สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ปี 2562
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สขร1

้ หรือจ ัดจ้าง
่ งานทีจ
ชือ
่ ัดซือ
เช่าโกดัง เดือนตุลาคม 2562
ผลิตและติดตัง้ ชุดนิทรรศการ กิจกรรมวันสรรพสาตรปี 2562
จานวน 1 งาน

ผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมเดือนตุลาคม)

้
วงเงินทีจ
่ ะซือ
หรือจ้าง

ราคากลาง

ื้ หรือจ้าง
วิธซ
ี อ

298,000

298,000 เฉพาะเจาะจง

25,000

21,248.06 เฉพาะเจาะจง

5317.90

5317.90 เฉพาะเจาะจง

ออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ 54
ประจาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 จานวน 1 งาน

15,000

15,000 เฉพาะเจาะจง

พิสจ
ู น์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ 54
ประจาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 จานวน 1 งาน

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง

ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ 54 ประจาเดือน
พฤศจิกายน

่ ผูเ้ สนอราคา
รายชือ
นางสุภาภรณ์ จินานุวฒ
ั นา
บริษัท ซีซา่ เวิรค
์ ช็อป จากัด

บริษัท ซีซา่ เวิรค
์ ช็อป จากัด

นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง

64,735 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรีน ไลฟ์ พริน
้ ติง้ เฮาส์ จากัด

บริการทาความสะอาด อาคารคลังแรกรับพืน
้ ทีห
่ อภาพยนตร์
และโกดัง ประจาปี 2563 จานวน 1 งาน

471,617.76

471,617.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จากัด

จ ้างเหมาบริการเพือ
่ สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านในหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จานวน 1 งาน

6,398,295.59

6,398,295.59 คัดเลือก

17,000,000

16,274,700 คัดเลือก

เช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร ประจาปี งบประมาณ 2563 จานวน 2
เครือ
่ ง

84,000

84,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท์ จากัด
บริษัท สยามราชธานี
บีแปดสิบแปด จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแอดวานซ์ ไอที จากัด
บริษัท โกลบอลซอฟท์ เทคโนโลยี ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จากัด

21,248.06 บริษัท ซีซา่ เวิรค
์ ช็อป จากัด

1 ต.ค. 62

จ.002/2563

11 ต.ค. 62

IV01-19-3486

16 ต.ค. 62

จ.008/2563

17 ต.ค. 62

จ.009/2563

17 ต.ค. 62

จ.010/2563

17 ต.ค. 62

ส.006/2563

17 ต.ค. 62

ส.003/2563

21 ต.ค. 62

16,264,000 ราคาตา่ สุด
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
84,000 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
28,438.65 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
53,000 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
29,111 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
53,072 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
24,000 งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
24,000 งบประมาณ
คะแนนการประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อ
9,950,311.80 ราคาสูงสุด

ส.011/2563

22 ต.ค. 62

ส.002/2563

24 ต.ค. 62

จ.001/2563

28 ต.ค. 62

จ.003/2563

28 ต.ค. 62

จ.005/2563

28 ต.ค. 62

จ.006/2563

28 ต.ค. 62

ส.012/2563

28 ต.ค. 62

ส.013/2563

28 ต.ค. 62

ส.010/2563

30 ต.ค. 62

468,660 เช่าต่อเนือ
่ ง
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
464,760 งบประมาณ

ส.001/2563

31 ต.ค. 62

ส.005/2563

31 ต.ค. 62

15,000

5,000 นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ

5,000

บริษัท โอวาท โปร แอนด์
471,617.76 ควิก จากัด
6,058,810.80
6,120,828
16,264,000
16,567,880
16,794,720

บริษัท ทิตาราม คอลซัล
แตนท์ จากัด

บริษัท บีแปดสิบแปด จากัด

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์
84,000 จากัด
บริษัท โตโยต ้านครปฐม ผู ้
28,438.65 จาหน่ายโตโยต ้า จากัด

28,438.65 เฉพาะเจาะจง

บริการเพือ
่ สนับสนุนงานพิพธิ ภัณฑ์และนิทรรศการ (ไม่รวม
วัสดุอป
ุ กรณ์) จานวน 1 งาน

