
ชือ่งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิทีจ่ะซือ้

หรอืจา้ง ราคากลาง

วธิซีือ้หรอื

จา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ราคาทีต่กลงซือ้

หรอืจา้ง

เหตผุลที่

คดัเลอืกโดย

สรุป

เลขทีข่อง

สญัญา หรอื 

ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

วนัทีข่อง

สญัญา หรอื 

ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

เฟอรน์เิจอรส์ ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 358,910.96 358,910.96 เฉพำะเจำะจง

 บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน)              358,910.96

บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน) 358,910.96

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.075/2563 1 ก.ย. 63

วัสดอุปุกรณ์ในกำรซอ่มสงวนรักษำฟิลม์ภำพยนตร์ จ ำนวน 10 

รำยกำร           157,000.00          156,102.30 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท เอส แอนด ์ดบับลวิ ตำกสนิ 

คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด              156,102.30

บรษัิท เอส แอนด ์ดบับลวิ 

ตำกสนิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด          156,102.30

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ส.034/2563 1 ก.ย. 63

ผลติบอรด์ประชำสมัพันธ ์ทึง่หนังโลก เดอืนกันยำยน                1,070.00               1,070.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด                  1,070.00 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด              1,070.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4505 1 ก.ย. 63

น ้ำมันเชือ้เพลงิ เดอืนสงิหำคม                9,120.30               9,120.30 เฉพำะเจำะจง

สถำนบีรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิเพือ่กำร

สวัสดกิำร กรมยทุธศกึษำทหำรเรอื                  9,120.30

สถำนบีรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิ

เพือ่กำรสวัสดกิำร กรมยทุธ

ศกึษำทหำรเรอื              9,120.30

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

หนังสอืแจง้

ยอด ชพ.

586/2563 1 ก.ย. 63

ผลติโปสเตอร ์ทึง่หนังโลก เดอืนกันยำยน                   851.72                  851.72 เฉพำะเจำะจง สำยสีก่ำรพมิพ ์(ส ำนักงำนใหญ)่                     851.72

สำยสีก่ำรพมิพ ์(ส ำนักงำน

ใหญ)่                 851.72

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV630310 3 ก.ย. 63

สติ๊กเกอร ์PVC ใส                     48.00                    48.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท บทีเูอส จ ำกัด สำขำซพีเีอ็น

ศำลำยำ)                        48.00

บรษัิท บทีเูอส จ ำกัด สำขำซี

พเีอ็นศำลำยำ)                   48.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

50121092010

33100 3 ก.ย. 63

สตกีเกอร ์กระดำษปริ๊นรปู                   690.00                  690.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด                     690.00

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จ ำกัด                 690.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

00065103082

0123831 3 ก.ย. 63

แผน่ DVD และ ซองใส ่DVD                   430.00                  430.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นศำลำอักษร                     430.00 รำ้นศำลำอักษร                 430.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

บลิเงนิสด 

เลม่ที ่11 

เลขที ่14 3 ก.ย. 63

ผลติตัว๋ ทึง่หนังโลก เดอืนกันยำยน                   963.00                  963.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้ จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่                     963.00

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้ 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่                 963.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

2563/09/03/0

01 3 ก.ย. 63

ออกแบบตดิตัง้นทิรรศกำร ลำนไปดวงจันทร ์จ ำนวน 1 งำน           300,000.00          279,950.00 เฉพำะเจำะจง  นำยเอนกพงษ์ สวุรรณพฒุ              279,950.00  นำยเอนกพงษ์ สวุรรณพฒุ          279,950.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.109/2563 8 ก.ย. 63

ผลติครภัุณฑส์ ำหรับโชวว์ัตถุจัดแสดง จ ำนวน 2 ชิน้             45,000.00             43,500.00 เฉพำะเจำะจง  นำยทักษิณ  จันทรป์กุ                43,500.00  นำยทักษิณ  จันทรป์กุ            43,500.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.110/2563 8 ก.ย. 63

ท ำรถเข็นส ำหรับเรอืกอและ และบรูณะซอ่มแซมเรอืกอและ 

จ ำนวน 1 งำน             88,000.00             88,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศภุชยั วอทอง                88,000.00 นำยศภุชยั วอทอง            88,000.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.111/2563 9 ก.ย. 63

เหมำเชำ่รถรถบัสปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คนั 45 ทีน่ั่ง พรอ้ม

คนขบั             32,000.00             32,000.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดนวิแฟมลิี ่ทรำเวล

แอนดท์รำนสปอรต์                32,000.00

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดนวิแฟมลิี ่

ทรำเวลแอนดท์รำนสปอรต์            32,000.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

RE20200900

01 11 ก.ย. 63

ปรับปรงุแกไ้ขหอ้งน ้ำชัน้6 ชัน้5 ชัน้4 อำคำร บรุฉัตร ไชยำกร             15,000.00             15,000.00 เฉพำะเจำะจง  นำยประเสรฐิศร ี ภริมยน์อ้ย                15,000.00  นำยประเสรฐิศร ี ภริมยน์อ้ย            15,000.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.112/2563 15 ก.ย. 63

SD Card                   590.00                  590.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุ๊ป 

จ ำกัด                     590.00

บรษัิท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์

กรุ๊ป จ ำกัด                 590.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

18463091942 16 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1



ผลติบอรด์ประชำสมัพันธ์                2,022.30               2,022.30 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด                  2,022.30 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด              2,022.30

