
สขร 1

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

1

ซ้ือ Power Over Ethernet 

Adapter และGigabit switch Hub

 จ ำนวน 2 รำยกำร

6,655                 6,206               เฉพาะเจาะจง บจก. เดอะ โนเบิล 6,206           บจก. เดอะ โนเบิล 6,206                  
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 15/2562 5 พ.ย. 61

2

จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ ยี่ห้อ โต

โยต้ำ หมำยเลขทะเบียน กบ 6747 

นฐ จ ำนวน 9 รำยกำร

3,300                 3,270.13           เฉพาะเจาะจง
บจก. โตโยต้ำนครปฐม

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ
3,270.13       

บจก. โตโยต้ำนครปฐม

 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ
3,270.13              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 7/2562 5 พ.ย. 61

3
จ้ำงเหมำท ำรำยกำรข้อมูลหนังสือ

ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 งำน
25,000               24,000             เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชนี วิยำภรณ์ 24,000          น.ส. พัชนี วิยำภรณ์ 24,000                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 8/2562 5 พ.ย. 61

4
จ้ำงเหมำคนขับรถโรงหนังและรถปั่น

ไฟ จ ำนวน 2 คน
90,000               78,752             เฉพาะเจาะจง

บจก. สมำร์ท โลจิสติกส์

 เซอร์วิสเซส
78,752          

บจก. สมำร์ท โลจิ

สติกส์ เซอร์วิสเซส
78,752                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 9/2562 6 พ.ย. 61

5 เช่ำรถตู้ พร้อมคนขับ จ ำนวน 1 คัน 54,000               54,000             เฉพาะเจาะจง นำยนิรันดร์ ภูชื่นสี 54,000          นำยนิรันดร์ ภูชื่นสี 54,000                 
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ช 1/2562 6 พ.ย. 61

6

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 

จ ำนวน 2 ชุด 100,000             75,970             เฉพาะเจาะจง บจก. สมูธ ซิสเต็มส์ 75,970          บจก. สมูธ ซิสเต็มส์ 75,970                 
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 16/2562 7 พ.ย. 61

7

ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟคอมพิวเตอร์

ส ำหรับแล็บพิมพ-์ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์ 

จ ำนวน 4 เคร่ือง 
12,000               10,700             เฉพาะเจาะจง บจก. สมูธ ซิสเต็มส์ 10,700          บจก. สมูธ ซิสเต็มส์ 10,700                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 17/2562 7 พ.ย. 61

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีข่อง

สัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงใน

วันทีข่อง

สัญญา หรือ

 ขอ้ตกลงใน

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง



8

ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟคอมพิวเตอร์

ส ำหรับแล็บพิมพ-์ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์ 

จ ำนวน 4 เคร่ือง 
130,000             129,000            เฉพาะเจาะจง ร้ำนตันหยง 129,000        ร้ำนตันหยง 129,000               

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 18/2562 8 พ.ย. 61

9

จ้ำงออกแบบนิทรรศกำรถำวร 

ส ำหรับห้องนิทรรศกำร ชั้น 1 อำคำร

ศูนย์อนุรักษ์และบริกำรโสตทัศน์

แห่งชำติ จ ำนวน 1 งำน

700,000             645,000            e-bidding นำยไกรสิทธิ ์ โภคสวัสด์ิ 645,000        นำยไกรสิทธิ ์ โภคสวัสด์ิ 645,000               
ชนะการประกวด

ราคา
สญ 12/2562 12 พ.ย. 61

10 จ้ำงผลิตสมุดนัด จ ำนวน 1 งำน 50,000               41,088             เฉพาะเจาะจง
บจก. กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้ำส์
41,088          

บจก. กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้ำส์
41,088                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 10/2562 12 พ.ย. 61

11 จ้ำงผลิตปฏิทิน จ ำนวน 1 งำน 60,000               51,630             เฉพาะเจาะจง บจก. ชยำกร พร้ินต้ิง 51,630          บจก. ชยำกร พร้ินต้ิง 51,630                 
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 11/2562 14 พ.ย. 61

12
จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3

 รำยกำร
17,000               16,157             เฉพาะเจาะจง

บจก. สตำร์ล้ิง 

(ประเทศไทย)
16,157          

บจก. สตำร์ล้ิง 

(ประเทศไทย)
16,157                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 12/2562 14 พ.ย. 61

13
ซ้ือวัสดุส ำหรับปฏิบัติงำน จ ำนวน 74

 รำยกำร
170,000.00         157,113.34        เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 157,113.34    บมจ. ซีโอแอล 157,113.34           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 19/2562 16 พ.ย. 61

14
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองเย็นห้องเย็น

เก็บฟิล์ม จ ำนวน 1 งำนำร
8,000.00             53,072.00         เฉพาะเจาะจง บจก. คูลล่ิง คอนเซ็พชั่น 53,072.00     บจก. คูลล่ิง คอนเซ็พชั่น 53,072.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 13/2562 21 พ.ย. 61

15
ซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำดฟิล์ม Novec

 8200 HFE จ ำนวน 4 ถัง
401,000.00         400,415.40        เฉพาะเจาะจง

บจก. โอ คอนเนอส์ 

(ประเทศไทย)
400,415.40    

บจก. โอ คอนเนอส์ 

(ประเทศไทย)
400,415.40           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 20/2562 21 พ.ย. 61



16
จ้ำงผลิตเส้ือยืดส ำหรับกิจกรรมรถ

โรงหนัง จ ำนวน 600 ตัว
80,000.00           78,000.00         เฉพาะเจาะจง นำยชณัฎฐ์  หวังบุญเกิด 78,000.00     นำยชณัฎฐ์  หวังบุญเกิด 78,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 14/2562 22 พ.ย. 61

17

ซ้ืออุปกรณ์ต้ังเวลำเปิด-ปิด 

เคร่ืองปรับอำกำศ พร้อมติดต้ัง 

จ ำนวน 2 ชุด

12,000               10,914             เฉพาะเจาะจง
บจก. สตำร์ล้ิง 

(ประเทศไทย)
10,914          

บจก. สตำร์ล้ิง 

(ประเทศไทย)
10,914                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 21/2562 23 พ.ย. 61

18

จ้ำงจัดท ำประติมำกรรมชุด 

“Eadweard Muybridge” เพื่อจัด

แสดง ณ ลำนด้ำนข้ำงอำคำรศูนย์

อนุรักษ์และบริกำรโสตทัศน์แห่งชำติ 

(ฝ่ังส ำนักช่ำงสิบหมู)่ หอภำพยนตร์ 

(องค์กำรมหำชน) จ ำนวน ๑ งำน

500,000             499,000            เฉพาะเจาะจง โรงปั้นมัชฌิมำ 499,000        โรงปั้นมัชฌิมำ 499,000               
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 15/2562 28 พ.ย. 61

19

จ้ำงเหมำท ำเร่ืองย่อภำพยนตร์

ส ำหรับระบบวีดิทัศน์ตำมค ำขอ 

จ ำนวน 800 รำยกำร

160,000.00         160,000.00        เฉพาะเจาะจง
นำยพิรักษ์  ชวนะ

เกรียงไกร
160,000.00    

นำยพิรักษ์  ชวนะ

เกรียงไกร
160,000.00           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 15/2562 30 พ.ย. 61

20
ซ้ือถังผสมเคมีพลำสติก PE จ ำนวน 2

 รำยกำร
85,000.00           84,958.00         เฉพาะเจาะจง

บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
84,958.00     

บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
84,958.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 22/2562 30 พ.ย. 61


