.ย. 2560

PO1709002 ลว 20 ก.ย. 2560

PO1709003 ลว 22 ก.ย. 2560

PO1709004 ลว 29 ก.ย. 2560

205,707.50

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

PO1709005 ลว 29 ก.ย. 2560

278,200.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

PO1709006 ลว 18 ต.ค. 2560

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างดาเนินการขนส่งและตกแต่งพื้นที่
8 จัดแสดงภายในงาน World Travel
Mart 2017

9

10

ต่อลิขสิทธิ์ (License) อุปกรณ์
Firewall

ต่อลิขสิทธิ์ (License) อุปกรณ์
FortiAnalyzer

จ้างการผลิตและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
อาคารศุนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
11 ประเทศ (องค์การมหาชน)

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ รำคำทีเ่ สนอ

460,000.00

165,000.00

20,000.00

152,000.00

460,000.00

165,000.00

20,000.00

152,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

บริษัท เอ็กซคอน จากัด 460,000.00 บริษัท เอ็กซคอน จากัด

บรัษัท พี.ซี.
คอมพิวเตอร์ จากัด

บรัษัท พี.ซี.
คอมพิวเตอร์ จากัด

บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์
จากัด

164,485.75 บรัษัท พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จากัด

19,795.00 บรัษัท พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จากัด

151,298.00 บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

460,000.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

PO1709007 ลว 20 ต.ค. 2560

164,485.75

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60
วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

PO1709008 ลว 2 พ.ย. 2560

19,795.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1709009 ลว 1 พ.ย. 2560

151,298.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1709010 ลว 27 ต.ค. 2560

199,786.12

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1709011 ลว 30 ต.ค. 2560

207,500.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1709012 ลว 3 พ.ย. 2560

เช่าพร้อมบริการเครื่องกาจัดผ้าอนามัย
แลเครื่องฆ่าเชื้อกาจัดกลิ่น
12

ดาเนินการจัดจ้างเช่ารถในการเดินทาง
ปฏิบัติงาน ภายในงานWorld Travel
Mart 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราช
13 อาณาจักร วันที่ 4-10 พ.ย.60

200,000.00

210,000.00

200,000.00

210,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซันนี่ ซานีทารี่
ซัพพลาย จากัด

199,786.12

บริษัท ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพ
พลาย จากัด

บริษัท สิบแต้ม ทราเวล
207,500.00 บริษัท สิบแต้ม ทราเวล จากัด
จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง เดือนตุลำคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และ
1 พนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจาปี
งบประมาณ 2561 (จานวน 2 เดือน)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
2 ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน 2
เดือน)

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

666,396.00

665,600.00

666,396.00

665,600.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

บริษัท รักษาความปลอดภัย
666,396.00 เอชอาร์ โปร์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย
665,600.00 เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

666,396.00

665,600.00

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาตามขอบเขตงานจ้าง
2. มีผลงานในการให้บริการดูแลรักษา
สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว
ความสะอาดถูกต้อง ตามคุณสมบัติของผู้
2 พ.ย. 2560
เสนอราคาตามขอบเขตงานจ้าง
3. ยืน่ เสนอราคาภายในวงเงินและราคา
กลางของการจัดจ้าง

564,090.00

564,090.00

เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลสวนและตกแต่งภูมิทัศน์
4 ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน 2
เดือน)

220,000.00

220,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

-

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

220,000.00

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

420,000.00

420,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

-

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

420,000.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอชอาร์ โปร
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
2. บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์
ซี จากัด

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จากัด

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พีเอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

432,680.00

จ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และ
6 พนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจาปี
งบประมาณ 2561 (จานวน 10 เดือน)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
7 ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน 1
เดือน)

3,331,980.00 ##########

432,680.00

432,680.00

564,090.00 บริษัท มาร์จินอล จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พี
เอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

1. บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
2. เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการจัดหา
พนักงานขาย และพนักงานดูและหอ
นิทรรศการให้กับ ศ.ศ.ป. ในปี 2560 ที่ สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว
ผ่านมา
1 ต.ค. 2560
3. บริษัทฯ เสนอการให้บริการตาม
ข้อกาหนดการจ้างฯ ในราคาค่าจ้างตาม
สัญญาเดิม

จ้างเหมาบริหารงานและบารุงรักษาดูแล
ระบบอาคารสถานที่ ประจาปีงบประมาณ
3
2561
(จานวน 2 เดือน)

