
ชือ่งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิทีจ่ะซือ้

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ราคาทีต่กลง

ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลที่

คดัเลอืก

โดยสรปุ

เลขทีข่อง

สญัญา หรอื

 ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

วนัทีข่องสญัญา

 หรอื ขอ้ตกลง

ในการซือ้หรอื

จา้ง

ระบบป้องกนัทรัพยากรสญูหายดว้ยแถบแมเ่หล็ก        420,000.00       417,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เป็นหนึง่โฮลดิง้ จ ากดั             417,300.00 บรษัิท เป็นหนึง่โฮลดิง้ จ ากดั         417,300.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.040/2563 2 ม.ีค. 63

น ้ามนัเชือ้เพลงิ เดอืนกมุภาพันธ์            7,815.00           7,815.00 เฉพาะเจาะจง

สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิเพือ่การสวสัดกิาร 

กรมยทุธศกึษาทหารเรอื                 7,815.00 

สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ

เพือ่การสวสัดกิาร กรมยทุธ

ศกึษาทหารเรอื             7,815.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

หนังสอืแจง้

ยอด ชพ.

๑๖๓/๒๕๖๓ 2 ม.ีค. 63

สายและตัวแปลงสัญญาณ

           1,797.60           1,797.60 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท ป๊อก แอ็คเซส็โซรีส่ ์จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่                 1,797.60 

บรษัิท ป๊อก แอ็คเซส็โซรีส่ ์

จ ากดั (ส านักงานใหญ)่             1,797.60 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลม่ที ่046 

เลขที ่2285 2 ม.ีค. 63

แฟลชไดรฟ์               840.00              840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุป๊ จ ากดั                    840.00 

บรษัิท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์

กรุป๊ จ ากดั                840.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

65-

630300773 2 ม.ีค. 63

บอรด์เรือ่งยอ่ ๒ รายการ            2,850.48           2,850.48 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                 2,850.48 บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั             2,850.48 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IVo1-20-4052 2 ม.ีค. 63

ดวีดี ีภาพยนตร์               288.00              288.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์จ ากดั                    288.00 

บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์

จ ากดั                288.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

01023826 3 ม.ีค. 63

เครือ่งลดความชืน้แบบตัง้พืน้ จ านวน 4 เครือ่ง        235,000.00       103,618.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โมเดริน์คลู ดเีอช จ ากดั             103,618.80 บรษัิท โมเดริน์คลู ดเีอช จ ากดั         103,618.80 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.041/2563 4 ม.ีค. 63

จา้งปรับปรงุพืน้ทีป่ลกูไมป้ระดับปลกูหญา้มาเลรอบบรเิวณ

สวนแบล็คมารอีา จ านวน 1 งาน          93,200.00         93,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชั อนิตรา               93,200.00 นายธวชั อนิตรา           93,200.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.069/2563 5 ม.ีค. 63

วสัดแุละอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 7 รายการ          15,878.80         15,878.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โนเบลิ จ ากดั (สาขา 1)               15,878.80 บรษัิท โนเบลิ จ ากดั (สาขา 1)           15,878.80 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.042/2563 6 ม.ีค. 63

ผลติสือ่ประชาสัมพันธ ์กจิกรรมเดอืนมนีาคม            3,062.34           3,062.34 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                 3,062.34 บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั             3,062.34 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IV01-20-4090 6 ม.ีค. 63

ฟิลม์ภาพยนตร ์16 มม. จ านวน 13 มว้น เกีย่วกบั จอมพลผนิ 

ชณุหะวณั          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฏกร กฬีา               10,000.00 นางสาวนฏกร กฬีา           10,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ใบส าคัญรับเงนิ 6 ม.ีค. 63

ผลติโปสเตอร ์(งานทึง่! หนังโลก เดอืนมนีาคม)               852.79              852.79 เฉพาะเจาะจง สายสีก่ารพมิพ ์(ส านักงานใหญ)่                    852.79 

สายสีก่ารพมิพ ์(ส านักงาน

ใหญ)่                852.79 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IV630108 9 ม.ีค. 63

จา้งซอ่มแซม DaVinci Resolve Advanced Panal จ านวน 1

 ชดุ            8,000.00           7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท นวิฟอนท ์จ ากดั (ส านักงานใหญ)่                 7,490.00 

