
สขร 1 

รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างสแกนและจัดเก็บภาพน่ิง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1

 งาน

120,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  พ่ึงธรรม 120,000.00               นายอภิชาติ  พ่ึงธรรม 120,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 17/2562 1 เม.ย. 62

2

จ้างสแกนและจัดเก็บภาพน่ิง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1

 งาน

120,000.00               เฉพาะเจาะจง นายโชติพงศ์  พุทธมีผล 120,000.00               นายโชติพงศ์  พุทธมีผล 120,000.00            
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 18/2562 1 เม.ย. 62

3

จ้างปรับปรุงพ้ืนผิวลานติดต้ัง

ประติมากรรมขนาดยาว 14.1 เมตร 

กว้าง 3.5 เมตร ลึก 0.05 เมตร 

จ านวน 1 งาน

25,000.00            25,000.00                เฉพาะเจาะจง
นางสาวรวีวรรณ  เกตุ

บัว
25,000.00                

นางสาวรวีวรรณ  เกตุ

บัว
25,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 45/2562 5 เม.ย. 62

4

จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับท่ี 51 ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2562 จ านวน 1 งาน

15,000.00            15,000.00                เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
15,000.00                

นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
15,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 46/2562 9 เม.ย. 62

5 จ้างท าซองจดหมาย  จ านวน 1 งาน 50,000.00            44,940.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ชยากร พร้ินต้ิง

 จ ากัด
44,940.00                

บริษัท  ชยากร พร้ินต้ิง

 จ ากัด
44,940.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ . 47/2562 10 เม.ย. 62

6

จ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์และ

ของท่ีระลึก เทศกาลภาพยนตร์เงียบ

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 6 จ านวน 1 งาน

25,000.00            25,000.00                เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
25,000.00                

นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
25,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 48/2562 18 เม.ย. 62

7

ซ้ือกระดาษสต๊ิกเกอร์  LAB ขนาด  

46 x 80 มม. รุ่น SME 10 – A15 

ตราช้าง  จ านวน  288  แพ็ค

11,232.43            11,232.43                เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซี โอแอล  จ ากัด

 (มหาชน)
11,232.43                

บรษัิท ซ ีโอ
แอล  จ ำกัด 

(มหำชน)

11,232.43             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ. 47/2562 19 เม.ย. 62

240,000.00          

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา หรือ

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



8

จ้างจัดท าหนังสือโปรแกรมภาพยนตร์

 ขนาด A5 ปกใช้กระดาษการ์ด 210

 กรัม เน้ือในกระดาษปอนด์ 80 กรัม

 พิมพ์ 4 สี 34 หน้า (รวมปก) เข้าเล่ม

เย็บกลาง 2 เข็ม จ านวน 2,700 เล่ม

28,890.00            28,890.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง 

จ ากัด
28,890.00                

บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง 

จ ากัด
28,890.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 49/2562 22 เม.ย. 62

9

จ้างจัดพิมพ์โปสการ์ดกระบวนการ

สร้างภาพยนตร์ ขนาด A5 พิมพ์ 4 สี

 2 น้า ใช้กระดาษการ์ดขาว 250 กรัม

 จ านวน 30,000 แผ่น

20,865.00            20,865.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
20,865.00                

บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
28,890.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 50/2562 22 เม.ย. 62

10 ซ้ือดีวีดี "มะลิลา" จ านวน 100 แผ่น 21,400.00            21,400.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท จี โมทีฟ โปร

ดักช่ัน จ ากัด
21,400.00                

บริษัท จี โมทีฟ โปร

ดักช่ัน จ ากัด
21,400.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 48/2562 24 เม.ย. 62

11

ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

พร้อมอุปกรณ์ใน พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  จ านวน  4 รายการ

9,800.00             9,800.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน  ตันหยง 9,800.00                  ร้าน  ตันหยง 9,800.00               
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 49/2562 26 เม.ย. 62

12

ซ้ือกระดาษสต๊ิกเกอร์  LAB ขนาด  

46 x 80 มม. รุ่น SME 10 – A15 

ตราช้าง  จ านวน  212  แพ็ค

8,268.00             8,268.00                  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซี โอแอล  จ ากัด

 (มหาชน)
8,268.00                  

บริษัท ซี โอแอล  จ ากัด

 (มหาชน)
8,268.00               

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 50/2562 26 เม.ย. 62

13

จ้างผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ 

ฉบับท่ี 51 ประจ าเอนพฤษภาคม - 

มิถุนายน 2562 จ านวน 10,000 เล่ม

70,000.00            64,735.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรีนไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้าส์ จ ากัด
64,735.00                

บริษัท กรีนไลฟ์ พร้ินต้ิง

 เฮ้าส์ จ ากัด
64,735.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 51/2562 26 เม.ย. 62

14

เช่าชอฟท์แวร์ระบบติดตาม

ยานพาหนะ รถโรงหนัง หมายเลข

ทะเบียน 89-3198 นครปฐม

4,500.00             4,494.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด 4,494.00                  บริษัท จีไอเอส จ ากัด 4,494.00               
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ช 4/2562 29 เม.ย. 62

15
จ้างเหมาสแกนนิตยสารภาพยนตร์

เก่า  จ านวน  600  เล่ม
900,000.00          90,000.00                เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุ้งเพชร     อม

ฤทธ์ิตานนท์
90,000.00                

นางสาวรุ้งเพชร     อม

ฤทธ์ิตานนท์
90,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 52/2562 29 เม.ย. 62



16

จ้างด าเนินการซ่อมบ ารุง

ประติมากรรมน้ าพุภายในบริเวณ

เมืองมายา จ านวน 1 งาน

48,000.00            47,000.00                เฉพาะเจาะจง นายสุขพรชัย ศิริกุล 47,000.00                นายสุขพรชัย ศิริกุล 47,000.00             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 53/2562 30 เม.ย. 62

17

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถโรงหนังและรถ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1

 งาน

1,400,000.00        1,358,686.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชส เอ็นเตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากัด
1,358,686.00            

บริษัท เชส เอ็นเตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากัด
1,358,686.00         

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 19/2562 30 เม.ย. 62