บริษัท มาร์จินอล จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

564,090.00

3,046,932.00

432,680.00

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาตามขอบเขตงานจ้าง
2. มีผลงานในการให้บริหารงาน ดูแล
บารุงรักษางานระบบอาคารและอาคาร
สถานที่ ตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามขอบเขตงานจ้าง
3. ยืน่ เสนอราคาภายในวงเงินและราคา
กลางของการจัดจ้าง
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาตามขอบเขตงานจ้าง
2. มีผลงานในการให้บริการงานดูแลสวน
และตกแต่งภูมิทัศน์ถูกต้อง ตาม
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามขอบเขต
งานจ้าง
3. ยืน่ เสนอราคาภายในวงเงินและราคา
กลางของการจัดจ้าง
เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นไปตามขอบเขตงานเช่า
ยืน่ ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคา
อยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่กาหนด บริษัท
เคยมีประสบการณ์ทางานให้
ศ.ศ.ป. เสนอราคาต่าสุด

-

สัญญาเลขที่ 4/2561 ลว
2 พ.ย. 2561

สัญญาเลขที่ 5/2561 ลว
2 พ.ย. 2561 (ยกเลิก
โครงการ)

สัญญาเลขที่ 6/2561 ลว 13
พ.ย. 2560

สัญญาเลขที่ 7/2561 ลว 30
พ.ย. 2560

สัญญาเลขที่ 8/2561 ลว 30
พ.ย. 2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง เดือนตุลำคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
8 ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน 10 3,328,000.00 ##########
เดือน)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท ราชาโยค จากัด
2. บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์
เทค จากัด
3. บริษัท ที.อาร์.เซอร์วสิ
จากัด
4. บริษัท เบสท์ อินเวสติ
เกชั่น จากัด

แบบ สขร.1

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด

665,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งาน
9 จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปี
งบประมาณ 2561

166,956.00

166,956.00

เฉพาะเจาะจง

นางเยาวดี ศรีมูล

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
10 ปฏิบัติงานรับ - ส่งเอกสารสารบรรณ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561

113,400.00

113,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัตธิกาล คาสัมฤทธิ์ 113,400.00 นางสาวรัตธิกาล คาสัมฤทธิ์

113,400.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประจาฝ่าย
11
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ 2561

157,500.00

157,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑารัตน์ ศุกรพันธ์

157,500.00 นางสาวจุฑารัตน์ ศุกรพันธ์

157,500.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
12 ปฏิบัติงานให้บริการห้องสมุด ประจาปี
งบประมาณ 2561

176,700.00

176,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ชีนิมิตร์ 176,700.00 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ชีนิมิตร์

176,700.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
13 ปฏิบัติงานให้บริการห้องสมุด ประจาปี
งบประมาณ 2561

157,500.00

157,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางกัญญาภัค นามวงค์

157,500.00 นางกัญญาภัค นามวงค์

157,500.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
14 ปฏิบัติงานประสานงานฝ่ายขาย ประจาปี
งบประมาณ 2561

150,000.00

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวประดิษฐา บุญโสม

150,000.00 นางสาวประดิษฐา บุญโสม

150,000.00

166,956.00 นางเยาวดี ศรีมูล

166,956.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
สัญญาเลขที่ 9/2561 ลว 30
เทคนิคครบถ้วน
พ.ย. 2560
2. เสนอราคาต่าสุด

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1711001 ลว 8 พ.ย.
2560

PO1711002 ลว 8 พ.ย.
2560

PO1711003 ลว 8 พ.ย.
2560

PO1711004 ลว 8 พ.ย.
2560

PO1711005 ลว 8 พ.ย.
2560

PO1711006 ลว 8 พ.ย.
2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง เดือนตุลำคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างการขนส่งผลงานเครื่องมุกที่พัฒนา
จากโครงการปี 2560 เข้าร่วมจัดแสดง
15
ภายในงาน CraftTrend Fair 2017 ณ
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

16

จัดซื้อ Software License SQL Server
Standard

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

350,000.00

95,667.63

350,000.00

95,667.63

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1.บริษัท เอ็มบีเอ บรอด
คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
2.บริษัท ต้นกล้าการผลิต
จากัด
3.บริษัท เกรทเทส ออแก
ไนซ์ จากัด (สานักงานใหญ่)

1.บริษัท พี.ซี. คอมพิวเตอร์
จากัด
2.บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

349,890.00
369,150.00
358,450.00 .บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์
คอร์ปอเรชั่น จากัด

349,890.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้ PO1711007 ลว 13 พ.ย.
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
2560
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

95,667.63

เสนอราคาต่าสุด

116,771.24
214,524.30

บริษัท พี.ซี. คอมพิวเตอร์ จากัด

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
17
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาแหน่ง
พนักงานธุรการงานระบบ

12,100.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายอิศรา ทุมมานนท์

12,100.00 นายอิศรา ทุมมานนท์

12,100.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
18
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาแหน่ง
พนักงานธุรการงานระบบ

