
ชือ่งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิทีจ่ะซือ้

หรอืจา้ง ราคากลาง

วธิซีือ้หรอื

จา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ราคาทีต่กลงซือ้

หรอืจา้ง

เหตผุลที่

คดัเลอืกโดย

สรปุ

เลขทีข่อง

สญัญา หรอื 

ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

วนัทีข่อง

สญัญา หรอื 

ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

สติ๊กเกอร ์ส ำหรับจัดกจิกรรม                  260.00                 260.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด                    260.00 

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จ ำกัด                260.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

00065101082

0129784 4 ส.ค. 63

ระบบบรหิำรจัดกำรควำมปลอดภัย (พรอ้มตดิตัง้)      15,000,000.00     15,000,000.00 ประกวดรำคำ ธรุกจิคำ้รว่ม เอสเอส        14,888,000.00 ธรุกจิคำ้รว่ม เอสเอส    14,888,000.00 

คะแนนกำร

ประเมนิคำ่

ประสทิธภิำพ

ตอ่รำคำสงูสดุ ส.032/2563 14 ส.ค. 63

ผลติบอรด์ประชำสมัพันธ ์ทึง่หนังโลก เดอืนสงิหำคม                  924.48                 924.48 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด                    924.48 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด                924.48 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4452 7 ส.ค. 63

ผลติตั๋วภำพยนตร ์ทึง่หนังโลกเดอืนสงิหำคม                  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 ่

2563/08/13/0

01 13 ส.ค. 63

ผลติสือ่ประชำสมัพันธ ์ทึง่หนังโลก เดอืนสงิหำคม                  428.00                 428.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด                    428.00 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด                428.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4471 14 ส.ค. 63

โตะ๊ตรวจฟิลม์ภำพยนตรแ์บบมอืหมนุและอเิล็กทรอนกิส ์

ส ำหรับฟิลม์ ๑๖ มม.และ ๓๕ มม. จ ำนวน ๒ ตัว        1,638,250.00       1,635,029.55 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท โอ คอนเนอส ์(ประเทศไทย) 

จ ำกัด          1,630,000.00 

บรษัิท โอ คอนเนอส ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด      1,630,000.00 

ครภัุณฑม์ี

คณุลักษณะ

พเิศษ มผีูข้ำย ส.033/2563 17 ส.ค. 63

ออกแบบรปูเลม่จดหมำยขำ่วหอภำพยนตร ์ฉบับที ่59 

ประจ ำเดอืนกันยำยน – ตลุำคม 2563 จ ำนวน 1 งำน 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง  นำงสำวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง               15,000.00 

 นำงสำวพัชรนิทร ์เอกออ่น

แสง           15,000.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.100/2563 17 ส.ค. 63

ครภัุณฑอ์ปุกรณ์ส ำหรับถำ่ยทอดสดผำ่นชอ่งทำงสือ่ออนไลน์

 จ ำนวน 10 รำยกำร           210,000.00 209,131.50 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โฟรเ์คพลัส จ ำกัด             209,131.50 บรษัิท โฟรเ์คพลัส จ ำกัด         209,131.50 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.071/2563 18 ส.ค. 63

จำ้งซอ่มเครือ่งปรับอำกำศทีโ่กดัง จ ำนวน 1 งำน 7,000.00 6,848.00 เฉพำะเจำะจง  ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ                 6,848.00  ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ             6,848.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.101/2563 18 ส.ค. 63

พลำสตกิมว้นใส 10 มว้น               4,815.00              3,317.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ท.ีพ.ีว.ี พลำสตกิ                 3,317.00 

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ท.ีพ.ีว.ี 

พลำสตกิ             3,317.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบก ำกับภำษั 

เลขที ่

IV0003316 19 ส.ค. 63

หนำ้กำกอนำมัยส ำหรับป้องกันฝุ่ นและสำรเคม ีจ ำนวน 2000 

ชิน้             13,000.00            10,700.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ไบโอเซฟ โปรดักส ์จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่               10,700.00 

บรษัิท ไบโอเซฟ โปรดักส ์

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่           10,700.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

RV631249 19 ส.ค. 63

ผลติตดิตัง้นทิรรศกำร ยำนอวกำศแหง่บำ้นนำบัว จ ำนวน 1 

งำน 480,000.00 470,327.00 เฉพำะเจำะจง

 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พำรำฟอรม์ 

สตดูโิอ             470,327.00 

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พำรำฟอรม์

 สตดูโิอ 16 ก.ย. 87

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.102/2563 21 ส.ค. 63

พสิจูน์อักษรจดหมำยขำ่วหอภำพยนตร ์ฉบับที ่59 

ประจ ำเดอืนกันยำยน – ตลุำคม 2563 จ ำนวน 1 งำน 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง  นำงสำวชนเนตร ลอยครฑุ                 5,000.00  นำงสำวชนเนตร ลอยครฑุ             5,000.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.103/2563 21 ส.ค. 63

