
สขร 1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

1
จา้งซ่อมบ ารุงรถโรงหนังและรถปัน่ไฟ

เพิม่เติม จ านวน 2 รายการ
23,540.00           23,540.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชส เอน็เตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากดั
23,540.00               

บริษัท เชส เอน็เตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากดั
23,540.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 66/2562 4 ม.ิย. 62

2
จา้งผู้ประเมนิอสิระ ประจ าปี 2562 

จ านวน 1 งาน
180,000.00         180,000.00              เฉพาะเจาะจง

ดร. มหชัย  สัตยธ ารง

เธียร
180,000.00              

ดร. มหชัย  สัตยธ ารง

เธียร
180,000.00           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 20/2562 4 ม.ิย. 62

3

ซ้ือน้ ายาเคลือบเงาพืน้ ดีแบค 

เอก็ซ์ตร้า-กลอส ขนาด 3.8 ลิตร 

จ านวน 15 แกลลอน

7,650.07             7,650.07                 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 

(มหาชน)
7,650.07                 

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 

(มหาชน)
7,650.07              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 56/2562 5 ม.ิย. 62

4

จา้งพิสูจน์อกัษรจดหมายขา่วหอ

ภาพยนตร์ ฉบับที ่52 ประจ าเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 จ านวน 

1 งาน

15,000.00           15,000.00               เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร์  เอก

ออ่นแสง
15,000.00               

นางสาวพัชรินทร์  เอก

ออ่นแสง
15,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 67/2562 6 ม.ิย. 62

5

จา้งออกแบบรูปเล่มจดหมายขา่วหอ

ภาพยนตร์ ฉบับที ่52 ประจ าเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 จ านวน 

1 งาน

5,000.00             5,000.00                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชนเนตร  ลอย

ครุฑ
5,000.00                 

นางสาวชนเนตร  ลอย

ครุฑ
5,000.00              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 68/2562 6 ม.ิย. 62

6 จา้งจดัท าตู้ไมต้ามแบบ จ านวน 4 ตู้ 66,500.00           65,500.00               เฉพาะเจาะจง นายสมเจตน์  รักษ์วงษ์ 65,500.00               นายสมเจตน์  รักษ์วงษ์ 65,500.00             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 69/2562 6 ม.ิย. 62

7
ซ้ือเคร่ืองมอืช่างซ่อมบ ารุงระบบปรับ

อากาศ  จ านวน  9  รายการ
45,000.00           44,490.60               เฉพาะเจาะจง

หจก. พ.ีพ.ีซี คอนดิชั่น

เนอร์
44,490.60              

หจก. พ.ีพ.ีซี คอนดิชั่น

เนอร์
44,490.60           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 57/2562 6 ม.ิย. 62

8
ซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์ ส าหรับงาน

อนุรักษ์ จ านวน  11  รายการ
28,927.25               เฉพาะเจาะจง

บริษัท  ซีโอแอล  จ ากดั

 (มหาชน)
28,927.25               

บริษัท  ซีโอแอล  จ ากดั

 (มหาชน)
28,927.25             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 58/2562 11 ม.ิย. 62

9 ซ้ือฟิลเตอร์สีขาวกรองฝุ่น 22,000.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท  สยามนาธาน

อนิเตอร์ชั่นแนล  จ ากดั
22,000.00               

บริษัท  สยามนาธาน

อนิเตอร์ชั่นแนล  จ ากดั
22,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 67/2562 18 ม.ิย. 62

หมายเหตุ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ

เลขที่ของสัญญา

 หรอื ข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจา้ง

วันที่ของสัญญา หรอื

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจา้ง

85,000.00           

สรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดอืนมิถุนายน 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง



10

ซ้ือโคมไฟ  LED แว่นขยาย 5 เท่า 

5W g]olNdit0d  100%  มฝีาครอบ

ปิดแบบหนีบโต๊ะ  ใช้งานกบัไฟ 220.V

20,340.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ตันหยง 20,340.00               ร้าน  ตันหยง 20,340.00             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 71/2562 18 ม.ิย. 62

11

ซ้ือผ้าเช็ดท าความสะอาดฟิล์ม

ภาพยนตร์สีขาวขนผ้าไมห่ลุด  โพลีเอ

สเตอร์  100% ขนาก 9x9 นิว้ บรรจุ

หอ่ 150 ผืน  จ านวน  10  หอ่

8,025.00                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ 

ดับบลิวตากสิน คอร์

ปอเรชั่น  จ ากดั

8,025.00                 

บริษัท เอส แอนด์ 

ดับบลิวตากสิน คอร์

ปอเรชั่น  จ ากดั

8,025.00              
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 68/2562 18 ม.ิย. 62

12
ซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์ ส าหรับงาน

อนุรักษ์  จ านวน  11  รายการ
44,082.92               เฉพาะเจาะจง

บริษัท  ซีโอแอล  จ ากดั

 (มหาชน)
44,082.92               

บริษัท  ซีโอแอล  จ ากดั

 (มหาชน)
44,082.92             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 59/2562 11 ม.ิย. 62

13 ซ้ือชั้นเหล็กเกบ็ของ  จ านวน 10 ชุด 85,065.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท  แคนนอน บอล

 แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั
85,065.00               

บริษัท  แคนนอน บอล

 แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั
85,065.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 66/2562 12 ม.ิย. 62

14

ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับงานวิเคราะห์

เคมงีานแล็บพิมพ์ - ล้างฟิล์ม 

ภาพยนตร์สี  จ านวน  22  รายการ

50,000.00           37,986.07               เฉพาะเจาะจง บริษัท  อาศรม  จ ากดั 37,986.07               บริษัท  อาศรม  จ ากดั 37,986.07             
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 60/2562 11 ม.ิย. 62

15

ซ้ือสต๊ิกเกอร์บาร์โค้ดแบบไดเร็คเทอร์

มอล  ใช้กบัเคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด 

Zebra : Zdesigner  TLP  2844-Z 

 ขนาด 2.50 ซม ยาว 10.20 ซม.      