13,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุชนาฎ บุญบาล

13,000.00 นางสาวนุชนาฎ บุญบาล

13,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
19
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาแหน่ง
หัวหน้าช่างเทคนิค

20,800.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายสมดุลย์ ยุติธรรม

20,800.00 นายสมดุลย์ ยุติธรรม

20,800.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
20
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาแหน่ง
ช่างเทคนิค

12,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายประสงค์ ขาลสันเทียะ

12,000.00 นายประสงค์ ขาลสันเทียะ

12,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
21 เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
ประจาปีงบประมาณ 2561

12,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายสุชาติ ภาคีนุยะ

12,200.00 นายสุชาติ ภาคีนุยะ

12,200.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

PO1711008 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711009 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711010 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711011 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711012 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711013 ลว 30 พ.ย.
2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง เดือนตุลำคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
22 เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
ประจาปีงบประมาณ 2561

13,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย มุขแจ้ง

13,000.00 นายสมชาย มุขแจ้ง

13,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
23 เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
ประจาปีงบประมาณ 2561

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายไชยศักดิ์ ปุญญะจินดา
เลิศ

15,000.00 นายไชยศักดิ์ ปุญญะจินดาเลิศ

15,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
24 เจ้าหน้าที่งานระบบประจาอาคาร
ประจาปีงบประมาณ 2561

15,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายชัยรัตน์ หลักวิโรจน์

15,500.00 นายชัยรัตน์ หลักวิโรจน์

15,500.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง
ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

PO1711014 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711015 ลว 30 พ.ย.
2560

PO1711016 ลว 30 พ.ย.
2560

แบบสขร.1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ลำดับ
1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
จ้างดาเนินกิจกรรมเชิดชู ครูศิลป์ของ
แผ่นดิน ประจาปี 2561

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำคำกลำง (บำท)

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

1,950,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์
ไทซึ่ง จากัด

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์
ไทซึ่ง จากัด

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์
ไทซึ่ง จากัด

1,950,000.00

แก้ไขครั้งที่ 1 /2561 ลว 26 เม.ย. 2560 แก้ไขรายละเอียดงาน และแก้ไขมูลค่าสัญญา
จ้างดาเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ประจาปี 2561
2
1,950,000.00
1,949,998.00

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

1,915,300.00

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไท
ซึ่ง จากัด

1,915,300.00

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไท
ซึ่ง จากัด

1,769,350.00

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไท
ซึ่ง จากัด

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

1,709,000.00

เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด

สัญญาเลขที่ 10/2560 ลว 26
ธ.ค. 2560

1,714,350.00

เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด

สัญญาเลขที่ 11/2560 ลว 26
ธ.ค. 2560

1,915,300.00

เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด

สัญญาเลขที่ 12/2560 ลว 26
ธ.ค. 2560

แก้ไขครั้งที่ 1 /2561 ลว 26 เม.ย. 2560 แก้ไขรายละเอียดงาน และแก้ไขมูลค่าสัญญา
3

จ้างดาเนินกิจกรรมเชิดชู ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม ประจาปี 2561

1,950,000.00

1,949,997.00

แก้ไขครั้งที่ 1 /2561 ลว 26 เม.ย. 2560 แก้ไขรายละเอียดงาน และแก้ไขมูลค่าสัญญา

4

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประจาปีงบประมาณ 2561
(จานวน 2 เดือน)

865,360.00

865,356.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พีเอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

865,360.00

5

จ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบารุงรักษา
งานระบบอาคารสถานที่ ประจาปี
งบประมาณ 2561 (9 เดือน)

2,538,405.00

2,538,400.00

วิธคี ัดเลือก

บริษัท เน็ทเวิร์ค ควอลิตี้
เมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จากัด

2,528,832.65

6

จ้างเหมาดูแลสวนและตกแต่งภูมิทัศน์
ประจาปีงบประมาณ 2561 (จานวน 8
เดือน) กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

7

8

จ้างดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมุกแก่
เรือนจากลางสมุทรปราการ

จ้างบารุงรักษาระบบเว็บไซต์และเครื่อง
แม่ข่าย (Server)

200,000.00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร

บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จากัด

บริษัท โมโนเบรด ดิจิตอล
จากัด

-

199,000.00

496,480.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย พี
เอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

บริษัท เน็ทเวิร์ค ควอลิตี้
เมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จากัด

