
รายชือ่ผู้เสนอราคา
ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

1

เช่าโปรแกรมการจดัการส านักงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4

 ระบบ

100,000.00         96,787.92           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี โซลลูชั่น ดอท

 คอม จ ากัด
96,787.92               

บริษัท ดี โซลลูชั่น ดอท

 คอม จ ากัด
96,787.92             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 22/2562 1 ก.ค. 62

2
ซ่อมรถตู้  ยี่ห้อ  โตโยต้า  หมายเลข

ทะเบียน  นค 4564  นฐ
5,969.96             5,969.96             เฉพาะเจาะจง

บริษัท  โตโยต้า  

นครปฐม  ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า  จ ากัด

5,969.96                 

บริษัท  โตโยต้า  

นครปฐม  ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า  จ ากัด

5,969.96              
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 77/2562 2 ก.ค. 62

3
ซ้ือกล้องวงจรปิด  AI Camera 

PX-109Ai
249,000.00         10,657.20           เฉพาะเจาะจง

บริษัท  ดี เอส เทค 

โซลูชั่น  จ ากัด
10,657.20               

บริษัท  ดี เอส เทค 

โซลูชั่น  จ ากัด
10,657.20             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 72/2562 2 ก.ค. 62

4

จา้งออกแบบพื้นที่และงานระบบ

ส าหรับห้องนิทรรศการหมุนเวยีนชั้น 

๒ อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสต

ทัศน์แห่งชาติ จ านวน 1 งาน

500,000.00         479,360.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟอส ไลท์ต้ิง 

ดีไซน์ จ ากัด
479,360.00              

บริษัท ฟอส ไลท์ต้ิง 

ดีไซน์ จ ากัด
479,360.00           

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 23/2562 3 ก.ค. 62

5
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

จ านวน  4  รายการ
10,058.00           10,058.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  สหธรุกิจ  จ ากัด 10,058.00               บริษัท  สหธรุกิจ  จ ากัด 10,058.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 73/2562 3 ก.ค. 62

6

จา้งก่อสร้างปรับปรุงส านักงานชั้น 6 

อาคารเก็บรักษาส่ิงเกี่ยวเนื่องกับ

ภาพยนตร์ จ านวน 1 งาน

6,000,000.00       4,674,694.02       
ประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป (e-bidding)

บริษัท ปัณณธร  เอนจิ

เนียร่ิง จ ากัด
3,933,570.93           

บริษัท ปัณณธร  เอนจิ

เนียร่ิง จ ากัด
3,933,570.93         

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 25/2562 9 ก.ค. 62

7

ซ้ือวสัดุห่อปกหนังสือชนิด clean 

plastic น้ าหนัก 37 กิโลกรัม จ านวน

 1 ม้วน

5,542.60             5,542.60             เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเอสที โอเวอร์

ซีส์ จ ากัด
5,542.60                 

บริษัท โอเอสที โอ

เวอร์ซีส์ จ ากัด
5,542.60              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 74/2562 12 ก.ค. 62

8

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน 

(ปฏิบัติงานต้ังแต่วนัที่ 19 กรกฎาคม

 – 14 กันยายน 2562 รวม 58 วนั)

104,400.00         104,400.00          เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  ภูสีชื่น 104,400.00              นายนิรันดร์  ภูสีชื่น 104,400.00           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ช 6/2562 15 ก.ค. 62

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีข่องสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันทีข่องสัญญา หรือ

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง



9

จา้งเหมาคนขับรถโรงหนังและรถปั่น

ไฟ จ านวน 2 คน ปฏิบัติงานต้ังแต่

วนัที่ 19 กรกฎาคม - 14 กันยายน 

2562 รวม 58 วนั

170,000.00         149,015.32          เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร์ท โลจิ

สติกส์ เซอร์วสิเซส 

จ ากัด

149,015.32              

บริษัท สมาร์ท โลจิ

สติกส์ เซอร์วสิเซส 

จ ากัด

149,015.32           
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 78/2562 15 ก.ค. 62