ผลติโปสเตอร ์ทึง่หนังโลก เดอืนสงิหำคม                  425.86                 425.86 เฉพำะเจำะจง สำยสีก่ำรพมิพ ์(ส ำนักงำนใหญ)่                    425.86 

สำยสีก่ำรพมิพ ์(ส ำนักงำน

ใหญ)่                425.86 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV630290 21 ส.ค. 63

วสัดอุปุกรณ์ จัดกจิกรรม                  179.00                 179.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์จ ำกัด

 (มหำชน) สำขำพทุธมณฑลสำย ๕                    179.00 

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซน็

เตอร ์จ ำกัด (มหำชน) สำขำ

พทุธมณฑลสำย ๕                179.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบก ำกับภำษี 

เลขที ่171017 24 ส.ค. 63

จำ้งท ำควำมสะอำด และขนยำ้ยพรอ้มตดิตัง้ เครือ่งฉำย

ภำพยนตร ์จ ำนวน 6 ตัว และเกำ้อีโ้รงหนัง จ ำนวน 2 ตัว 

ส ำหรับกำรจัดแสดง ณ อำคำรสรรพสำตรศภุกจิ 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง  นำยสทุนิ วงัไพบลูย์               28,000.00  นำยสทุนิ วงัไพบลูย์           28,000.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.104/2563 24 ส.ค. 63

ครภัุณฑอ์ปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ดแทน จ ำนวน 1 ชดุ               2,990.00 2,990.00 เฉพำะเจำะจง  บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ำกัด (สำขำ 1)                 2,990.00 

 บรษัิท เดอะ โนเบลิ จ ำกัด 

(สำขำ 1)             2,990.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.072/2563 24 ส.ค. 63

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1



หนังสอืดำ้นภำพยนตร ์จ ำนวน 38 ชือ่เรือ่ง 97,717.50 97,717.50 เฉพำะเจำะจง

 บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด 97,717.50

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด 97,717.50

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.073/2563 25 ส.ค. 63

จำ้งเหมำปรับพืน้ที ่ก ำจัดวชัพชื เก็บเศษวสัดกุอ่สรำ้ง บรเิวณ

ทีด่นิเชำ่ จ ำนวน 1 งำน 87,500.00 87,500.00 เฉพำะเจำะจง  นำยธวชั อนิตรำ               87,500.00  นำยธวชั อนิตรำ           87,500.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.105/2563 25 ส.ค. 63

ผลติและตดิตัง้อปุกรณ์ เพือ่จัดแสดงในพพิธิภัณฑภ์ำพยนตร์

ไทยและชดุนทิรรศกำรเมอืงมำยำ จ ำนวน 1 งำน 42,000.00 39,349.25 เฉพำะเจำะจง

 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่               39,349.25 

 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่           39,349.25 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.106/2563 26 ส.ค. 63

เครือ่ตัดตอ่ฟิลม์ภำพยนตร ์จ ำนวน 7 รำยกำร 251500.00 251,369.54 เฉพำะเจำะจง

 บรษัิท โอคอนเนอส ์(ประเทศไทย) 

จ ำกัด             251,369.54 

บรษัิท โอ คอนเนอส ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด 251,369.54

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ ซ.074/2563 26 ส.ค. 63

ผลติบอรด์ประชำสมัพันธก์จิกรรม               4,066.00              4,066.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด                 4,066.00 บรษัิท ซซีำ่ เวริค์ชอ็ป จ ำกัด             4,066.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4502 26 ส.ค. 63

ผลติจดหมำยขำ่วหอภำพยนตร ์ฉบับที ่59 ประจ ำเดอืน

กันยำยน – ตลุำคม 2563 จ ำนวน 10,000 เลม่ 70,000.00 64,735.00 เฉพำะเจำะจง  บรษัิท กรนี ไลฟ์ พริน้ติง้ เฮำ้ส ์จ ำกัด               64,735.00 

บรษัิท กรนี ไลฟ์ พริน้ติง้ 

เฮำ้ส ์จ ำกัด 64,735.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.107/2563 27 ส.ค. 63

สติ๊กเกอร ์ส ำหรับจัดกจิกรรม                  260.00                 260.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด                    260.00 

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จ ำกัด                260.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

00065103820

123831 28 ส.ค. 63

จัดท ำและกดค ำบรรยำยภำษำไทย ทึง่หนังโลก เดอืนสงิหำคม               1,500.00              1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐธ์ร กังวำลไกล                 1,500.00 นำยณัฏฐธ์ร กังวำลไกล             1,500.00 

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ

ใบส ำคัญรับ

เงนิ วนัที ่29 

สงิหำคม 2563 29 ส.ค. 63

จัดพมิพส์มดุดดีเพือ่ใชใ้นกจิกรรมโรงหนังโรงเรยีน จ ำนวน 

15,000 เลม่ 90,000.00 88,275.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด               88,275.00 บรษัิท ชยำกร พริน้ติง้ จ ำกัด 88,275.00

รำคำทีเ่สนอ

เหมำะสมกับ

งบประมำณ จ.108/2563 31 ส.ค. 63