-

บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จากัด

บริษัท โมโนเบรด ดิจิตอล
จากัด

865,360.00

1. บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
งานจ้าง
2. เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความ
สัญญาเลขที่ 13/2560 ลว 29
ปลอดภัยให้กับ ศ.ศ.ป. ในปี 2560 ที่
ธ.ค. 2560
ผ่านมา
3. บริษัทฯ เสนอการให้บริการตามเดิม
และเสนอราคาตามสัญญาเดิม
สัญญาเลขที่ 14/2560 ลว 29
ธ.ค. 2560

2,528,832.65

880,000.00

-

สัญญาที่ 15/2560 (ยกเลิก
สัญญา)

199,000.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
PO1712001 ลว 15 ธ.ค.
2560
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

496,480.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
PO1712002 ลว. 18 ธ.ค.
2560
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานเทศกาล
1 เที่ยวเมืองไทย 2561 (Thailand Tourism
Festival 2018)

2

3

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับห้องสตูดิโอ
ถ่ายภาพ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่อง Scanner ประจาปีงบประมาณ
2561

จ้างจัดแสดงผลงานลิขสิทธิ์ของ ศ.ศ.ป.
4 ร่วมกับพันธมิตร ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ
หรือ (TCDC)

จ้างจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
5 ร่วมกันทีมทาได้กับความกระหายในการ
เปลี่ยนแปลง

6

จ้างจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer Laser)
ประจาปีงบประมาณ 2561

วงเงิน
งบประมำณ
(บำท)

500,000.00

150,000.00

216,000.00

397,000.00

494,950.00

90,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

500,000.00

150,000.00

213,309.90

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

1. บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จากัด
2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
วิธเี ฉพาะเจาะจง
เวอร์ค จากัด
3.บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จากัด

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์ จากัด
2. EYE THAI DESIGNS CO.,LTD.

1.บริษัท พี.ซี. คอมพิวเตอร์ จากัด
2.บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

1.บริษัท แวลู อีเว้นท์ จากัด
2.บริษัท วี คอมพลีท จากัด

397,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

494,950.00

1.บริษัท อานาปาน จากัด
2..บริษัท แบลบเบอร์เมาท์ จากัด
วิธเี ฉพาะเจาะจง
3.บริษัท กราฟฟิตี้ พรีเซ็นเทชั่น
จากัด

86,330.00

1.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
วิธเี ฉพาะเจาะจง 2.บริษัท พี.ซี. คอมพิวเตอร์ จากัด
3.บริษัท วิโรจน์ กิจถาวร จากัด
4.บริษัท ทอง ซัพพลาย จากัด

รำคำทีเ่ สนอ

-

-

-

-

-

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จากัด

บริษัท ไนน์ ดีเซมเบอร์ จากัด

บริษัท พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จากัด

บริษัท แวลู อีเว้นท์ จากัด

บริษัท อานาปาน จากัด

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้

497,550.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง

PO1801001 ลว 16 ม.ค.
2561

149,907.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง

PO1801002 ลว 31 ม.ค.
2561

211,218.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง

PO1801003 ลว 29 ม.ค.
2561

374,500.00

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง

PO1801004 ลว 26 ม.ค.
2561

494,821.50

ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 60 ตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบระเบียบ
กค ปี 60 วิธเี ฉพาะเจาะจง ข้อ79 ให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง

PO1801005 ลว 29 ม.ค.
2561

เป็นผู้จาหน่ายโดยตรงและเสนอราคาต่าสุด
-

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

83,567.00

PO1801006 ลว 31 ม.ค.
2561

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

จ้างดาเนินโครงการ อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่
9

วงเงินงบประมำณ
(บำท)
6,651,000.00

แก้ไขครั้งที่ 1 /2561 ลว 26 เม.ย. 2560 แก้ไขรายละเอียดงาน
จ้างดาเนินงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและ
งานศิลปหัตถกรรมผ่านสื่อสาธารณะ
2
2,500,000.00

รำคำกลำง (บำท)

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

6,651,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จากัด
2.บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จากัด
3.บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จากัด
4.บริษัท พีคฌาน จากัด

6,255,000.00
6,255,006.00
6,480,000.00
เอกสารไม่ครบถ้วน

2,500,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จากัด
2.บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด
3.บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จากัด

2,270,000.00
2,269,470.00
2,400,000.00

บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด

2,269,470.00

2,000,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท วันจันทร์ โปรดักชั่น จากัด
2.บริษัท อมิวซิมัส จากัด
3.หจก.ยู.เอส.แสตนดาร์ด

1,990,200.00
1,947,400.00
1,893,900.00

บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด

1,930,000.00

1.บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด

3,287,840.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3,287,840.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด

3,287,840.00

1.บริษัท พีคฌาน จากัด
2.บริษัทแดสส์ไร้ท์ ครีเอทีฟ จากัด

3,500,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3,500,000.00
3,156,629.00

