
สขร 1

รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน

สัมพัทธ์แบบกราฟจ านวน 1ชุด
23,000.00           21,293.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศรม จ ากัด 21,293.00                บริษัท อาศรม จ ากัด 21,293.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  87/2562  5 ก.ย. 62

2
จ้างซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟ 

(UPS) จ านวน 5 เคร่ือง
5,564.00             5,564.00                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็ม ออโต

เมช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5,564.00                 
บริษัท พีเอ็ม ออโต

เมช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5,564.00               
ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ  101/2562  10 ก.ย. 62

3

จ้างผู้จัดท าเร่ืองย่อภาษาอังกฤษของ

ภาพยนตร์ส้ันท่ีเข้าร่วมประกวดใน

เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 23 

จ านวน 1 งาน

9,900.00             8,000.00                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนสุมน  ธรรม

นิยกุล
8,000.00                 

นางสาวช่ืนสุมน  ธรรม

นิยกุล
8,000.00               

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ  102/2562  10 ก.ย. 62

4
จ้างจัดท าแผ่นพับ “เท่ียวหอ

ภาพยนตร์” เพ่ิมเติม จ านวน 1 งาน
15,000.00           14,445.00                เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด
14,445.00                

บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ิน

ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด
14,445.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 103/2562 10 ก.ย. 62

5

จ้างจัดพิมพ์คู่มือการใช้ 10 

ภาพยนตร์น าร่องในห้องเรียน จ านวน

 1,000 เล่ม

35,000.00           26,750.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง 

จ ากัด
26,750.00                

บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง 

จ ากัด
26,750.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 104/2562 10 ก.ย. 62

6

จ้างติดต้ังสายเมนไฟฟ้า ระบบออดิโอ 

โรงภาพยนตร์ 50,100,361 ท่ีน่ัง 

และMini Theater ช้ัน 3 ลอย 

อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสต

ทัศน์แห่งชาติ

850,000.00          818,308.75              ประกวดราคา
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์

ลายส์ จ ากัด
679,799.04              

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์

ลายส์ จ ากัด
679,799.04           เสนอราคาต่่าสุด สญ. 29/2562 13 ก.ย. 62

7
จ้างผลิตและติดต้ังนิทรรศการ จ านวน

 1 งาน
20,000.00           17,474.17                เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป 

จ ากัด
17,474.17                

บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป 

จ ากัด
17,474.17             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 105/2562 17 ก.ย. 62

8
จ้างในการปรับปรุงการจัดแสดงใน

นิทรรศการโรงถ่ายแบล็กมาลี
50,000.00           48,000.00                เฉพาะเจาะจง

นายชยานนท์ เปรมา

นนท์
48,000.00                

นายชยานนท์ เปรมา

นนท์
48,000.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 106/2562 17 ก.ย. 62

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

 หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา หรือ

 ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด่าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 งบประมาณ ปี 2562 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ล่าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



9
เก้าอ้ีโรงภาพยนตร์ ช้ัน 1 อาคารศูนย์

อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ
1,300,000.00       1,235,850.00            ประกวดราคา

บริษัท เตียวฮงสีลม 

จ ากัด
1,198,400.00            

บริษัท เตียวฮงสีลม 

จ ากัด
1,198,400.00         เสนอราคาต่่าสุด สญ. 30/2562 18 ก.ย. 62

10
ซ้ือสแกนหนังสือ (Fujitsu ScanSnap

 SV600)
28,000.00           26,536.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 26,536.00                บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 26,536.00             

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ซ  88/2562  19 ก.ย. 62

11
จ้างงานสอบบัญชีและประเมินผลการ

ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน จ านวน 1 งาน
105,000.00          105,000.00              เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส านักงาน

สามสิบส่ี ออดิต จ ากัด
105,000.00              

บริษัท ส านักงาน

สามสิบส่ี ออดิต จ ากัด
105,000.00           

ราคาท่ีเสนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

จ 107/2562 27 ก.ย. 62


