
ชอืงานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

เลขทขีอง
สญัญา หรอื 
ขอ้ตกลงใน
การซอืหรอื

จา้ง

วนัทขีองสญัญา
 หรอื ขอ้ตกลง
ในการซอืหรอื

จา้ง

จัดทําเครอืงดภูาพยนตรถํ์ามอง “ศาลาเฉลมิเร”่ จํานวน 3 งาน          45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศภุชัย วอทอง                45,000.00 นายศภุชัย วอทอง            45,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.082/2563

4 ม.ิย. 06

เชอืมระบบโทรศัพทภ์ายในอาคารและระหวา่งอาคารหอ
ภาพยนตร ์จํานวน 1 งาน        500,000.00       492,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เสรมิกจิ เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด              492,200.00

บรษัิท เสรมิกจิ เอ็นเตอร์
ไพรส์  จํากัด          492,200.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.083/2563

5 ม.ิย. 06

ตรวจเช็คสภาพรถยนต ์ยหีอ้ โตโยตา้ หมายเลขทะเบยีน กบ 
6747 นฐ จํานวน 16 รายการ          12,293.77         12,293.77 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ 
จํากัด                12,293.77

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผู ้
จําหน่ายโตโยตา้ จํากัด            12,293.77

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.084/2563

5 ม.ิย. 06

นํามันเชอืเพลงิ เดอืนพฤษภาคม            4,633.80           4,633.80 เฉพาะเจาะจง
สถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิเพอืการสวสัดกิาร 
กรมยทุธศกึษาทหารเรอื                  4,633.80

สถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิ
เพอืการสวสัดกิาร กรมยทุธ
ศกึษาทหารเรอื              4,633.80

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

หนังสอืแจง้
ยอด ชพ.
359/2563

5 ม.ิย. 63

เปลยีนพัดลมระบายอากาศในลฟิตโ์ดยสาร HYUNDAI ขนาด
 1000 กก. อาคารคลังแรกรับภาพยนตรแ์ละสงิเกยีวเนอืงกับ
ภาพยนตร ์จํานวน 1 งาน            6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์เอ็นจเินียรงิ จํากัด                  6,420.00

บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด์
 เอ็นจเินียรงิ จํากัด              6,420.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.085/2563

9 ม.ิย. 06

ออกแบบรปูเลม่จดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบับท ี58 
ประจําเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2563 จํานวน 1 งาน          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง                15,000.00 นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง            15,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.086/2563

11 ม.ิย. 06

ยาและเวชภัณฑ ์จํานวน 35 รายการ          15,474.00         15,474.00 เฉพาะเจาะจง รา้นรักษ์ยาเภสัช                15,474.00 รา้นรักษ์ยาเภสัช            15,474.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ
 ลงวันท ี12 
ม.ิย.2563

12 ม.ิย. 63

ตรวจสอบและทดสอบระบบขา่ยสายเน็ตเวกิส ์อาคารศนูย์
อนุรักษ์และบรกิารโสตทัศน์แหง่ชาต ิหอภาพยนตร ์(องคก์าร
มหาชน) จํานวน 1 งาน          50,000.00         44,897.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามออลซสิเต็ม จํากัด                44,897.20

บรษัิท สยามออลซสิเต็ม 
จํากัด            44,897.20

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.087/2563

15 ม.ิย. 06

เครอืงอบแหง้ฆา่เชอืดว้ยแสงยวู ี1 เครอืง          13,500.00         13,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จําเรญิแพทยภั์ณฑ ์จํากัด                13,500.00
บรษัิท จําเรญิแพทยภั์ณฑ ์
จํากัด            13,500.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
เลม่ท ี6333 
เลขท ี1607B

16 ม.ิย. 20

พสิจูน์อักษรจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบับท ี58 
ประจําเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2563จํานวน 1 งาน            5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครฑุ                  5,000.00 นางสาวชนเนตร ลอยครฑุ              5,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.088/2563

17 ม.ิย. 06

ตดิตังแผงกันฝนสาดโดยใช ้Blue Sheet จํานวน 1 งาน          59,385.00         59,385.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยเอเชยีนคอน จํากัด                59,385.00 บรษัิท ไทยเอเชยีนคอน จํากัด            59,385.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.089/2563