บริษัท พีคฌาน จากัด

3,445,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย พี
เอส การ์ด โฮลดิ้ง จากัด

3,111,425.18

จ้างจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery
2018
3

2,000,000.00

เช่าพร้อมบริการดาเนินการจัดหาสถานที่จัดงาน
อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9
4

5

6

3,349,000.00

จ้างดาเนินโครงการประกวดผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 7
(INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018)

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจาปี
งบประมาณ 2561
(7 เดือน)

3,500,000.00

3,292,800.00

3,292,800.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

1.ห้างหุ้นส่วนจากัด มะลิทอง ซีเคียว
ริตี้การ์ด
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอส
การ์ด โฮลดิ้ง จากัด
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.
จากัด
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามบางกอก อินเตอร์เซอร์วสิ จากัด
5.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์
6.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด

รำคำทีเ่ สนอ

แบบ สขร.1

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก
บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จากัด

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
6,100,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด
เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด และบริษัทยินดีลด
ราคาให้กับ ศ.ศ.ป.
เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด และบริษัทยินดีลด
ราคาให้กับ ศ.ศ.ป.
บริษัทฯ ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน ถูกต้อง
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีพื้นที่เพียงพอ และอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกสาหรับการจัดงาน
"อัตลักษณ์แห่งสยาม" ครั้งที่ 9
นาเสนอแนวคิดในการออกแบบธีมงาน
ชัดเจนสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
โครงการได้ดี และมีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
สัญญาเลขที่ 16/2561 ลว 13 ก.พ.
2561

สัญญาเลขที่ 17/2561 ลว 15 ก.พ.
2561

สัญญาเลขที่ 18/2561 ลว 15 ก.พ.
2561

สัญญาเลขที่ 19/2561 ลว 20 ก.พ.
2561

สัญญาเลขที่ 20/2561 ลว 28 ก.พ.
2561

3,192,000.00
3,111,425.18
3,197,750.64
3,253,656.00

บริษัทได้ยนื่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ

สัญญาเลขที่ 21/2561 ลว 28 ก.พ.
2561

3,190,320.00
3,150,000.00

7

จ้างสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศ.ศ.ป. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานศิลป
หัตถกรรมไทย

20,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1.บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน) 20,000.00

บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด
(มหาชน)

20,000.00

8

จ้างผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
ริมรั้วอาคารของ ศ.ศ.ป.

250,000.00

250,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1.นางสาวสุภัทรา แสงสุขใส
2.ร้านทาโครงสร้างเหล็ก น.ส.พัสวี
บุญขจร

นางสาวสุภัทรา แสงสุขใส

250,000.00

250,000.00
264,000.00

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
PO1802001 ลว 8 ก.พ. 2561
เสนอราคาต่าสุด
PO1802002 ลว 23 ก.พ. 2561

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำคำกลำง (บำท)

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

แบบ สขร.1

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

9

จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจต่อการ
บริการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ

450,000.00

450,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1.บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
2.บริษัท เอฟทูดี แบคเกอร์ จากัด

450,000.00
485,000.00

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

450,000.00

10

จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบารุงรักษา
เครื่องทาความเย็นแบบรวมศูนย์ประจาปี
งบประมาณ 2561

91,806.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร์โค จากัด

91,800.00

บริษัท แอร์โค จากัด

91,800.00

บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
ด้านประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาการให้บริการของส่วนราชการ
PO1802003 ลว 23ก.พ. 2561
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน และ
ก.พ.ร.
บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
PO1802004 ลว 26 ก.พ. 2561

11

จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบารุงรักษาลิฟต์
และบันไดเลื่อน ประจาปีงบประมาณ 2561

113,634.00

113,634.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1.บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ จากัด

113,634.00

บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ จากัด

113,634.00

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
PO1802005 ลว 27 ก.พ. 2561

22,470.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จากัด

22,470.00

บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด
จากัด

22,470.00

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
PO1802006 ลว 28 ก.พ. 2561

280,000.00

280,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จากัด

279,270.00

209,557.36

209,557.36

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จากัด

209,453.57

12
13
14

จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบารุงรักษา
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ประจาปีงบประมาณ
2561
จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศ ERP
(Enterprise Resource Planning)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ
2561

บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด
จากัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จากัด

279,270.00
209,453.57

15

ซื้อเครื่องดื่ม ประจาปีงบประมาณ 2561

86,400.04

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

86,400.05

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

86,400.05

16

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2561

65,858.07

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

65,561.04

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

65,561.04

17

จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบารุงรักษา
เครื่องปั๊มสูบน้าดับเพลิง ประจาปีงบประมาณ
2561