บรษัิท นวิฟอนท ์จ ากดั 

(ส านักงานใหญ)่             7,490.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.070/2563 9 ม.ีค. 63

ซือ้โตะ๊เกา้อีรั้บประทานอาหาร  ส าหรับใหบ้รกิารในอาคาร

สรรพสาตรศภุกจิ จ านวน 6 รายการ        400,000.00       390,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮฟ ด.ีเค. จ ากดั             390,914.00 บรษัิท โฮฟ ด.ีเค. จ ากดั         390,914.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.043/2563 10 ม.ีค. 63

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1



ผลติสือ่ประชาสัมพันธ์               924.48              924.48 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                    924.48 บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                924.48 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IV01-20-4115 11 ม.ีค. 63

ผลติสือ่ประชาสัมพันธ ์มาตราการป้องกนัโควดิ 19               288.90              288.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                    288.90 บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั                288.90 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IV01-20-4116 11 ม.ีค. 63

ผลติตั่วภาพยนตร ์(งานทึง่! หนังโลก เดอืนมนีาคม)            1,284.00           1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้ จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่                 1,284.00 

บรษัิท กรนี ดจิติอล พริน้ทต์ ิง้

 จ ากดั (ส านักงานใหญ)่             1,284.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

2563/03/11/0

01 11 ม.ีค. 63

หลอดไฟเครือ่งฉาย 16 มม. และ หลอดไฟส านักงาน          21,186.00         21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มารค์โปรดักส ์จ ากดั               21,186.00 บรษัิท มารค์โปรดักส ์จ าหกั           21,186.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

เลขที ่

IV63030065 12 ม.ีค. 63

เชา่โปรเจ็คเตอรส์ าหรับฉายซบัไตเติล้            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุเดช นนทะวงศ์                 3,000.00 นายอดลุเดช นนทะวงศ์             3,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ใบส าคัญรับเงนิ 15 ม.ีค. 63

จา้งจัดท าค าบรรยายภาษาไทย            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐธ์ร กงัวาลไกล                 3,000.00 นายณัฏฐธ์ร กงัวาลไกล             3,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ใบส าคัญรับเงนิ 15 ม.ีค. 63

จา้งผลติอปุกรณ์ประกอบการจัดแสดงวตัถใุนนทิรรศการ “มมุ

ของเชดิ” 3 รายการ          20,000.00         17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั               17,013.00 บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั           17,013.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.071/2563 16 ม.ีค. 63

จา้งเหมาขนยา้ยวสัดอุปุกรณ์และเฟอรน์เิจอรส์ านักงาน

ผูอ้ านวยการและฝ่ายบรหิารกลาง จ านวน 1 งาน          33,705.00         33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคเอ็มท ีโปรเฟสซนัเนลิ จ ากดั               33,705.00 

บรษัิท เคเอ็มท ีโปรเฟส

ซนัเนลิ จ ากดั           33,705.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.072/2563 20 ม.ีค. 63

ซือ้สายสัญญาณ UTP และอปุกรณ์เกีย่วขอ้ง ส าหรับหอ้ง

ส านักงานชัน้ 6 อาคารบรุฉัตรไชยากร จ านวน 3 รายการ          16,000.00         15,675.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ากดั (สาขา1)               15,675.50 

บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ากดั 

(สาขา1)           15,675.50 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.044/2563 23 ม.ีค. 63

ซือ้หนังสอืภาษาองักฤษดา้นภาพยนตร ์จ านวน  31 รายการ          64,184.40         64,184.40 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุค๊สโตร ์จ ากดั (ประเทศ

ไทย)               64,184.40 

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุค๊สโตร ์

(ประเทศไทย)           64,184.40 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.045/2563 25 ม.ีค. 63

จา้งซอ่มแซมฉากอาคารนเิกลโอเดยีนในนทิรรศการเมอืง

มายา จ านวน 1 งาน        500,000.00       470,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมปรารถนาแลนด ์จ ากดั             470,800.00 

บรษัิท สมปรารถนาแลนด ์

จ ากดั         470,800.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.073/2563 30 ม.ีค. 63

ซือ้อะไหลเ่ครือ่งลา้งฟิลม์ภาพยนตร ์จ านวน 1 รายการ            5,350.00           5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โอคอนเนอส ์(ประเทศไทย) จ ากดั                 5,350.00 

บรษัิท โอคอนเนอส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั             5,350.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.046/2563 31 ม.ีค. 63


