
สขร 1

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างเหมาบริการเพื่อสนันสนุนการ

ปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) จ านวน 1 งาน

4,246,531.26       4,045,969.60     คัดเลือก
บจก. ทิตาราม คอนซัล

แตนท์
3,990,672     

บจก. ทิตาราม คอนซัล

แตนท์
3,990,672             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 3/2562 1 ต.ค. 61

2

จ้างซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์

ข่าว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 1 งาน

504,000             252,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.อุมาพร วงค์ษา 252,000        น.ส.อุมาพร วงค์ษา 252,000               
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 4/2562 1 ต.ค. 61

3

จ้างเหมาบริการ งานสวน และ

ท าความสะอาด ภายนอกอาคาร (ไม่

รวมวัสดุ อุปกรณ์) ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จ านวน 1 งาน

264,000             264,000            เฉพาะเจาะจง นายวีระพล สุคนธนะ 264,000        นายวีระพล สุคนธนะ 264,000               
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 5/2562 1 ต.ค. 61

4

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และส่ิง

เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และพื้นที่

หอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 จ านวน 1 งาน

1,500,000           1,394,280         เฉพาะเจาะจง

บจก. รักษาความ

ปลอดภัย บิ๊ก โจ 

อินเตอร์

1,394,280     

บจก. รักษาความ

ปลอดภัย บิ๊ก โจ 

อินเตอร์

1,394,280             
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 7/2562 4 ต.ค. 61

5
จ้างดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ือง 

(Scanity) จ านวน 1 งาน
800,000             796,080            เฉพาะเจาะจง

บจก. โกลเด้นด๊ัก 

อินเตอร์เนชั่นแนล
796,080        

บจก. โกลเด้นด๊ัก 

อินเตอร์เนชั่นแนล
796,080               

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 8/2562 8 ต.ค. 61

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีข่อง

สัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงใน

วันทีข่อง

สัญญา หรือ

 ขอ้ตกลงใน

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง



6

จ้างบริการท าความสะอาด อาคาร

คลังแรกรับ พื้นที่หอภาพยนตร์ และ

โกดัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 1 งาน

1,500,000           1,414,853         เฉพาะเจาะจง
บจก. บริษัท โอวาท 

โปร แอนด์ ควิก
1,414,853     

บจก. บริษัท โอวาท 

โปร แอนด์ ควิก
1,414,853             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 9/2562 5 ต.ค. 61

7

จ้างบริการก าจัดปลวก หอภาพยนตร์

 (องค์การมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จ านวน 1 งาน

60,000               59,920             เฉพาะเจาะจง
บจก. ยูไนเต็ด เพสท์ 

คอนโทรล
59,920          

บจก. ยูไนเต็ด เพสท์ 

คอนโทรล
59,920                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 10/2562 5 ต.ค. 61

8

จ้างบริการระบบสารสนเทศด้าน

ธุรการบุคคลและการจัดท ารายงาน

เงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562

 จ านวน 1 งาน

167,000             83,460             เฉพาะเจาะจง
บจก. ดูโอ การบัญชี

และบริการ
83,460          

บจก. ดูโอ การบัญชี

และบริการ
83,460                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 11/2562 5 ต.ค. 61

9
ซ้ือไม้แดงส าหรับท าฐานวางถังผสม

เคมี
300,000.00         239,915.40        เฉพาะเจาะจง

บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
239,915.40    

บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
239,915.40           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 1/2562 8 ต.ค. 61

10
ซ้ือวัสดุส าหรับติดต้ังฐานไม้วางถัง

ผสมน้ ายาเคมี จ านวน 19 รายการ
300,000.00         216,396.80        เฉพาะเจาะจง บจก. สุขพัฒนสิน 216,396.80    บจก. สุขพัฒนสิน 216,396.80           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 2/2562 9 ต.ค. 61

11
ซ้ือวัสดุส าหรับติดต้ังระบบผสมน้ ายา

เคมี จ านวน 34 รายการ
300,000.00         235,851.54        เฉพาะเจาะจง บจก. สุขพัฒนสิน 235,851.54    บจก. สุขพัฒนสิน 235,851.54           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 3/2562 9 ต.ค. 61

12
จ้างตกแต่งภายใน ยานอวกาศนาบัว 

จากภาพยนตร์ เร่ืองปลุกผี
85,000.00           80,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เตชินท์ ออโตซีท

 จ ากัด
80,250.00     บริษัท เตชินท์ ออโตซีท

 จ ากัด
80,250.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 1/2562 9 ต.ค. 61



13 ซ้ือโต๊ะปฎิบัติงาน (รายการที1่) 35,999.99           35,999.99         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน)
35,999.99     

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน)
35,999.99             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 4/2562 11 ต.ค. 61

14
ซ้ือคอมพิวเตอร์ All in one 

(รายการที2่)
54,570.00           54,570.00         เฉพาะเจาะจง บจก สมูธ ซิสเต็มส์ 54,570.00     บจก สมูธ ซิสเต็มส์ 54,570.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 5/2562 11 ต.ค. 61