34,240.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น
จากัด

34,240.00

บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์
เปอเรชั่น จากัด

34,240.00

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
PO1802007 ลว 28 ก.พ. 2561
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
เสนอราคาในแต่ละรายการที่มีราคาต่าสุด
PO1802008 ลว 28 ก.พ. 2561
เสนอราคาในแต่ละรายการที่มีราคาต่าสุด
เสนอราคาในแต่ละรายการที่มีราคาต่าสุด

PO1802009 ลว 28 ก.พ. 2561
PO1802010 ลว 28 ก.พ. 2561

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง เสนอ
ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
PO1802011 ลว 28 ก.พ. 2561

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้งาน
หัตถศิลป์ไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

2

สัญญาจ้างดาเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์และ
ร้านค้าออนไลน์

3

จ้างดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลงานCRAFTS
BANGKOK 2018

4

5

6

7

จ้างดาเนินการจัดงาน CRAFTS BANGKOK
2018

จ้างจัดนิทรรศการ "คู่พระบารมี" ณ หอศิลปา
ชีพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

จ้างดาเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสมาชิก

จ้างดาเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาและจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท) วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
(บำท)

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

17,350,000.00

1,950,000.00

1,960,000.00

3,900,000.00

2,000,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3,000,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

4,000,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

17,350,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1,950,000.00

1,960,000.00

3,900,000.00

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

1.บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด
2.บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จากัด
3.บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
4.บริษัท ไบรท์ ทีวี จากัด

1,835,050.00
1,700,000.00
1,811,000.00

1.บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์
ดีไซน์ จากัด
2.บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
3.บริษัท โมโนเบรด ดิจิตอล โซลูชั่น
จากัด
4.ศรีไทย คอร์ปอเรชัน
1.บริษัท คอมอาร์ตโปรดักชั่น จากัด
2.บริษัท โมด อิมเมจ จากัด
3.บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด

2,380,000.00
2,850,000.00
-

1.บริษัท เอ๊กซคอน จากัด
2.บริษัท ไร้ท์แมน จากัด
3.บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
4.บริษัท โมด อิมเมจ จากัด

16,585,000.00
17,343,897.50
16,970,200.00
15,250,600.00

1.บริษัท เผ่าทอง ทองเจือและเพื่อน
จากัด

1,950,000.00

3,825,250.00
3,695,000.00
3,959,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3,698,000.00
3,600,000.00
3,360,000.00
3,432,000.00
3,450,000.00
3,880,000.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

1,806,160.00

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค
แอนด์ ดีไซน์ จากัด

2,340,000.00

เป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน สัญญาเลขที่ 23/2561 ลว 12 มี.ค.
2561
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่
กาหนด

บริษัท โมด อิมเมจ จากัด

3,670,000.00

บริษัทฯ ยืน่ ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน
เสนอราคาต่าสุดและอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด

บริษัท เอ๊กซคอน จากัด

16,585,000.00

ยืน่ ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคา
อยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่กาหนด บริษัทมี สัญญาเลขที่ 25/2561 ลว 15 มี.ค.
ความพร้อมในการวางแผนการดาเนินการ 2561
รวมถึงประสบการณ์ของทีมงาน

1,950,000.00

บริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการ
ร่วมทางานที่เกี่ยวข้องกับศิลปาชีพ และ
ถวายงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ อีกทั้งมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดนิทรรศการ

สัญญาเลขที่ 26/2561 ลว 15 มี.ค.
2561

1,637,100.00

ได้รับคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ ผล
การตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่
กาหนด

สัญญาเลขที่ 27/2561 ลว 15 มี.ค.
2561

3,590,000.00

ได้รับคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ ผล
การตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่
กาหนด

สัญญาเลขที่ 28/2561 ลว 16 มี.ค.
2561

บริษัท ไบรท์ ทีวี จากัด

1,450,000.00
1,947,400.00
1,650,000.00
เอกสารไม่ครบถ้วน
เอกสารไม่ครบถ้วน

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
บริษัทได้รับคะแนนข้อเสนอทางเทคนิค
สูงสุด เช่น ความพร้อมของทีมงานและ
ประสบการณ์การทางานที่ผ่าน มีความ
พร้อมของอุปกรณ์ในการถ่ายทา ตัดต่อมี
ความทันสมัย และเป็นมืออาชีพ

