
สชร 1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างปรับภูมิทัศน์ในส่วนพืน้ที่

ให้บริการของหอภาพยนตร์ จ านวน 

1 งาน

500,000.00         494,500.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไม้

งาม แลนด์สเคป
494,500.00           

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไม้

งาม แลนด์สเคป
494,500.00           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 34/2562 1 ม.ีค. 62

2
จ้างผลิตและติดต้ังงานโลหะรูปม้าวิง่

 ความหนาโลหะ 8 มม. จ านวน 4 ชิ้น
200,000.00         186,180.00        เฉพาะเจาะจง

บ. อาร์ตมาสเตอร์กรุ๊ป

 อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

186,180.00           

บ. อาร์ตมาสเตอร์กรุ๊ป

 อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

186,180.00           
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 35/2562 4 ม.ีค. 62

3
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานในแล็บ

ฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน 7 รายการ
65,000.00           54,290.00         เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 54,290.00             ร้านตันหยง 54,290.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 45/2562 5 ม.ีค. 62

4
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานในแล็บ

ฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน 8 รายการ
65,000.00           33,966.13         เฉพาะเจาะจง บ. เจนบรรเจิด จ ากัด 33,966.13             บ. เจนบรรเจิด จ ากัด 33,966.13             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 46/2562 5 ม.ีค. 62

5
จ้างซ่อมเคร่ืองลดความชื้น ยีห่้อ 

AWAC รุ่น ESTR 70 จ านวน 1 งาน
12,000.00           11,770.00         เฉพาะเจาะจง

บ. สด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
11,770.00             

บ. สด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
11,770.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 36/2562 6 ม.ีค. 62

6
จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ ตู้คอนเทน

เนอร์ เบอร์ 8 จ านวน 2 เคร่ือง
12,412.00           12,412.00         เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.ซี.แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
12,412.00             

หจก. พี.พี.ซี.แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
12,412.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 37/2562 11 ม.ีค. 62

7
จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8 

เคร่ือง
9,951.00            9,951.00           เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.ซี.แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
9,951.00               

หจก. พี.พี.ซี.แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
9,951.00              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 38/2562 11 ม.ีค. 62

เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของสัญญา

 หรอื ข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของสัญญา

 หรอื ข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม งบประมาณ ป ี2562 

หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง



8

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 

4 เดือน

80,000.00           80,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวศิรุต ประทุมมา 80,000.00             นายวศิรุต ประทุมมา 80,000.00             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 39/2562 19 ม.ีค. 62

9

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 

4 เดือน

80,000.00           80,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชยาภรณ์ 

นิมิตรสุภา
80,000.00             

นางสาวพัชยาภรณ์ 

นิมิตรสุภา
80,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 40/2562 19 ม.ีค. 62

10

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 

4 เดือน

80,000.00           80,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายอัคคณัฐ เกือ้กิจฐา

นิตกุล
80,000.00             

นายอัคคณัฐ เกือ้กิจฐา

นิตกุล
80,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 41/2562 19 ม.ีค. 62

11

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 

4 เดือน

80,000.00           80,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกร อีหวัน่ 80,000.00             นางสาวกนกกร อีหวัน่ 80,000.00             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 42/2562 19 ม.ีค. 62

12
จ้างจัดท าเส้ือโปโลปักลายทีมงาน

พิพิธภัณฑ์ จ านวน 70 ตัว
17,000.00           17,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิราณี ไทรทอง 17,000.00             นางสาวศิราณี ไทรทอง 17,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 43/2562 22 ม.ีค. 62

13
จัดซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษด้าน

ภาพยนตร์  จ านวน  42  รายการ
87,693.30           87,693.30         เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุค๊สโตร์  ประเทศไทย

จ ากัด

87,693.30             

บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุค๊สโตร์  ประเทศไทย

จ ากัด

87,693.30             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 46/2562 26 ม.ีค. 62



14

จัดท าวดิีทัศน์เผยแพร่ภารกิจงาน

อนุรักษ์ภาพยนตร์แบบดิจิทัล  

จ านวน 1 งาน

62,475.00           66,848.25         เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ซัน แอนด์ มูน 

โปรดักชั่นส์ จ ากัด
66,848.25             

บริษัท  ซัน แอนด์ มูน 

โปรดักชั่นส์ จ ากัด
66,848.25             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 44/2562 28 ม.ีค. 62


