
สขร 1

รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับท่ี 53 ประจ าเดือน

กันยายน - ตุลาคม 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 91/2562 2 ส.ค. 62

2

จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับท่ี 53 ประจ าเดือน

กันยายน - ตุลาคม 2562 จ านวน 1 

งาน

5,000.00             5,000.00                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชนเนตร  ลอย

ครุฑ
5,000.00                 

นางสาวชนเนตร  ลอย

ครุฑ
5,000.00               

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 92/2562 2 ส.ค. 62

3

จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมส่วนฉาก

อาคารนิทรรศการกลางแจ้งเมืองมายา

 จ านวน 1 งาน

260,000.00          255,173.60              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเอเช่ียนคอน

 จ ากัด
255,173.60              

บริษัท ไทยเอเช่ียนคอน

 จ ากัด
255,173.60           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 93/2562 2 ส.ค. 62

4

ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แขวนย่ีห้อ TRANE พร้อมติดต้ัง ห้อง

ฉายศรีศาลายา จ านวน 1 เคร่ือง

48,150.00           48,150.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
48,150.00                

บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด
48,150.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 76/2563 7 ส.ค. 62

5

จ้างผลิตกระเป๋าดินสอผ้าพร้อมสกรีน

ลายสเลทศรีกรุง เพ่ือจ าหน่ายในร้าน

มายาพาณิชย์ (คร้ังท่ี 2) จ านวน 400 

ใบ

19,260.00           19,260.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีพี โปร ดีไซน์ 

จ ากัด
19,260.00                

บริษัท พีพี โปร ดีไซน์ 

จ ากัด
19,260.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 94/2562 7 ส.ค. 62

6

จ้างผลิตผ้าประดับระบายสีเหลือง

และสีฟ้าบริเวณร้ัวก าแพงหอ

ภาพยนตร์พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน

12,500.00           12,500.00                เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  เมืองโคตร 12,500.00                นายเอกชัย  เมืองโคตร 12,500.00             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 95/2562 7 ส.ค. 62

7
ซ้ือวัสดุส าหรับใช้งานในแล็บฟิล์ม

ภาพยนตร์ จ านวน 6 รายการ
40,000.00           21,930.00                เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง 21,930.00                ร้านตันหยง 21,930.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 77/2562 8 ส.ค. 62

8
ซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษด้าน

ภาพยนตร์ จ านวน 33 รายการ
57,047.40           57,047.40                เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

57,047.40                
บริษัท คิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

57,047.40             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 78/2562 14 ส.ค. 62

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา หรือ

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



9

จ้างผู้เช่ียวชาญด้านการอบรมทักษะ

การพูดและส่ือสารผ่านการแสดง 

จ านวน 1 งาน

20,000.00           20,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา 20,000.00                นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา 20,000.00             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 96/2562 15 ส.ค. 62

10

ซ้ือ Rotameter และสายยาง ส าหรับ

เคร่ืองล้างฟิล์มภาพยนตร์ขาว-ด า 

จ านวน 2 รายการ

11,000.00           10,593.00                เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ 

ดับบลิว ตากสิน คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

10,593.00                
บริษัท เอส แอนด์ 

ดับบลิว ตากสิน คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

10,593.00             
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 79/2562 19 ส.ค. 62

11
ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ าใช้ พร้อม

ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
30,000.00           12,900.00                เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท 

จ ากัด
12,900.00                

บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท 

จ ากัด
12,900.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 80/2562 19 ส.ค. 62

12

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส าหรับ

วิเคราะห์เคมีงานแล็บพิมพ์-ล้างฟิล์ม

ภาพยนตร์สี จ านวน 41 รายการ

170,000.00          166,633.24              เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศรม จ ากัด 166,633.24              บริษัท อาศรม จ ากัด 166,633.24           
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 81/2562 20 ส.ค. 62

13 ซ้ือเสาก้ันทาง จ านวน 40 อัน 100,000.00          81,320.00                เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา

อาพาณิชย์
81,320.00                

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา

อาพาณิชย์
81,320.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ 82/2562 20 ส.ค. 62

14

เก้าอ้ีพลาสติก  ย่ีห้อ SRIPONG  

พร้อมพิมพ์ตราหอภาพยนตร์  จ านวน

  100  ตัว

30,000.00           28,000.00                เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

บงกช
28,000.00                

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

บงกช
28,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  83/2562  20 ส.ค. 62

15

จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ ฉบับท่ี 53 ประจ าเดือน

กันยายน – ตุลาคม 2562 จ านวน 

10,000 เล่ม

70,000.00           64,735.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด
64,735.00                

บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด
64,735.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 97/2562 21 ส.ค. 62

16

จ้างจัดพิมพ์บัตรชมภาพยนตร์ส าหรับ

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จ านวน 

15,000 ใบ

10,000.00           9,630.00                 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
9,630.00                 

บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง 

จ ากัด
9,630.00               

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 98/2562 28 ส.ค. 62

17

จ้างเตรียมข้อมูลและไฟล์ภาพยนตร์ท่ี

สมัครเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน 

คร้ังท่ี 23 จ านวน 1 งาน

40,000.00           40,000.00                เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
40,000.00                

นางสาวพัชรินทร์  เอก

อ่อนแสง
40,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 99/2562 28 ส.ค. 62

18

ซ้ือพาเลทพลาสติกหน้าเดียว-เรียบ 

จ านวน 20 อัน และบันไดทรงเอ 5 

ข้ัน จ านวน 2 อัน

27,210.10                เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจนบรรเจิด 

จ ากัด
27,210.10                

บริษัท เจนบรรเจิด 

จ ากัด
27,210.10             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  84/2562  28 ส.ค. 62

19
ซ้ือรถเข็นเก็บหนังสือ 3 ช้ัน แบบไม่มี

สันกลาง จ านวน 2 คัน
10,988.90                เฉพาะเจาะจง

บริษัท โลหะประทีป 

เน็กซ์เจน จ ากัด
10,988.90                

บริษัท โลหะประทีป 

เน็กซ์เจน จ ากัด
10,988.90             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  85/2562  28 ส.ค. 62

38,200.00           



20
ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับงานซ่อม

บ ารุงพิพิธภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ
200,000.00          143,200.00              เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสเตอร์ คารี

น่า โอเอ จ ากัด
143,200.00              

บริษัท มาสเตอร์ คารี

น่า โอเอ จ ากัด
143,200.00           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  86/2562  28 ส.ค. 62

21 ซ้ือขายร้ัวก้ันทางเข้า-ออก 400,000.00          360,654.20              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟลด้ิง เกท 

จ ากัด
360,654.20              

บริษัท โฟลด้ิง เกท 

จ ากัด
360,654.20           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

สญ 24/2562 29 ส.ค. 62

22
จ้างเหมาก าจัดฟิล์มภาพยนตร์

เส่ือมสภาพด้วยการเผาท าลาย
350,000.00          142,952.00              เฉพาะเจาะจง

บริษัท  เบตเตอร์  เวิลด์

  ดรีน  จ ากัด  (มหาชน)
142,952.00              

บริษัท  เบตเตอร์  เวิลด์

  ดรีน  จ ากัด  (มหาชน)
142,952.00           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ.  100/2562 30 ส.ค. 62