บริษัท เผ่าทอง ทองเจือ และ
เพื่อน จากัด

1.บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
2.บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น
จากัด
3.บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น
เทคโนโลยี จากัด
4.บริษัท โมโนเบรด ดิจิตอล โซลูชั่น
จากัด
5.ศรีไทย คอร์ปอเรชัน
1.บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
2.บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จากัด
3.บริษัท วินเทอร์อีเจนซี่ จากัด
4.บริษัท เม๊กกาซี จากัด
5.บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น
เทคโนโลยี จากัด
6.บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จากัด

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

1,848,000.00

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

แบบ สขร.1

บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี
โซลูชั่น จากัด

บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จากัด

สัญญาเลขที่ 22/2561 ลว 2 มี.ค.
2561

สัญญาเลขที่ 24/2561 ลว 14 มี.ค.
2561

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

8

9

10

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

จ้างดาเนินงานจัดทา Corporate VDO
เผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตกรรมไทย และ
การดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

จ้างดาเนินงานจัดทาสื่อสิ่งของเผยแพร่
ภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทยและการ
ดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)
เช่าพร้อมบริการดาเนินการจัดหาสถานที่จัดงาน
CRAFTS BANGKOK 2018

11

จ้างจัดทาห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ
ศ.ศ.ป. ระยะที่ 1

12

จ้างพัฒนาระบบ POS (ระยะที่ 2) เพื่อการ
เชื่อมต่อระบบการจัดการขายสินค้าหน้าร้าน
(POS) กับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(ERP)

13

จ้างพัฒนาระบบ ERP (การเชื่อมต่อระบบงาน
ขาย) เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบวางแผนทรัพยากร (ERP) กับระบบการ
จัดการสินค้าหน้าร้าน (POS)

14
15

16

ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อจัดทาเอง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ประสานงานขาย (ทดแทน)
จ้างจัดทารายงานประจาปี 2561

วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท) วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
(บำท)

1,500,000.00

748,000.00

5,855,040.00

2,500,000.00

350,000.00

1,500,000.00

748,000.00

5,855,040.00

2,500,000.00

389,533.50

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
1.บริษัท ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2.บริษัท ไร้ท์แมน จากัด
3.บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จากัด
4.บริษัท หัวใหญ่ จากัด
5.บริษัท พิกซิลล่า จากัด
6.บริษัท เวิร์ค เฟมัส จากัด
7.บริษัท ลักษดูเศรษฐ์ โปรดัคชั่น
จากัด
8.บริษัท ไบรท์ ทีวี จากัด
9.บริษัท ช้อนกลาง โปรดักชั่นเฮ้าส์
จากัด
10.นางสุวรรณา บุญกล่า

1,284,000.00
1,485,828.75
1,300,000.00
1,251,900.00
เอกสารไม่ครบถ้วน
1,011,150.00
1,200,000.00

1.บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไทซิ่ง
จากัด
2.บริษัท วีรณา เพรส จากัด
3.โปรแอ็ด กรุ๊ป

684,800.00
668,800.00
590,000.00

1.บริษัท ปรินทร จากัด

5,855,040.00

วิธคี ัดเลือก

วิธเี ฉพาะเจาะจง

250,000.00

251,450.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

63,665.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

87,500.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

บริษัท หัวใหญ่ จากัด

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

1,235,850.00

1,278,000.00
เอกสารไม่ครบถ้วน

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

ได้รับคะแนนสูงสุดในการยืน่ ข้อเสนอ ผล
การตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่
กาหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

สัญญาเลขที่ 29/2561 ลว 16 มี.ค.
2561

1,330,000.00

วิธคี ัดเลือก

บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์
ไทซิ่ง จากัด

บริษัท ปรินทร จากัด
1.บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อน 2,475,000.00
จากัด
2,300,500.00
2.บริษัท วันอังคาร 19 เซอร์วสิ จากัด

1.บริษัท เอด้าซอฟท์ จากัด
327,527.00
2.บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จากัด 451,540.00

1.บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จากัด
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด บีซี เทค ซิสเท็ม

500,000.00

รำคำทีเ่ สนอ

แบบ สขร.1

679,985.00

5,855,040.00

เป็ นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการยื่นข้ อเสนอ
มีผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง
สัญญาเลขที่ 30/2561 ลว 16 มี.ค.
2561
ครบถ้ วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด
บริ ษัทฯ ยื่นข้ อเสนอถูกต้ อง ครบถ้ วน
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่
สัญญาเลขที่ 31/2561 ลว 30 มี.ค.
2561
กาหนด มีพื ้นที่เพียงพอ และอุปกรณ์
อานวยความสะดวกสาหรับการจัดงาน

บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และ
เพื่อน จากัด

2,275,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อ
กาหนดการจ้ าง มีคะแนนการประเมินค่า สัญญาเลขที่ 32/2561 ลว 30 มี.ค.
ประสิทธิภาพต่อราคาเป็ นอันดับ 1 และ 2561
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินของการจ้ าง

