
สขร 1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

และพื้นชานชาลาสถานีรถไฟศีนิมา จํานวน 1 

งาน

240,000               239,824.45         เฉพาะเจาะจง บจก. ไทยเทค อินเตอร์แมค 239,824.45     
บจก. ไทยเทค อินเตอร์

แมค
239,824.45             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 16/2562 3 ธ.ค. 61

จ้างผลิตชุดนิทรรศการ 100 ปี แท้ สุภาพบุรุษ

เสือแท้ จํานวน 1 งาน
200,000               167,698.44         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จํากัด 167,698.44     

บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป 

จํากัด
167,698.44             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 17/2562 3 ธ.ค. 61

จ้างจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงในงาน อุ่นไอ

รัก คลายความหนาว สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์

 จํานวน 1 งาน

430,000               420,000             เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์  ชัยรัตนสุนทร 420,000         
นายธนพงษ์  ชัยรัตน

สุนทร
420,000                 

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 18/2562 4 ธ.ค. 61

ซื้อรถเข็นถาดสแตนเลส ๓ ชั้น รุ่นมือจับ ๒ 

ข้าง ขนาด ๖๑๐x๔๑๐x๘๘๕ มม. ล้อ PU ล้อ

 เกลียว ๒ ล้อ ล้อเบรค ๒ ล้อ เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้อขนาด ๑๐๐ มม. รับน้ําหนักได้

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. จํานวน ๑๒ ตัว

92,000                 78,013.27           เฉพาะเจาะจง บจก. เจนบรรเจิด 78,013.27       บจก. เจนบรรเจิด 78,013.27              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 23/2562 6 ธ.ค. 61

ซื้อตู้ล็อกเกอร์ต่อแถว ๖ ประตู จํานวน ๒ ตู้

ซื้อตู้ล็อกเกอร์ต่อแถว ๔ ประตู จํานวน ๓ ตู้

ซื้อตู้เสื้อผ้าบานเปิดเก็บเสื้อกาวน์ ๓ บานเปิด 

จํานวน ๑ ตู้

กระเป๋าเก็บความเย็นสําหรับฟิล์มภาพยนตร์ 

จํานวน ๑๒ ใบ

161,000               149,997.09         เฉพาะเจาะจง
 บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
149,997.09     

 บจก. พีแอลเอสซี เบส 

โซลูชั่น
149,997.09             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 24/2562 6 ธ.ค. 61

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 งบประมาณ ปี 2562 

สัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง

สัญญา หรือ 

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป



ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน ๓ ลิ้นชัก หน้าตู้ปรับระดับสูง

ต่ําได้ จํานวน ๖ ตัว
97,000                 48,000.03           เฉพาะเจาะจง

บจก. ดีเอฟ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
48,000.03       

บจก. ดีเอฟ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
48,000.03              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 25/2562 6 ธ.ค. 61

ซื้อวัสดุสําหรับจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร

จดหมายเหตุ จํานวน 6 รายการ
50,000                 46,866               เฉพาะเจาะจง หจก. พิจิตรพาณิชย์ 46,866           หจก. พิจิตรพาณิชย์ 46,866                  

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 26/2562 7 ธ.ค. 61

จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ 

ฉบับที่ 49 ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 

2562 จํานวน 1 งาน

70,000                 66,340               เฉพาะเจาะจง บจก. กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้า 66,340           
บจก. กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง 

เฮ้า
66,340                  

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 19/2562 11 ธ.ค. 61

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ตู้คอนเทนเนอร์ 

หมายเลข 4 จํานวน 1 งาน
2,461                  2,461                 เฉพาะเจาะจง

บจก. สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศ

ไทย)
2,461            

บจก. สตาร์ลิ้งค์ 

(ประเทศไทย)
2,461                    

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 20/2562 17 ธ.ค. 61

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ และวัสดุ

คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
9,016                  8,827.50            เฉพาะเจาะจง บจก. เดอะ โนเบิล 8,827.50        บจก. เดอะ โนเบิล 8,827.50                

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 27/2562 17 ธ.ค. 61

ซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมนําชมพิพิธภัณฑ์

ภาพยนตร์และเมืองมายา จํานวน 4 รายการ
65,000                 36,540               เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 36,540           ร้านตันหยง 36,540                  

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 28/2562 20 ธ.ค. 61

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 9 เครื่อง 135,000.00           132,412.50         เฉพาะเจาะจง บจก. โฟทีก้า 132,412.50     บจก. โฟทีก้า 132,412.50             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 29/2562 24 ธ.ค. 61

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข AC-41 ,

AC-47 และ AC-38 จํานวน 3 เครื่อง
10,935.40             10,935.40           เฉพาะเจาะจง

บจก. สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศ

ไทย)
10,935.40       

บจก. สตาร์ลิ้งค์ 

(ประเทศไทย)
10,935.40              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 21/2562 27 ธ.ค. 61


