
สชร 1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

1

จา้งท าปา้ยข้อมูลประติมากรรม เอด

สาร์ด เจมส์ ไมบริดจ ์และปา้ยจารึก

กล่องกลักเวลาของหอภาพยนตร์ 

จ านวน 1 งาน

32,000.00           28,333.60            เฉพาะเจาะจง
บ. เทคนิค แอด็เวอร์ไทซ่ิง

 จ ากดั
28,333.60           

บ. เทคนิค แอด็เวอร์ไท

ซ่ิง จ ากดั
28,333.60             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 54/2562 10 พ.ค. 62

2
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ ประจ าป ี2562 

จ านวน 30 รายการ
9,720.00             9,720.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์ยาเภสัช 9,720.00             ร้านรักษ์ยาเภสัช 9,720.00               

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 51/2562 15 พ.ค. 62 งบกองทุนสวสัดิการ

3

จา้งผลิตสูจบิตัรเทศกาลภาพยนตร์

เงียบ ประเทศไทย คร้ังที่ 6 จ านวน 

1,000 เล่ม

20,000.00           16,050.00            เฉพาะเจาะจง บ. ชยากร พร้ินต้ิง จ ากดั 16,050.00           
บ. ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากดั
16,050.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 55/2562 15 พ.ค. 62

4

จา้งผลิตและติดต้ังปา้น

ประชาสัมพันธ์และเวทีส าหรับพิธีเปดิ

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย

 คร้ังที่ 6 จ านวน 1 งาน

25,000.00           20,702.36            เฉพาะเจาะจง บ. แอพดา กรุ๊ป จ ากดั 20,702.36           บ. แอพดา กรุ๊ป จ ากดั 20,702.36             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 56/2562 15 พ.ค. 62

5

จา้งผลิตเส้ือยืดคอกลมสีด า พร้อม

สกรีนลายเทศกาลหนังเงียบ ส าหรับ

จ าหน่ายในกจิกรรมเทศกาลหนังเงียบ

 คร้ังที่ 6 ประจ าป ี2562 จ านวน 

200 ตัว

22,000.00           22,000.00            เฉพาะเจาะจง
นางมณฑิรา  จนิางศุกะ 

ร้าน 302 ดีไซน์
22,000.00           

นางมณฑิรา  จนิางศุกะ

 ร้าน 302 ดีไซน์
22,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 57/2562 17 พ.ค. 62

6

จา้งผลิตเส้ือยืดเทศกาลหนังเงียบ 

ประเทศไทย คร้ังที่ 6 ส าหรับ

ผู้ปฏบิติังาน จ านวน 100 ตัว

13,000.00           11,000.00            เฉพาะเจาะจง
นางมณฑิรา  จนิางศุกะ 

ร้าน 302 ดีไซน์
11,000.00           

นางมณฑิรา  จนิางศุกะ

 ร้าน 302 ดีไซน์
11,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 58/2562 17 พ.ค. 62

7

จา้งบคุคลภายนอกบนัทึกภาพ

เคล่ือนไหวในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ

 คร้ังที่ 6 จ านวน 1 งาน

6,000.00             6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์ธร  กงัวาลไกล 6,000.00             นายณัฏฐ์ธร  กงัวาลไกล 6,000.00               
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 59/2562 21 พ.ค. 62

8
ซ้ือวสัดุส าหรับงานอนุรักษ์ภาพนิ่ง  

จ านวน  5 รายการ
34,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 34,600.00           ร้านตันหยง 34,600.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 52/2562 27 พ.ค. 62

9
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 

รายการ
54,612.80            เฉพาะเจาะจง บจก. สหธุรกจิ 54,612.80           บจก. สหธุรกจิ 54,612.80             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 53/2562 29 พ.ค. 62

10
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  หอ้งงาน

บริหารทรัพยากรบคุคล
17,120.00           17,120.00            เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.ซี แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
17,120.00           

หจก. พี.พี.ซี แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
17,120.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 60/2562 27 พ.ค. 62

249,000.00          

หมายเหตุ

สรปุผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)

เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของสัญญา

 หรอื ข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจา้ง

วนัที่ของสัญญา หรอื

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง



รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

หมายเหตุ
เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของสัญญา

 หรอื ข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจา้ง

วนัที่ของสัญญา หรอื

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

11
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ           

หอ้งฝ่ายบริหารกลาง
1,284.00             1,284.00              เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.พี.ซี แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
1,284.00             

หจก. พี.พี.ซี แอร์ 

คอนดิชั่นเนอร์
1,284.00               

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 61/2562 27 พ.ค. 62

12

จา้งติดกรอบรูป ขนาด 230 x 760 

ซม  อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ

โสตทัศน์แหง่ชาติ (โรงอาหาร)

19,000.00           19,000.00            เฉพาะเจาะจง
นายประเสริฐศรี  ภริมย์

น้อย
19,000.00           

นายประเสริฐศรี  

ภริมย์น้อย
19,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 62/2562 27 พ.ค. 62

13

จา้งจดัท าของที่ระลึกกจิกรรมขึ้น

ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ป ี

2562 จ านวน 1,000 ใบ

100,000.00          99,990.00            เฉพาะเจาะจง
บจก. แมกซ์ โปรดักส์ มา

เกต็ต้ิง
99,990.00           

บจก. แมกซ์ โปรดักส์ 

มาเกต็ต้ิง
99,990.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 63/2562 29 พ.ค. 62

14

จา้งผลิตและติดต้ังบอร์ดนิทรรศการ 

"เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยน์ตา

หยาดน้ าผ้ึง" จ านวน 1 งาน

15,000.00           14,398.99            เฉพาะเจาะจง บจก. ซีซ่า เวร์ิคช็อป 14,398.99           บจก. ซีซ่า เวร์ิคช็อป 14,398.99             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 64/2562 31 พ.ค. 62

15
ซ้ือหนังสือภาษาองักฤษด้าน

ภาพยนตร์ จ านวน 33 รายการ
63,028.80           63,028.80            เฉพาะเจาะจง

บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย)
63,028.80           

บจก. คิโนะคูนิยะ 

บุค๊สโตร์ (ประเทศไทย)
63,028.80             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 54/2562 31 พ.ค. 62

16

จา้งเหมาคนขับรถโรงหนังและรถปัน่

ไฟ จ านวน 2 คน ปฏบิติังานต้ังแต่

วนัที่ 7 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 

2562 รวม 31 วนั

90,000.00           80,999.00            เฉพาะเจาะจง
บจก. สมาร์ท โลจสิติกส์ 

เซอร์วสิเซส
80,999.00           

บจก. สมาร์ท โลจิ

สติกส์ เซอร์วสิเซส
80,999.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 65/2562 31 พ.ค. 62

17

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน 

(ปฏบิติังานต้ังแต่วนัที่ 7 มิถุนายน - 

7 กรกฎาคม 2562 รวม 31 วนั)

55,800.00           55,800.00            เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  ภสีูชื่น 55,800.00           นายนิรันดร์  ภสีูชื่น 55,800.00             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ช 5/2562 31 พ.ค. 62

18
ซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่,กระดาษ

เช็ดมือ
120,000.00          100,740.50          เฉพาะเจาะจง หจก.เบอเดนซัพพลาย 120,000.00         หจก.เบอเดนซัพพลาย 100,740.50           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 55/2562 31 พ.ค. 62

edit