22 ม.ิย. 06

ฟิลม์ลดีเดอร ์จํานวน 2 รายการ        142,600.00       116,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ดดคูาส จํากัด              116,844.00 บรษัิท เอ็ดดคูาส จํากัด          116,844.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.060/2563

23 ม.ิย. 63

ผลติจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบับท ี58  ประจําเดอืน
กรกฎาคม – สงิหาคม 2563 จํานวน 10,000 เลม่          70,000.00         64,735.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี ไลฟ์ พรนิตงิ เฮา้ส ์จํากัด                64,735.00

บรษัิท กรนี ไลฟ์ พรนิตงิ 
เฮา้ส ์จํากัด            64,735.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.090/2563

24 ม.ิย. 06

แผ่นกันหนังสอืแบบเลอืนได ้จํานวน 540 อัน          80,892.00         80,892.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โลหะประทปี เน็กซเ์จน จํากัด                80,892.00
บรษัิท โลหะประทปี เน็กซเ์จน
 จํากัด            80,892.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.061/2563

25 ม.ิย. 06

วัสดแุละอปุกรณ์สําหรับซอ่มแซมผนังหอ้งเย็น จํานวน 3 
รายการ          18,100.00         18,029.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ว ีอาร ์เค ออโตพ้ารท์ จํากัด                18,029.50

บรษัิท ว.ีอาร.์เค. ออโตพ้ารท์
 จํากัด            18,029.50

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.062/2563

25 ม.ิย. 06

ของทรีะลกึ กจิกรรมภาพยนตรส์นทนา               950.00              950.00 เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)                     950.00
หอภาพยนตร ์(องคก์าร
มหาชน)                 950.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
เลม่ท ี297 
เลขท ี14806 26 ม.ิย. 63

หนังสอื "Back to the 90s by Vintage Motion" 2 เลม่            1,320.00           1,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สเปซบาร ์ออนไลน ์จํากัด                  1,320.00
บรษัิท สเปซบาร ์ออนไลน ์
จํากัด              1,320.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ
 
RE20205000
2 26 ม.ิย. 63

สรปุผลการดาํเนนิงานการจดัซอืจดัจา้ง ในรอบเดอืนมถินุายน ปี 2563
หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

สขร1



ดวีดี ีภาพยนตร ์จํานวน 2 แผ่น               378.00              378.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์จํากัด                     378.00
บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์
จํากัด                 378.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ตน้ฉบับ
ใบกํากับภาษี 
เลขท ี
01024230 26 ม.ิย. 63

ขนยา้ยสงิของและฟิลม์ภาพยนตร ์จํานวน 1 งาน 17,000.00         11,000.00        เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธุ ์สรอ้ยมาลนุ 11,000.00              นายจักรพันธุ ์สรอ้ยมาลนุ 11,000.00          

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ใบสําคัญรับเงนิ 29 ม.ิย. 63

ซอ่มหนังสอืชํารดุจํานวน 16 เลม่ 3,360.00           3,360.00          เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฉัตรชลาวไิล 3,360.00                นายภัทรพล ฉัตรชลาวไิล 3,360.00            

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ใบสําคัญรับเงนิ 30 ม.ิย. 63

ซอ่มหนังสอืชํารดุจํานวน 16 เลม่            3,360.00           3,360.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฉัตรชลาวไิล                  3,360.00 นายภัทรพล ฉัตรชลาวไิล              3,360.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ใบสําคัญรับเงนิ 30 ม.ิย. 63

ป้ายแจง้หมวดหมูท่รัพยากรและเทปกาวสําหรับตดิผนกึ 
จํานวน 5 รายการ          50,000.00         47,475.90 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท บพีแีอล (ไทย-ดสิเพลย)์ แอนด ์ซัพ
พลาย จํากัด                47,475.90

บรษัิท บพีแีอล (ไทย-ดสิ
เพลย)์ แอนด ์ซัพพลาย            47,475.90

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.063/2563

30 ม.ิย. 06