53,000

53,000 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสโรชา คงมณี

53,000 นางสาวสโรชา คงมณี

เช่า Web Hostingสาหรับเว็บไซต์ใหม่หอภาพยนตร์ จานวน
1 งาน

29,111

29,111 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จากัด

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์
29,111 จากัด

บารุงรักษาเครือ
่ งเย็นห ้องเย็นเก็บฟิ ลม
์ จานวน 1 งาน

80,000

53,072 เฉพาะเจาะจง

่ จากัด
บริษัท คูลลิง่ คอนเซ็พชัน

่
บริษัท คูลลิง่ คอนเซ็พชัน
53,072 จากัด

จ ้างสแกนและจัดเก็บภาพนิง่ ประจาปี งบประมาณ 2563
จานวน 1 งาน

240,000

240,000 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ พึง่ ธรรม

24,000 นายอภิชาติ พึง่ ธรรม

จ ้างสแกนและจัดเก็บภาพนิง่ ประจาปี งบประมาณ 2563
จานวน 1 งาน

240,000

240,000 เฉพาะเจาะจง

10,000,000

9,972,146.80 ประกวดราคา

นายโชติพงศ์ พุทธมีผล
่ ดีไซน์สตูดโิ อ จากัด
บริษัท อินเตอร์แอคชัน
บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จากัด
่
อาร์แอนด์พ ี คอร์ปอเรชัน

24,000 นายโชติพงศ์ พุทธมีผล
9,950,311.80
่ ดี
9,950,000
บริษัท อินเตอร์แอคชัน
9,928,570.66
ไซน์สตูดโิ อ จากัด

468,660

468,660 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโพ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโพ
468,660 จากัด (มหาชน)

464,760

464,760 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊ กโจ อินเตอร์
จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย
464,760 บิ๊ กโจ อินเตอร์ จากัด

ว ันทีข
่ องส ัญญา
หรือ ข้อตกลง
้ หรือ
ในการซือ
จ้าง

ส.004/2563

5317.90

บริษัท กรีน ไลฟ์ พริน
้ ติง้
64,735 เฮาส์ จากัด

เหตุผลทีค
่ ัดเลือก
โดยสรุป

298,000 เช่าต่อเนือ
่ ง
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
21,248.06 งบประมาณ

นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อน
15,000 แสง

28,438.65

เช่าใช ้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased
Line) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 1 ระบบ
บริการรักษาความปลอดภัย อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์
และสิง่ เกีย
่ วเนือ
่ งภาพยนตร์ และพืน
้ ทีห
่ อภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 1 งาน

ราคาทีต
่ กลง
้ หรือจ้าง
ซือ

5317.90 บริษัท ซีซา่ เวิรค
์ ช็อป จากัด

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยีห
่ ้อ โตโยต ้า มายเลขทะเบียน กบ
6747 นฐ จานวน 7 รายการ

งานจัดสร ้างนิทรรศการเรือ
่ ง ภาพค ้างติดตา ณ อาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ จานวน 1งาน

บริษัท โตโยต ้านครปฐม ผู ้จาหน่ายโตโยต ้า
จากัด

ผูท
้ ไี่ ด้ร ับค ัดเลือก

298,000 นางสุภาภรณ์ จินานุวฒ
ั นา

นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ

70,000

ระบบบริหารจัดการและการจัดเก็บข ้อมูลจานวน 1 ระบบ

ราคาทีเ่ สนอ

เลขทีข
่ อง
ส ัญญา หรือ
ข้อตกลงใน
้ หรือ
การซือ
จ้าง

64,735

471,617.76

ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

6,058,000 ราคาตา่ สุด

บริการระบบสารสนเทศด ้านธุรการบุคคลและการจัดทา
รายงานเงินเดือน
บริการจากัดปลวก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 1 งาน
เช่าโปรแกรมจัดการสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563
จานวน 4 ระบบ

125,190

125,190 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จากัด

60,000

59,920 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพสท์ คอนโทรล จากัด

387,151.68

387,151.68 เฉพาะเจาะจง

ั่ คอท คอม จากัด
บริษัท ดี โซลูชน

บริษัท ดูโอ การบัญชีและ
125,190 บริการ จากัด
บริษัท ยูไนเต็ด เพสท์
59,920 คอนโทรล จากัด
ั่ คอท คอม
บริษัท ดี โซลูชน
387,151.68 จากัด

ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
125,190 งบประมาณ

59,920 จ ้างต่อเนือ
่ ง
ราคาทีเ่ สนอ
เหมาะสมกับ
387,151.68 งบประมาณ

ส.007/2563

31 ต.ค. 62

ส.008/2563

31 ต.ค. 62

ส.009/2563

31 ต.ค. 62

