
สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างจัดท้าภาพยนตร์ถ ้ามองของ

ประเทศสิงค์โปร์ จ้านวน 1 งาน
50,000.00           50,000.00               เฉพาะเจาะจง

นายเอนกพงษ์  

สุวรรณพุฒ
50,000.00               

นายเอนกพงษ์  

สุวรรณพุฒ
50,000.00            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 22/2562 3 ม.ค. 62

2

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จ้านวน 1 คัน 

ปฏิบัติงานตั งแต่วันท่ี 11 มกราคม - 

10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 31 วัน

55,800.00           55,800.00               เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี 55,800.00               นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี 55,800.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ช 2/2562 4 ม.ค. 62

3

จ้างเหมาคนขับรถโรงหนังและรถป่ัน

ไฟ จ้านวน 2 คน ปฏิบัติงานตั งแต่

วันท่ี 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 

2562 รวม 31 วัน

90,000.00           80,999.00               เฉพาะเจาะจง บจก. สมาร์ท โลจิสติกส์ 80,999.00               บจก. สมาร์ท โลจิสติกส์ 80,999.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 23/2562 4 ม.ค. 62

4
ซื อเคร่ืองป่ันผสมน ้ายาเคมี จ้านวน 1

 ชุด
200,000.00         187,250.00             เฉพาะเจาะจง

บจก. แพลทติน่ัม เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส
187,250.00             

บจก. แพลทติน่ัม เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส
187,250.00           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 30/2562 7 ม.ค. 62

5
ซื อหนังสือภาษาอังกฤษ จ้านวน 30 

รายการ
85,117.50           85,117.50               เฉพาะเจาะจง

 บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
85,117.50               

 บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
85,117.50            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 31/2562 9 ม.ค. 62

6
ซื อวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับติดตั งระบบ

ผสมน ้ายาเคมี จ้านวน 21 รายการ
150,000.00         43,074.00               เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 43,074.00               ร้านตันหยง 43,074.00            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 32/2562 11 ม.ค. 62

7

จ้างเหมาช้าระข้อมูลภาพยนตร์ข่าว 

ส้าหรับระบบวีดิทัศน์ตามค้าขอ 

จ้านวน 4,600 รายการ

138,000.00         138,000.00             เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา บุญทราพงษ์ 138,000.00             
นางกนิษฐา บุญทรา

พงษ์
138,000.00           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 24/2562 16 ม.ค. 62

8

จ้างจัดท้าโมเดลจ้าลองโรง

ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย จ้านวน 1 

งาน

80,000.00           75,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสุขพรชัย ศิริกุล 75,000.00               นายสุขพรชัย ศิริกุล 75,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 25/2562 17 ม.ค. 62

9

ซื อวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานซ่อมสงวน

รักษาฟิล์มภาพยนตร์ จ้านวน 15 

รายการ

100,000.00         84,860.00               เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 84,860.00               ร้านตันหยง 84,860.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 33/2562 21 ม.ค. 62

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



10
จ้างนักพากย์ พากย์สดภาพยนตร์ 

จ้านวน 1 งาน
44,000.00           44,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  สุทธิศักด์ิ 44,000.00               นายสุทธิชัย  สุทธิศักด์ิ 44,000.00            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 26/2562 22 ม.ค. 62

11
ซื อวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับปฏิบัติงาน 

จ้านวน 21 รายการ
70,000.00           64,152.92               เฉพาะเจาะจง บจก. วิทยาศรม 64,152.92               บจก. วิทยาศรม 64,152.92            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 34/2562 23 ม.ค. 62

12
ซื อวัสดุใช้ในการปฏิบัติงานฝ่าย

อนุรักษ์ จ้านวน 7 รายการ
200,000.00         187,599.89             เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 187,599.89             บมจ. ซีโอแอล 187,599.89           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 35/2562 25 ม.ค. 62

13
ซื อสารเคมีส้ารับผสมน ้ายาเคมี 

จ้านวน 4 รายการ
200,000.00         191,852.07             เฉพาะเจาะจง

บจก. โกดัก (ประเทศ

ไทย)
191,852.07             

บจก. โกดัก (ประเทศ

ไทย)
191,852.07           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 36/2562 25 ม.ค. 62

14
ซื อสารเคมีส้ารับผสมน ้ายาเคมี 

จ้านวน 3 รายการ
100,000.00         94,374.00               เฉพาะเจาะจง

บจก. เอส แอนด์ 

ดับบลิว ตากสิน คอร์

ปอเรช่ัน

94,374.00               
บจก. เอส แอนด์ 

ดับบลิว ตากสิน คอร์

ปอเรช่ัน

94,374.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 37/2562 25 ม.ค. 62

15
ซื อสารเคมีส้ารับผสมน ้ายาเคมี 

จ้านวน 13 รายการ
110,000.00         101,103.23             เฉพาะเจาะจง บจก. อาศรม 101,103.23             บจก. อาศรม 101,103.23           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 38/2562 28 ม.ค. 62

16

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้านวน

 ๔ เดือน

80,000.00           80,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต  ประทุมมา 80,000.00               นายวิศรุต  ประทุมมา 80,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 27/2562 29 ม.ค. 62 ยกเลิก

17

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้านวน

 ๔ เดือน

80,000.00           80,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรีรัตน์  เหมือนโสภา 80,000.00               น.ส. สุรีรัตน์  เหมือนโสภา 80,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 28/2562 29 ม.ค. 62 ยกเลิก

18

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้านวน

 ๔ เดือน

80,000.00           80,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส. ชฎาธาร  เสมอใจ 80,000.00               น.ส. ชฎาธาร  เสมอใจ 80,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 29/2562 29 ม.ค. 62 ยกเลิก



19

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้านวน

 ๔ เดือน

80,000.00           80,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายณัฐกันต์  สม

ประสงค์
80,000.00               

นายณัฐกันต์  สม

ประสงค์
80,000.00            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 30/2562 29 ม.ค. 62 ยกเลิก

20
ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ Solid State 

Drive (SSD) จ้านวน 1 ตัว
5,450.00            3,798.50                 เฉพาะเจาะจง

บจก. ดี เอส เทค 

โซลูช่ัน
3,798.50                 

บจก. ดี เอส เทค 

โซลูช่ัน
3,798.50              

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 39/2562 31 ม.ค. 62

21
ซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 

80 แกรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562
60,000.00           51,895.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ้ากัด
51,895.00               

บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ้ากัด
51,895.00            

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 16/2562 31 ม.ค. 62


