
งบประมาณ ผู้รบัแบบ ผู้ยื่นซอง

1 รายจ่ายขั้นต ่า จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ประจ่าปี
งบประมาณ 2558

5,568,000.00       1. บริษทั เอ็น.ซี.ซี. ซีเคียวริต้ีการ์ด เซอร์วสิ จ่ากัด  
2. บริษทั แกรนด์ไลท ์อินเตอร์การ์ด จ่ากัด          
3. บริษทั มารีน แอทเซ็ทโปรเทค็ชั น จ่ากัด
4. บริษทั RGG อินเตอร์ กรุ๊ฟ จ่ากัด
5. บริษทั พระสมุทรการ์ด จ่ากัด
6. หจก. ฟนีิกซ์ เอส แอน ซี
7. บริษทั พี.เอส.การ์ด โฮลด้ิง จ่ากัด
8. บริษทั RGG อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด
9. บริษทั อาร์.ท.ีเอ็ม. อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด
10. หจก. พทุธรักษ ์โภคทรัพย์

1. บริษทั เอ็น.ซี.ซี. ซีเคียวริต้ีการ์ด เซอร์วสิ จ่ากัด
2. บริษทั พี.เอส.การ์ด โฮลด้ิง จ่ากัด 
3. หจก.พทุธรักษ ์โภคทรัพย์

บริษทั พเีอส การ์ด โฮลด้ิง จ่ากัด ประกวดราคา

2 การสื อสารและสร้างการรับรู้งาน
ศิลปหตัถกรรม

จ้างพฒันาระบบเสมือนจริงส่าหรับการเผยแพร่ข้อมูล
องค์กรและนิตยสาร SACICT Living Thai (SACICT 
Application)

1,800,000.00       1. บรษทั โพสท ์อีลิเม็นท ์จ่ากัด
2. บริษทั แลมพ ์อินเตอร์แอคทฟี จ่ากัด
3. บริษทั ฟนีิช มี มีเดียส์ จ่ากัด

1. บรษทั โพสท ์อีลิเม็นท ์จ่ากัด
2. บริษทั แลมพ ์อินเตอร์แอคทฟี จ่ากัด
3. บริษทั ฟนีิช มี มีเดียส์ จ่ากัด

บริษทั โพสท ์อิลิเม็นท ์จ่ากัด สอบราคา

3 ส่งเสริมการรับรู้คุณค่างาน
หตัถกรรมไทย

จ้างด่าเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์งานเผยแพร่ผ่านสื อ
หลายช่องทาง  (Corporate PR)

4,700,000.00       1. บริษทั บลู โอเชี ยน อิมเมจ จ่ากัด 
2. บริษทั ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ่ากัด 
3. บริษทั ฟนิิช มี จ่ากัด

1. บริษทั บลู โอเชี ยน อิมเมจ จ่ากัด 
2. บริษทั ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ่ากัด

บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ่ากัด ประกวดราคา

4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ จ้างจัดท่าหนังสือ “ต้นแบบผลิตภณัฑ์” (SACICT 
Prototype) ที  ศ.ศ.ป. พฒันาขึ้นในป ี2557

         500,000.00 1. บริษทั กราฟกิ สเตชั น  จ่ากัด 
2. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด  
3. บริษทั สตูดิโอ จี บาร์ จ่ากัด

1. บริษทั กราฟกิ สเตชั น  จ่ากัด 
2. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด  
3. บริษทั สตูดิโอ จี บาร์ จ่ากัด

บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด สอบราคา

5 จัดงานและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในประเทศ

จ้างด่าเนินงานโครงการ "อัตลักษณ์แหง่สยาม" คร้ังที  6        5,400,000.00 1. บริษทั แบรนด์  มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด
3. บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)

1. บริษทั แบรนด์  มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด
3. บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน)

บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด ประกวดราคา

6 การพฒันาผลิตภณัฑ์ จ้างจัดกิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑ์ศิลปหตัถกรรมเพื อ
ความยั งยืน (Sustainable Crafts)

       4,500,000.00 1. สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. บริษทั พคีฌาน จ่ากัด

1. สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. บริษทั พคีฌาน จ่ากัด

บริษทั พคีฌาน จ่ากัด ประกวดราคา

7 จัดงานและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในประเทศ

จ้างด่าเนินงานโครงการเทศกาลนวตัศิลปน์านาชาติ 
2558 (International Innovative Craft Fair 2015)