บริษัท เอด้าซอฟท์ จากัด

327,527.00

เสนอราคาต่าสุด

PO1803001 ลว 16 มี.ค.2561

บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จากัด

214,000.00

เสนอราคาต่าสุด

PO1803002 ลว 16 มี.ค.2561

บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จากัด

63,665.00

เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าโดยตรง

PO1803003 ลว 8 มี.ค.2561

นางสาวญาณิศา สัมนัย

81,451.61

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทดแทน

PO1803004 ลว 13 มี.ค. 2561

บริษัท สมอลวิลล์ จากัด

499,690.00

เสนอราคาต่าสุด

PO1803005 ลว 26 มี.ค. 2561

214,000.00
288,900.00

บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จากัด
นางสาวญาณิศา สัมนัย

63,665.00
81,451.61

1.บริษัท สมอลวิลล์ จากัด
2.บริษัท ฟลายอิ้ง ซับมารีน จากัด
3.บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไทซิ่ง
จากัด

499,690.00
588,500.00
695,500.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

17

18

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
จัดซื้อสายแลนและอุปกรณ์ กับศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2561

วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท) วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
(บำท)
15,000.00

412,500.00

13,677.97

394,047.71

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
1.บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น
จากัด
2.บริษัท Interlink Communication
จากัด
1.บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2.บริษัท พี.ซี.คอมพิวเตอร์
3.บริษัท ทิพย์ถาวร ซัพพลาย จากัด
4.บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

รำคำทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้

13,268.00
14,087.94

บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิ
เคชั่น จากัด

13,268.00

เสนอราคาต่าสุด

PO1803006 ลว 30 มี.ค. 2561

299,894.25
359,714.74
411,929.40

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

299,894.25

เสนอราคาต่าสุด

PO1803007 10 เม.ย. 2561

482,696.02

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

จ้างจัดทาหนังสือต้นแบบผลิตภัณฑ์ (SACICT
Prototype) ปีงบประมาณ 2560

2

จ้างดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross
Cultural Crafts 2018)

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

แบบ สขร.1

รำคำกลำง (บำท)

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

600,000.00

600,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับ 497,550.00
ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
2.โปรแอด กรุ๊ป
ยืน่ เอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

3,307,000.00

3,307,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท พีคฌาน จากัด

บริษัท พีคฌาน จากัด

3,307,000.00

ผูท้ ไี่ ด้รับคัดเลือก

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

497,550

3,280,000

นาเสนอแผนการดาเนินงานได้
ครบถ้วน เสนอแนวคิดในการ
ออกแบบได้ดี มีประสบการณ์ในการ
จัดทาหนังสือที่มีความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
การนาเสนอทางด้านเทคนิคของ
บริษัท มีการนาเสนอแนวทางและ
การดาเนินงานรวมถึงรูปแบบได้ตรง
ตามข้อกาหนดโครงการ และบริษัท
ยินดีลดราคาค่าจ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
สัญญาเลขที่ 33/2561 ลว
4 เม.ย. 2561

สัญญาเลขที่ 34/2561 ลว 23
เม.ย. 2561

บริษัทฯ ยืน่ ข้อเสนอถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณที่กาหนด มีฐานข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเก็บ สัญญาเลขที่ 35/2561 ลว 24
เม.ย. 2561
ข้อมูล เนื่องจากเคยทางานขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้กับ
สสว.
บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง
PO1804001 ลว 16 เม.ย.
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
2561

3

จ้างดาเนินโครงการสามะโนและจัดทา
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมของไทย
ประจาปีงบประมาณ 2561

2,500,000.00

2,500,000.00

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด 2,381,820.00
2.บริษัท เดอะแมปเปอร์ จากัด
2,340,000.00
3.ดิ เอกซ์แพนชั่น
2,300,500.00

บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
จากัด

2,371,820

4

จ้างออกแบบภาพหลัก (Key Visual)

500,000.00

500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพ) จากัด

500,000

บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพ)
จากัด

500,000

5

จ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในหอนวัตศิลป์
(Innovative Craft Gallery)

300,000.00

300,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วันอังคาร 19 เซอร์วสิ จากัด

292,110

บริษัท วันอังคาร 19 เซอร์วสิ
จากัด

292,110

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ

6

จ้างจัดกิจกรรม Craft Innovation Guru Panel

500,000.00

500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 500,000.00
จากัด (มหาชน)

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

500,000

บริษัทยืน่ ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้อง
เสนอราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ

PO1804002 ลว 30 เม.ย.
2561
PO1804003 ลว 15 พ.ค.
2561

