
สขร 1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 

เคร่ือง อาคารคลังแรกรับ ช้ัน 4
21,389.30           21,389.30               เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พี.พี.ซี.แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ 21,389.30     ห.จ.ก. พี.พี.ซี.แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ 21,389.30      

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
จ 31/2562 5 ก.พ. 62

2
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 

เคร่ือง ห้องฝ่ายบริหารกลาง
19,153.00           19,153.00                เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พี.พี.ซี.แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ 19,153.00     ห.จ.ก. พี.พี.ซี.แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ 19,153.00       

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
จ 32/2562 6 ก.พ. 62

3 ซ้ือเคร่ืองฟอก จ านวน 18 เคร่ือง 480,000.00          462,240.00              เฉพาะเจาะจง บ. สด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 462,240.00   บ. สด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 462,240.00     
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ซ 40/2562 7 ก.พ. 62

4
ซ้ือเพาเวอร์ซัพพลายของเคร่ืองแม่

ข่ายพร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ชุด
87,847.00           87,847.00               เฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส เทค โซลูชัน จ ากัด 87,847.00     บ. ดี เอส เทค โซลูชัน จ ากัด 87,847.00      

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ซ 41/2562 12 ก.พ. 62

5
ซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษด้าน

ภาพยนตร์ จ านวน 35 รายการ
57,911.40           57,911.40                เฉพาะเจาะจง

บ. คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
57,911.40     

บ. คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
57,911.40       

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ซ 42/2562 20 ก.พ. 62

6

ซ้ือ Capstan Roller ของเคร่ือง

สแกน (Scanity) จ านวน 1 ชุด โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

140,000.00          135,890.00              เฉพาะเจาะจง บจก. โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์ เนช่ันแนล 135,890.00   บจก. โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์ เนช่ันแนล 135,890.00     
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ซ 43/2562 21 ก.พ. 62

7

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน 

(ปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม - 

11 เมษายน 2562 รวม 41 วัน)

73,800.00           73,800.00                เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี 73,800.00     นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี 73,800.00       
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ช 3/2562 22 ก.พ. 62

วันท่ีของ

สัญญา หรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีของ

สัญญา หรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



8

จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับท่ี 50 ประจ าเดือน

มีนาคม - เมษายน 2562 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       
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
จ 33/2562 22 ก.พ. 62

9
ซ้ือวัสดุส านักงาน งานช่าง งานบ้าน 

และงานสวน จ านวน 143 รายการ
210,000.00          203,685.88              เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 203,685.88   บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 203,685.88     

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

กับงบประมาณ
ซ 44/2562 22 ก.พ. 62