     19,400,000.00 1. บริษทั เอ๊กซคอน จ่ากัด 
2. บริษทั แอ๊ดเด็กซ์  จ่ากัด

1. บริษทั เอ๊กซคอน จ่ากัด 
2. บริษทั แอ๊ดเด็กซ์  จ่ากัด

บริษทั เอ๊กซคอน จ่ากัด ประกวดราคา

8 เชิดชูครูช่าง/ช่างหตัถศิลปไ์ทย จ้างจัดกิจกรรม “เชิดชูทายาทช่างศิลปหตัถกรรม”        1,400,000.00 1. บริษทั อาย แอนด์ เบรน จ่ากัด 
2. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด

1. บริษทั อาย แอนด์ เบรน จ่ากัด 
2. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด

บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด สอบราคา

9 การพฒันาชุมชนหตัถกรรม (Craft 
Communities)

จ้างด่าเนินโครงการพฒันาชุมชนหตัถกรรม ป ี2558 
(Craft Communities)

       2,500,000.00 1. บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั น แอนด์ ดีไซน์ จ่ากัด
2. บริษทั เจโนไซส์ จ่ากัด
3. บริษทั โตร่า อีเวนท ์เอ็กซิบชิั น จ่ากัด 
4. บริษทั คิดดี คอนเน็คชั น จ่ากัด

1. บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั น แอนด์ ดีไซน์ จ่ากัด
2. บริษทั เจโนไซส์ จ่ากัด
3. บริษทั โตร่า อีเวนท ์เอ็กซิบชิั น จ่ากัด

บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั น แอนด์ 
ดีไซน์ จ่ากัด

สอบราคา

วธิจีัดซ้ือจัดหา

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ ภายใต้โครงการ ชื่องาน/กิจกรรม ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก



งบประมาณ ผู้รบัแบบ ผู้ยื่นซอง วธิจีัดซ้ือจัดหา

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ ภายใต้โครงการ ชื่องาน/กิจกรรม ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก

10 รายจ่ายขั้นต ่า จ้างจัดท่ารายงานประจ่าป ี2557          500,000.00 1. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด
2. บริษทั โพสท ์อิลิเม้นท ์จ่ากัด

1. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด
2. บริษทั โพสท ์อิลิเม้นท ์จ่ากัด

บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด สอบราคา

11 การส่งเสริมการค้า จ้างด่าเนินกิจกรรม Road Show “SACICT Promotion
 2015”

       1,450,000.00 1. บริษทั เอ็มบเีอ บรอดคาสท ์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด
2. บริษทั แบรนด์  มาร์คท จ่ากัด
3. บริษทั ครีเอทฟี รีพบับลิค จ่ากัด

1. บริษทั เอ็มบเีอ บรอดคาสท ์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด
2. บริษทั แบรนด์  มาร์คท จ่ากัด
3. บริษทั ครีเอทฟี รีพบับลิค จ่ากัด

บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด สอบราคา

12 นิทรรศการหตัถศิลป์ จ้างด่าเนินงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงในพื้นที หอศิลปาชีพ
และหอสุพรรณ-พสัตร์

         900,000.00 1. บริษทั ไชยศรี จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ็กซิบทิ จ่ากัด

1. บริษทั ไชยศรี จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ็กซิบทิ จ่ากัด

บริษทั ไชยศรี จ่ากัด สอบราคา

13 จัดงานและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในประเทศ

จ้างด่าเนินงานโครงการ "ฝ้ายทอใจ" คร้ังที  8        5,400,000.00 1. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด 
3. บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 
4. บริษทั Design Muse จ่ากัด 
5. บริษทั ไมซ์เมนเนจเม้นท ์จ่ากัด 
6. บริษทั เอ็มบเีอ บรอดคาสท ์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 
7. บริษทั มันส์ อีเวน้ท ์ออร์กาไนเซอร์ จ่ากัด

1. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด

บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด ประกวดราคา

14 งบลงทนุ จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) เปน็ระบบ  IP
 Camera

       2,000,000.00 1. บริษทั ยิบอินซอย จ่ากัด 
2. บริษทั อัพ มาสเตอร์ โซลูชั น จ่ากัด 
3. บริษทั อีลีเซค (ประเทศไทย) จ่ากัด

1. บริษทั ยิบอินซอย จ่ากัด 
2. บริษทั อัพ มาสเตอร์ โซลูชั น จ่ากัด 
3. บริษทั อีลีเซค (ประเทศไทย) จ่ากัด