10

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวศิรุต  ประทุมมา 45,000.00               นายวศิรุต  ประทุมมา 45,000.00             
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 79/2562 18 ก.ค. 62

11

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกร  อีหวัน่ 45,000.00               นางสาวกนกกร  อีหวัน่ 45,000.00             
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 80/2562 18 ก.ค. 62

12

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชยาภรณ์  

นิมิตรสุภา
45,000.00               

นางสาวพัชยาภรณ์  

นิมิตรสุภา
45,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 81/2562 18 ก.ค. 62

13

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง
นายอัคคณัฐ  เกื้อ

กิจฐานิตกุล
45,000.00               

นายอัคคณัฐ  เกื้อ

กิจฐานิตกุล
45,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 82/2562 18 ก.ค. 62

14

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัยาพร  

วญิญูนันทกุล
45,000.00               

นางสาวธนัยาพร  

วญิญูนันทกุล
45,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 83/2562 18 ก.ค. 62

270,000.00         



15

จา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหวา่ง

วนัที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 

2562

45,000.00           เฉพาะเจาะจง
นางสาวกาญจนา  

ถาวรนุกูลพงศ์
45,000.00               

นางสาวกาญจนา  

ถาวรนุกูลพงศ์
45,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 84/2562 18 ก.ค. 62

16
จา้งเปล่ียนอุปกรณ์และอะไหล่รถ

โรงหนัง จ านวน 3 รายการ
69,550.00           69,550.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชส เอ็นเตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากัด
69,550.00               

บริษัท เชส เอ็นเตอร์

ไพรส์ (สยาม) จ ากัด
69,550.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 85/2562 18 ก.ค. 62

17

จา้งจดัพิมพ์โปสเตอร์กิจกรรม

ประกวดภาพยนตร์ส้ัน JENESYS 

2019 จ านวน 1,000 แผ่น

7,000.00             6,420.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
6,420.00                 

บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
6,420.00              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 86/2562 22 ก.ค. 62

18
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง MDB

 อาคารแรกรับ ชั้น 1 จ านวน 1 งาน
8,667.00             8,667.00             เฉพาะเจาะจง

บริษัท วฒิุชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
8,667.00                 

บริษัท วฒิุชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
8,667.00              

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 87/2562 23 ก.ค. 62

19

จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง IT 

อาคารคลังแรกรับ ชั้น 1 จ านวน 1 

งาน

642.00               642.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท วฒิุชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
642.00                   

บริษัท วฒิุชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
642.00                 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 88/2562 23 ก.ค. 62

20
ซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษด้าน

ภาพยนตร์ จ านวน 58 รายการ
83,107.80           83,107.80           เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

83,107.80               

บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

83,107.80             
ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 75/2562 25 ก.ค. 62

21

จา้งจดัท าน้ าแร่สวสัดิการหอ

ภาพยนตร์ (เพิ่มเติม) จ านวน 1,000 

โหล

60,000.00           56,710.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แพคส์ เบฟเวอร์

เรจส์ จ ากัด
56,710.00               

บริษัท แพคส์ เบฟเวอร์

เรจส์ จ ากัด
56,710.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 88/2562 26 ก.ค. 62

22
จา้งเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานจดัเรียง

ทรัพยากรของห้องสมุด
25,000.00           เฉพาะเจาะจง

นางสาวชนันธร  ศรี

กุญชร
25,000.00               

นางสาวชนันธร  ศรี

กุญชร
25,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 89/2562 30 ก.ค. 62

23
จา้งเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานจดัเรียง

ทรัพยากรของห้องสมุด
25,000.00           เฉพาะเจาะจง

นางสาวณิชาภัท  

ร่ืนรมย์
25,000.00               

นางสาวณิชาภัท  

ร่ืนรมย์
25,000.00             

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 90/2562 30 ก.ค. 62

50,000.00           

270,000.00         