15 ซ้ืออุปการช่าง (รายการที่ 3-14) 209,987.50         209,987.50        เฉพาะเจาะจง
บจก พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
209,987.50    

บจก พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
209,987.50           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 6/2562 11 ต.ค. 61

16
ซ้ือเก้าอี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (รายการ

ที1่5-16)
58,550.40           58,550.40         เฉพาะเจาะจง บจก. เจนบรรเจิด 58,550.40     บจก. เจนบรรเจิด 58,550.40             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 7/2562 11 ต.ค. 61

17
จ้างผู้ประสานงานกิจกรรมจัดฉาย 

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
30,000.00           30,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิดา ฟุ้งกระโทก 30,000.00     น.ส.ลลิดา ฟุ้งกระโทก 30,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 2/2562 11 ต.ค. 61

18

ซ้ืออุปกรณ์ช่าง (รายการที่ 1-33, 

36-53, 61-85, 95) จ านวน 77 

รายการ

300,000.00         156,708.94        เฉพาะเจาะจง บจก. เจนบรรเจิด 156,708.94    บจก. เจนบรรเจิด 156,708.94           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 8/2562 12 ต.ค. 61

19

ซ้ืออุปกรณ์ช่าง (รายการที่ 34, 35, 

54-60, 86-94, 96, 97) จ านวน 20 

รายการ

300,000.00         78,923.20         เฉพาะเจาะจง
บจก พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
78,923.20     

บจก พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
78,923.20             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 9/2562 12 ต.ค. 61

20

จ้างสแกนและจัดเก็บภาพนิ่ง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1

 งาน

100,000.00         100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ พึ่งธรรม 100,000.00    นายอภิชาติ พึ่งธรรม 100,000.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 13/2562 16 ต.ค. 61

21

จ้างสแกนและจัดเก็บภาพนิ่ง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1

 งาน

100,000.00         100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายโชติพงศ์ พุทธมีผล 100,000.00    นายโชติพงศ์ พุทธมีผล 100,000.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 14/2562 16 ต.ค. 61



22

จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับที่ 48 ประจ าเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

จ านวน 1 งาน

70,000.00           64,735.00         เฉพาะเจาะจง
บจก. กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้าส์
64,735.00     

บจก. กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้าส์
64,735.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 3/2562 22 ต.ค. 61

23

ซ้ือสิทธิการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์

ระบบแฟ้มดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน 

(StoreNext File System) จ านวน 

1 รายการ (6 License)

120,000.00         119,840.00        เฉพาะเจาะจง บจก. อินโนโค 119,840.00    บจก. อินโนโค 119,840.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 10/2562 25 ต.ค. 61

24

ซ้ือการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลแบบเทป (Quantum Scalar 

i40) จ านวน 1 รายการ

60,000.00           58,208.00         เฉพาะเจาะจง บจก. อินโนโค 58,208.00     บจก. อินโนโค 58,208.00             
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 11/2562 25 ต.ค. 61

25

ซ้ือการรับประกัน ระบบส ารองข้อมูล

ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทป 

(Quantum Scalar i40) จ านวน 1 

รายการ

265,000.00         262,792.00        เฉพาะเจาะจง บจก. อินโนโค 262,792.00    บจก. อินโนโค 262,792.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 12/2562 25 ต.ค. 61

26
ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ จ านวน 7 รายการ
53,000.00           52,280.20         เฉพาะเจาะจง บจก. โฟทีก้า 52,280.20     บจก. โฟทีก้า 52,280.20             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 13/2562 29 ต.ค. 61

27
ซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 39 

รายการ
89,000.00           88,697.70         เฉพาะเจาะจง

บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
88,697.70     

บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
88,697.70             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 14/2562 29 ต.ค. 61

28

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

MAGNETIC หมายเลข AC - 22,ล้าง

เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข AC - 

09 และซ่อมร่ัวเคร่ืองปรับอากาศ 

อาคารพิพิธภัณฑ์

จ านวน 3 เคร่ือง 

7,000.00             6,965.70           เฉพาะเจาะจง
บจก. สตาร์ล้ิงค์ 

(ประเทศไทย)
6,965.70       

บจก. สตาร์ล้ิงค์ 

(ประเทศไทย)
6,965.70              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 4/2562 29 ต.ค. 61



29

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเก็บ

ฟิล์ม อาคารคลังแรกรับ ชั้น 3

จ านวน 2 เคร่ือง

3,700.00             3,648.70           เฉพาะเจาะจง
บจก. สตาร์ล้ิงค์ 

(ประเทศไทย)
3,648.70       

บจก. สตาร์ล้ิงค์ 

(ประเทศไทย)
3,648.70              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 5/2562 30 ต.ค. 61

30

จ้างปฏิบัติการจัดระบบเอกสาร

จดหมายเหตุของหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) จ านวน 1 งาน

380,000.00         370,000.00        เฉพาะเจาะจง นางชวนพิศ  เต็งอ านวย 370,000.00    นางชวนพิศ  เต็งอ านวย 370,000.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 6/2562 30 ต.ค. 61


