
ชือ่งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิทีจ่ะซือ้

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ราคาทีต่กลง

ซือ้หรอืจา้ง

เหตผุลที่

คดัเลอืก

โดยสรุป

เลขทีข่อง

สญัญา หรอื

 ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

วนัทีข่องสญัญา

 หรอื ขอ้ตกลง

ในการซือ้หรอื

จา้ง

ฟิลม์ตัวอยา่งภาพยนตรไ์ทย 16 มม. จ านวน 20 เรือ่ง         26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารตุ บัวฉ ่า              26,000.00 นายมารตุ บัวฉ ่า          26,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ใบส าคัญรับเงนิ 1 พ.ค. 63

น ้ามันเชือ้เพลงิ เดอืนเมษายน           4,121.70          4,121.70 เฉพาะเจาะจง

สถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิเพือ่การสวสัดกิาร 

กรมยทุธศกึษาทหารเรอื                4,121.70 

สถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

เพือ่การสวสัดกิาร กรมยทุธ

ศกึษาทหารเรอื            4,121.70 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

หนังสอืแจง้

ยอด ชพ.

303/2563 2 พ.ค. 63

กันสาดมูล่ีแ่นวดิง่ส าหรับกันฝนอาคารคลังแรกรับ จ านวน 5 

รายการ       201,500.00      201,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฮ สปีด กันสาด จ ากัด             201,500.00 บรษัิท ไฮ สปีด กันสาด จ ากัด         201,500.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.051/2563 5 พ.ค. 63

วสัดงุานชา่ง 11 รายการ           1,080.00          1,080.00 เฉพาะเจาะจง สวทีโฮมฮารด์แวร์                1,080.00 สวทีโฮมฮารด์แวร์            1,080.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ

 5 พ.ค.2563 5 พ.ค. 20

อะไหลเ่ครือ่งลา้งฟิลม์ภาพยนตร ์จ านวน 7 รายการ       200,000.00      191,262.50 เฉพาะเจาะจง ส.สมาน เอ็นจเินียริง่             191,262.50 ส.สมาน เอ็นจเินียริง่         191,262.50 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.052/2563 8 พ.ค. 63

ผลติของทีร่ะลกึกจิกรรมขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตรข์องชาติ

 ปี 2563 จ านวน 1 รายการ         72,225.00        72,225.00 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท แล็บ-ทร ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด              72,225.00 

บรษัิท แล็บ-ทร ีอนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ากัด          72,225.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ จ.078/2563 7 พ.ค. 63

หนังสอืภาษาอังกฤษดา้นภาพยนตร ์จ านวน  36 รายการ         99,580.50        99,580.50 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุค๊สโตร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด              99,580.50 

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุค๊สโตร ์

(ประเทศไทย) จ ากัด          99,580.50 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.053/2563 18 พ.ค. 63

เมนบอรด์ควบคมุมอเตอรเ์ครือ่งเกรดสฟิีลม์ภาพยนตร์ จ านวน

  1 รายการ         10,200.00        10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ากัด (สาขา 1)              10,165.00 

บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ากัด 

(สาขา 1)          10,165.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.054/2563 19 พ.ค. 63

วสัดงุานชา่ง 5 รายการ           1,144.90          1,144.90 เฉพาะเจาะจง สวทีโฮมฮารด์แวร์                1,144.90 สวทีโฮมฮารด์แวร์            1,144.90 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ

 19 พ.ค.2563 19 พ.ค. 20

กระดาษกราฟ จ านวน 1 รายการ         13,900.00        13,841.52 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาศรม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่              13,841.52 

บรษัิท อาศรม จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่          13,841.52 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.055/2563 20 พ.ค. 63

สัญญาเชา่ทีด่นิ จ านวน 4 เดอืน       200,000.00      200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตฤษณะ ทังสบุตุร             200,000.00 นายตฤษณะ ทังสบุตุร         200,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ส.030/2563 20 พ.ค. 63

ซอ่มแซมและเปลีย่นวสัดอุปุกรณ์ภายในรถตู ้ยีห่อ้ โตโยตา้ 

หมายเลขทะเบยีน นค 4564 นฐ จ านวน 13 รายการ
        70,176.23        70,176.23 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ 

จ ากัด              70,176.23 

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผู ้

จ าหน่ายโตโยตา้ จ ากัด          70,176.23 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ จ.079/2563 22 พ.ค. 63

จา้งผูช้ว่ยปฏบิัตงิานตดิแถบแมเ่หล็กทรัพยากรหอ้งสมดุ 

จ านวน 3,900 เลม่         25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สนุทรัตต์              25,000.00 นายกฤษฎา  สนุทรัตต์          25,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ จ.080/2563 26 พ.ค. 63

จา้งผูช้ว่ยปฏบิัตงิานตดิแถบแมเ่หล็กทรัพยากรหอ้งสมดุ 

จ านวน 3,900 เลม่         25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย  เดชะหลอ              25,000.00 นางสาวอรทัย  เดชะหลอ          25,000.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ จ.081/2563 26 พ.ค. 63

เกา้อีส้ าหรับจัดแสดงนทิรรศการภายในพพิธิภัณฑภ์าพยนตร์

ไทย จ านวน 5 ตัว           8,000.00          7,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซโีอแอล จ ากัด (มหาชน)                7,100.00 

บรษัิท ซโีอแอล จ ากัด 

(มหาชน)            7,100.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.057/2563 27 พ.ค. 63

อปุกรณ์ส าหรับวเิคราะหเ์คมงีานแล็บพมิพ-์ลา้งฟิลม์

ภาพยนตรส์ ีจ านวน 10 รายการ         32,600.00        32,485.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์เทรดดิง้ จ ากัด              32,485.20 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์

เทรดดิง้ จ ากัด          32,485.20 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.058/2563 28 พ.ค. 63

Inverter HIVD900G 30KW จ านวน 1 ตัว       374,500.00      374,500.00 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์เอ็นจเินียริง่ 

จ ากัด             374,500.00 

บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์

แอนด ์เอ็นจเินียริง่ จ ากัด         374,500.00 

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกับ

งบประมาณ ซ.059/2563 29 พ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1