     ดวงเดียว มมุมน 1,000ดวง/มว้น

 แกน 1 นิว้   จ านวน  40,000 ดวง

10,000.00           8,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตันหยง 8,000.00                 ร้าน  ตันหยง 8,000.00              
ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 61/2562 11 ม.ิย. 62

16
ซ้ือครุภณัฑ์กล้องถา่ยภาพนิง่พร้อม

อปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด
22,000.00           20,680.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ โนเบิล 

จ ากดั
20,680.00               

บริษัท  เดอะ โนเบิล 

จ ากดั
20,680.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 62/2562 12 ม.ิย. 62

17
ซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ใช้ในงานหอ้งสมดุและ

โสตทัศนสถาน จ านวน 3 รายการ
4,969.08                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนบรรเจดิ 

จ ากดั
4,969.08                 

บริษัท  เจนบรรเจดิ 

จ ากดั
4,969.08              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 63/2562 12 ม.ิย. 62

26,000.00           

85,000.00           

294,000.00         



18
ซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ใช้ในงานหอ้งสมดุและ

โสตทัศนสถาน จ านวน 3 รายการ
14,552.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยไูนเทค ซายน์ 

จ ากดั
20,680.00               

บริษัท ยไูนเทค ซายน์ 

จ ากดั
14,552.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 64/2562 12 ม.ิย. 62

19
ซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ใช้ในงานหอ้งสมดุและ

โสตทัศนสถาน จ านวน 3 รายการ
5,494.45                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โลหะประทีป 

เน็กซ์เจน จ ากดั
5,494.45                 

บริษัท โลหะประทีป 

เน็กซ์เจน จ ากดั
5,494.45              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 65/2562 12 ม.ิย. 62

20
จา้งจดัท าเว็บไซต์หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) จ านวน 1 งาน
400,000.00         368,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัวา  แพรเมอืง 368,500.00              

นางสาวอมัวา  แพร

เมอืง
368,500.00           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 21/2562 14 ม.ิย. 62

21
จา้งผู้ด าเนินการบูรณะวัตถพุิพิธภณัฑ์

เพือ่การจดัแสดง จ านวน 3 รายการ
5,600.00             5,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  วอทอง 5,600.00                 นายศุภชัย  วอทอง 5,600.00              

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 70/2562 17 ม.ิย. 62

22

จา้งแปลบทภาพยนตร์เร่ือง Genghis

 Khan และ Moon Over Malaya 

เป็นภาษาไทย จ านวน 2 เร่ือง

14,000.00           14,000.00               เฉพาะเจาะจง
นางสาวชื่นสุมน  ธรรม

นิตยกลุ
14,000.00               

นางสาวชื่นสุมน  ธรรม

นิตยกลุ
14,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 71/2562 18 ม.ิย. 62

23

จา้งผลิตจดหมายขา่วฉบับที ่52 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 

2562 จ านวน 10,000 เล่ม

70,000.00           64,735.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั
64,735.00               

บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั
64,735.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 72/2562 18 ม.ิย. 62

24

จา้งเจาะท่อระบายน้ าพร้อมท า  curb

 กัน้ ส าหรับเคร่ิงล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

ขาว - ด า  จ านวน  1  งาน

35,000.00           25,300.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ไทยเอเชี่ยน

คอน  จ ากดั
25,300.00               

บริษัท  ไทยเอเชี่ยน

คอน  จ ากดั
25,300.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 73/2562 18 ม.ิย. 62

25 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,758.00           20,758.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
20,758.00               

บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
20,758.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 74/2562 18 ม.ิย. 62

26

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหอ้งแล็บล้าง

ฟิล์มภาพยนตร์สี พร้อมติดต้ัง  

จ านวน  2  ชุด

208,366.66         208,366.66              เฉพาะเจาะจง
บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
208,366.66              

บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
208,366.66           

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 69/2562 18 ม.ิย. 62

27
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  3  

เคร่ือง
71,904.00           71,904.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
71,904.00               

บริษัท  วุฒิชัย  เอน็จิ

เนียร่ิง  ซีสเต็ม  จ ากดั
71,904.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 70/2562 18 ม.ิย. 62

26,000.00           



28
จา้งเหมาท ารายการขอ้มลูหนังสือ

ภาษาองักฤษ จ านวน 150 เล่ม
12,000.00           12,000.00               เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชนี  วิทยา

ภรณ์
12,000.00               

นางสาวพัชนี  วิทยา

ภรณ์
12,000.00             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 75/2562 21 ม.ิย. 62

29
จา้งติดต้ังหลังคาป้องกนัเคร่ืองหอ้ง

เกบ็ฟิล์มไนเตรท จ านวน 1 งาน
25,000.00           20,175.60               เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเอเชี่ยนคอน

 จ ากดั
20,175.60               

บริษัท ไทยเอเชี่ยนคอน

 จ ากดั
20,175.60             

ราคาที่เสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 76/2562 18 ม.ิย. 62