บริษทั ยิบอินซอย จ่ากัด สอบราคา

15 นิทรรศการหตัถศิลป์ จ้างด่าเนินงานเปลี ยนนิทรรศการภายในหอหตัถศิลป์
ระหวา่งประเทศ

       1,000,000.00 1. บริษทั อไลฟ ์อาร์คิเทคเจอร์ จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ็กซิบทิ จ่ากัด

1. บริษทั อไลฟ ์อาร์คิเทคเจอร์ จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ็กซิบทิ จ่ากัด

บริษทั อไลฟ ์อาร์คิเทคเจอร์ จ่ากัด สอบราคา

16 นิทรรศการหตัถศิลป์ จ้างด่าเนินงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงในหอเกียรติยศ 
(Hall of Fame)

         800,000.00 1. บริษทั ไชยศรี จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ๊กซิบทิ  จ่ากัด 

1. บริษทั ไชยศรี จ่ากัด 
2. บริษทั ก้าว เอ๊กซิบทิ  จ่ากัด 

บริษทั ไชยศรี จ่ากัด สอบราคา

17 การบริการหอ้งสมุด จ้างด่าเนินงาน “จัดกิจกรรมและองค์ความรู้งาน
หอ้งสมุด”

       1,000,000.00 1. บริษทั อายแอนด์เบรน จ่ากัด 
2. บริษทั เอ สมาร์ท 90 จ่ากัด

1. บริษทั อายแอนด์เบรน จ่ากัด 
2. บริษทั เอ สมาร์ท 90 จ่ากัด

บริษทั อาย แอนด์ เบรน จ่ากัด สอบราคา

18 งบลงทนุ จ้างพฒันาระบบสารสนเทศส่าหรับผู้บริหาร        3,000,000.00 1. บริษทั สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั น จ่ากัด 
2. บริษทั เฟร์ิสบซิ โซลูชั น จ่ากัด

1. บริษทั สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั น จ่ากัด 
2. บริษทั เฟร์ิสบซิ โซลูชั น จ่ากัด

บริษทั สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั น 
จ่ากัด

สอบราคา

19  พฒันาผู้ประกอบการค้างาน
ศิลปหตัถกรรม ประจ่าป ี2558

จ้างด่าเนินโครงการพฒันาผู้ประกอบการธรุกิจการค้า
งานศิลปหตัถกรรม

       3,200,000.00 1. สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมอร์ซี  โอเชี ยน

1. สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมอร์ซี  โอเชี ยน

สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สอบราคา

20 นิทรรศการหตัถศิลป์ จ้างด่าเนินงานจัดกิจกรรมภายในหอนิทรรศการ        1,200,000.00 1. บริษทั ก้าว เอ๊กซิบทิ  จ่ากัด 
2. บริษทั เอ สมาร์ท 90 จ่ากัด

1. บริษทั ก้าว เอ๊กซิบทิ  จ่ากัด 
2. บริษทั เอ สมาร์ท 90 จ่ากัด

บริษทั เอ สมาร์ท 90 จ่ากัด สอบราคา

21 งบลงทนุ จ้างพฒันาระบบใหบ้ริการส่วนกลาง (Intranet)        2,000,000.00 1. บริษทั แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั น จ่ากัด
2. บริษทั นิว เทคโนโลยี อินฟอร์เมชั น  จ่ากัด
3. บริษทั ดิจิตอล ไอท ีคอนซัลต้ิง จ่ากัด

1. บริษทั แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั น จ่ากัด
2. บริษทั นิว เทคโนโลยี อินฟอร์เมชั น  จ่ากัด
3. บริษทั ดิจิตอล ไอท ีคอนซัลต้ิง จ่ากัด

บริษทั แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั น จ่ากัด สอบราคา

22 งบลงทนุ ซ้ือขายเครื องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ประจ่าปี
งบประมาณ 2558

       1,000,000.00 
1. บริษทั พี.ซี. คอมพวิเตอร์ จ่ากัด  
2. บริษทั สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั น จ่ากัด

1. บริษทั พี.ซี. คอมพวิเตอร์ จ่ากัด  
2. บริษทั สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั น จ่ากัด

บริษทั พี.ซี.คอมพวิเตอร์ จ่ากัด สอบราคา



งบประมาณ ผู้รบัแบบ ผู้ยื่นซอง วธิจีัดซ้ือจัดหา

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ ภายใต้โครงการ ชื่องาน/กิจกรรม ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก