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4577 17 ก.ย. 63

จัดพมิพภ์ำพหมนุทอมำโทรป (Thaumatrope) เพือ่ใชใ้น

กจิกรรมโรงหนังโรงเรยีน จ ำนวน 3,000 เลม่                6,000.00               5,136.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด                  5,136.00 บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด              5,136.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.113/2563 18 ก.ย. 63

จัดพมิพห์นังสอืกำรใชภ้ำพยนตรใ์นหอ้งเรยีน จ ำนวน 1,000 

เลม่             45,000.00             41,195.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด                41,195.00 บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด            41,195.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.114/2563 18 ก.ย. 63

ออกแบบ ผลติ และตดิตัง้นทิรรศกำรชัว่ครำว มติรศกึษำ 

จ ำนวน 1 งำน           500,000.00          499,690.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เวริค์ทบู ีครเีอชัน่ จ ำกัด              499,690.00 บรษัิท เวริค์ทบู ีครเีอชัน่ จ ำกัด          499,690.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.115/2563 21 ก.ย. 63

ออกแบบสจูบิัตรงำนขึน้ทะเบยีนมรดกภำพยนตรข์องชำติ

ประจ ำปี 2563 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพบพร ขมุทอง                15,000.00 นำงสำวพบพร ขมุทอง 15,000.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.116/2563 23 ก.ย. 63

ผลติโตะ๊โชวแ์ละแทน่โชวว์ัตถุจัดแสดง             80,000.00             77,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยศวิะ ชศูรพัีฒน์                77,600.00 นำยศวิะ ชศูรพัีฒน์            77,600.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.117/2563 23 ก.ย. 63

ปรับปรงุเว็บไซตห์อภำพยนตร ์(องคก์ำรมหำชน) 500,000.00 495,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัมพวำ แพรเมอืง 495,000.00 นำงสำวอัมพวำ แพรเมอืง 495,000.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.118/2563 23 ก.ย. 63

ของทีร่ะลกึ ภำพยนตรส์นทนำเดอืนกันยำยน                1,938.00               1,938.00 เฉพำะเจำะจง หอภำพยนตร ์(องคก์ำรมหำชน)                  1,938.00

หอภำพยนตร ์(องคก์ำร

มหำชน)              1,938.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่15370 23 ก.ย. 63

ผลติสือ่ประชำสมัพันธ ์ภำพยนตรส์นทนำเดอืนกันยำยน                   428.00                  428.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด                     428.00 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด                 428.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4591 23 ก.ย. 63

ผลติตัว๋                1,348.20               1,348.20 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้ จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่                  1,348.20

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้ 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่              1,348.20

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

2563/09/25/0

01 25 ก.ย. 63

จำ้งจัดท ำค ำบรรยำยภำษำไทย                3,500.00               3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐธ์ร กังวำลไกล                  3,500.00 นำยณัฏฐธ์ร กังวำลไกล              3,500.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ใบส ำคญัรับเงนิ 27 ก.ย. 20

จัดพมิพส์จูบิัตรงำนขึน้ทะเบยีนมรดกภำพยนตรข์องชำติ

ประจ ำปี 2563             34,000.00             33,705.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด                33,705.00 บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด            33,705.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.119/2563 28 ก.ย. 63

ซอ่มเครือ่งปรับอำกำศ และท ำชอ่ง Service ชัน้ 5 อำคำรบรุ

ฉัตรไชยำกร             53,714.00             53,714.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท วฒุชิยั เอ็นจเินยีริง่ ซสิเต็ม 

จ ำกัด                53,714.00

บรษัิท วฒุชิยั เอ็นจเินยีริง่ ซสิ

เต็ม จ ำกัด            53,714.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.120/2563 28 ก.ย. 63

อัพเกรดซอฟตแ์วร ์Scanity และซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์

Workstation ส ำหรับใชง้ำนกับเครือ่งสแกนฟิลม์ Scanity        1,700,497.50       1,700,497.50 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท โกลเดน้ดั๊ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล

 จ ำกัด           1,700,497.50

บรษัิท โกลเดน้ดั๊ก อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกัด      1,700,497.50

มี

ผูป้ระกอบกำร

ซึง่มคีณุสมบัติ

โดยตรงเพยีง

รำยเดยีว ส.035/2563 29 ก.ย. 63

จ.118/+J18+B5:B143           201,160.00          201,160.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท เชส เอ็นเตอรไ์พรส ์(สยำม) 

จ ำกัด              201,160.00

บรษัิท เชส เอ็นเตอรไ์พรส ์

(สยำม) จ ำกัด          201,160.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.076/2563 29 ก.ย. 63

ครภัุณฑใ์นกำรอนุรักษ์ฟิลม์ภำพยนตร ์จ ำนวน 3 รำยกำร           320,000.00          319,722.16 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอ็ดดคูลำส จ ำกัด              319,722.16 บรษัิท เอ็ดดคูลำส จ ำกัด          319,722.16

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.077/2563 29 ก.ย. 63

วัสดอุปุกรณ์ส ำหรับใชใ้นงำนซอ่มสงวนรักษำฟิลม์ภำพยนตร์

และงำนแล็บฟิลม์ จ ำนวน 22 รำยกำร           120,000.00             64,859.12 เฉพำะเจำะจง บรษัิท มันดดู ีจ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่                64,859.12

บรษัิท มันดดู ีจ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่            64,859.12

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.078/2563 30 ก.ย. 63

ผลติบอรด์ประชำสมัพันธง์ำนขึน้ทะเบยีนมรดกภำพยนตรข์อง

ชำตปิระจ ำปี 2563             41,000.00             29,483.85 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่                29,483.85

บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ช็อป จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่            29,483.85

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.122/2563 30 ก.ย. 63