23 งบลงทนุ จ้างปรับปรุงและพฒันาระบบโทรศัพท ์(IP Phone), Call
 Center และ CRM

       3,000,000.00 1. บริษทั เอ ไอ ซิสเต็ม จ่ากัด
2. บริษทั อินซิงค์ เทคโนโลยี  จ่ากัด

1. บริษทั เอ ไอ ซิสเต็ม จ่ากัด
2. บริษทั อินซิงค์ เทคโนโลยี  จ่ากัด

บริษทั เอ ไอ ซิสเต็ม จ่ากัด สอบราคา

24 รายจ่ายขั้นต ่า จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน        1,100,000.00 1. นายบญัชา   นิคมภกัด์ิ  
2. นายเยื้อน   มาลายุทธศรี 
3. บริษทั อินเตอร์ พซี จ่ากัด

1. นายบญัชา   นิคมภกัด์ิ  
2. นายเยื้อน   มาลายุทธศรี

นายบญัชา  นิคมถักด์ิ สอบราคา

25 ด่าเนินการร่วมกับเครือข่าย/
พนัธมิตร

จัดกิจกรรมการรณรงค์ใช้ผ้าไทยในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

         650,000.00 1. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั มีวนัดี จ่ากัด

1. บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด
2. บริษทั มีวนัดี จ่ากัด

บริษทั แบรนด์ มาร์คท จ่ากัด สอบราคา

26 การพฒันาผลิตภณัฑ์ จ้างพฒันาผลิตภณัฑ์ไทยนวตัศิลปส่์าหรับ SACICT Craft
 Trend หวัข้อ “ART OF NATURE  (ศิลปกรรมใน
ธรรมชาติ)”

         500,000.00 1. บริษทั พคีฌาน จ่ากัด
2. บริษทั ดีโอทเีอส จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด

1. บริษทั พคีฌาน จ่ากัด
2. บริษทั ดีโอทเีอส จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด

บริษทั ดีโอทเีอส จ่ากัด สอบราคา

27 การพฒันาผลิตภณัฑ์ จ้างพฒันาผลิตภณัฑ์ไทยนวตัศิลปส่์าหรับ SACICT Craft
 Trend หวัข้อ “ETHNIC  ACCENTS (ชนเผ่าชาวร่วม
สมัย)”

         500,000.00 1. บริษทั กาวาง จ่ากัด
2. บริษทั ดีโอทเีอส จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด

1. บริษทั กาวาง จ่ากัด
2. บริษทั ดีโอทเีอส จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด

บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด สอบราคา

28 การสื อสารและสร้างการรับรู้งาน
ศิลปหตัถกรรม

จ้างจัดท่าสิ งของและงานสิ งพมิพส์ร้างการรับรู้งานนวตั
ศิลป์

         550,000.00 1. บริษทั แบคอัพ คอมมิวนิเคชั น จ่ากัด 
2. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด 

1. บริษทั แปลน โมทฟิ จ่ากัด 
2. บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด
3. บริษทั ไตรโหมด ดีไซน์ จ่ากัด 

บริษทั ดรีมเวร์ิค แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด สอบราคา

29 จัดงานและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในประเทศ

จ้างจัดกิจกรรมงาน “นวตัศิลปไ์ทย เทดิไทอ้งค์ราชินี” 
คร้ังที  3

     11,900,000.00 1. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด
2. บริษทั คล๊ิกสเปซ จ่ากัด 
3. บริษทั Talent Creation จ่ากัด 
4. บริษทั รอยัล ยูนิเวอร์แซล เมเนจเม้นท ์จ่ากัด

1. บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด
2. บริษทั คล๊ิกสเปซ จ่ากัด

บริษทั เวร์ิค อิท จ่ากัด ประกวดราคา

30 งบลงทนุ จ้างติดต้ังชุด UPS เพื อควบคุมอุปกรณ์ลิฟท ์บนัไดเลื อน 
และส่านักงานชั้น 3

       2,000,000.00 1. บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ โซลูชั นส์ จ่ากัด 
2. บริษทั บที ีคอนเนค จ่ากัด 
3. บริษทั ซินเนอร์ไจส์ โปรไวด์ เซอร์วสิ จ่ากัด

1. บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ โซลูชั นส์ จ่ากัด 
2. บริษทั บที ีคอนเนค จ่ากัด

บริษทั บที ีคอนเนค จ่ากัด สอบราคา


