ื้ ในรอบเดือนเมษายน ปี 2561
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซอ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ลาดับที่

1

2

งานที่ จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เครื่องวัดความหดตัวของฟิล์ม
เครื่อง ตัด-ต่อ ฟิล์มภาพยนตร์ดว้ ยเทป

จ้างติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
3 500 KVA อาคารเก็บฯ
4

วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จัดพิมพ์สูจิบัตรส่าหรับงาน
5 SEAPAVAA ครั้งที่ 22
งานจ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าว
6 ฉบับ 45
งานจ้างออกแบบรจดหมายข่าว
7 ฉบับ 45
8

โมเลกูลาร์ ซีฟ

จ้างจัดเตรียมเอกสาร งานจ้าง
ตกแต่งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
9 เก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
จ้างจัดเตรียมเอกสาร งานจ้างท่า
ระบบป้องกันอัคคีภัย ห้องเย็น และ
10 ห้องปฏิบัตก
ิ าร

วงเงิ นที่ จะซื้อหรือ
จ้าง

288,900.00
320,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ
ราคากลาง

288,900.00

เฉพาะเจาะจง

308,074.40 เฉพาะเจาะจง

17,655.00
4,000.00

10,000.00
17,655.00
4,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

110,000.00

110,000.00

เฉพาะเจาะจง

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ราคาที่ เสนอ

ผู้ที่ ได้รับคัดเลื อก

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
288,900.00 งบประมาณ

ส 15/2561

2 เม.ย. 61

บจก. เอส แอนด์ ดับบลิว
ตากสิน คอร์ปอเรชั่น

ดับบลิว ตากสิน คอร์
308,074.40 ปอเรชั่น

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
308,074.40 งบประมาณ

ส 16/2561

2 เม.ย. 61

บจก. สหธุรกิจ
บจก.ชยากร พริ้นติง้
นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ
นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อน
แสง
บจก. โกดัก (ประเทศไทย)

นายธนากร ค่าหรุ่ม

นายธนากร ค่าหรุ่ม

บจก. เคที เทคนิคคอ
837,596.00 ลซัพพลาย

837,596.00 ราคาต่่าสุด
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
7,950.10 งบประมาณ

ส 17/2561

2 เม.ย. 61

ซ 66/2561

3 เม.ย. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
17,655.00 งบประมาณ

จ 93/2561

3 เม.ย. 61

นางสาวชนเนตร ลอย
4,000.00 ครุฑ

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
4,000.00 งบประมาณ

จ 94/2561

4 เม.ย. 61

นางสาวพัชรินทร์ เอก
15,000.00 อ่อนแสง
บจก. โกดัก (ประเทศ
105,930.00 ไทย)

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
15,000.00 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
105,930.00 งบประมาณ

จ 95/2561

4 เม.ย. 61

ซ 67/2561

4 เม.ย. 61

12,500.00 นายธนากร ค่าหรุ่ม

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,500.00 งบประมาณ

จ 96/2561

5 เม.ย. 61

12,500.00 นายธนากร ค่าหรุ่ม

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,500.00 งบประมาณ

จ 97/2561

5 เม.ย. 61

จ 98/2561

5 เม.ย. 61

จ 99/2561

5 เม.ย. 61

ส 18/2561

5 เม.ย. 61

ส 19/2561

5 เม.ย. 61

ซ 68/2561

20 เม.ย. 61

ซ 69/2561

24 เม.ย. 61

ซ 70/2561

24 เม.ย. 61

7,950.10 บจก. สหธุรกิจ
17,655.00 บจก.ชยากร พริ้นติง้

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนากร ค่าหรุ่ม

12,500.00 นายธนากร ค่าหรุ่ม

จ้างจัดเตรียมเอกสาร งานจ้างจัดท่า

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนากร ค่าหรุ่ม

12,500.00 นายธนากร ค่าหรุ่ม

งานปรับปรุงและซ่อมแซมส่วนจัด
13 แสดงนิทรรศการกลางแจ้งเมืองมายา
จ้างผู้ประเมินอิสระ ประจ่าปี 2561
เครื่องอ่านและเขียนเทป LTO (LTO
15 Tape Drive)
14

16

กล่องใส่เอกสาร 10 R

17

หน้ากากอนามัย+บันไดพลาสติก

18

บจก. ไทยแมค แอนเตอร์แมค

ออกแบบสูจิบัตรกิจกรรมโลกที่
19 พิเศษสร้าง
จ้างจัดท่าน้่าแร่สวัสดิการหอ
20 ภาพยนตร์
21

พิมพ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 45

จ้างผลิตวีดทิ ัศน์ประกอบกิจกรรม
22 โลกที่พิเศษสร้าง
จ้างผลิตนิทรรศการประกอบ
23 กิจกรรม โลกที่พิเศษสร้าง
24

หมึก HP 79 A

เหมาคัดแยกและจัดเก็บเอกสาร
สนเทศทางด้านภาพยนตร์ จ่านวน
25 100 กล่อง
26

เครื่องส่ารองไฟ

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,500.00 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,500.00 งบประมาณ

300,000.00

235,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส เอส เค โซลูชั่น

235,400.00 บจก. เอส เอส เค โซลูชั่น

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร. มหชัย สัตยธ่ารงเธียร

150,000.00 ดร. มหชัย สัตยธ่ารงเธียร 150,000.00

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,990.20

1,990.20

เฉพาะเจาะจง

2,140.00
5,000.00
62,675.25
70,000.00
50,000.00

2,140.00
5,000.00
62,675.25
70,000.00
50,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บจก.นิวฟอนท์
บจก. กล่องกระดาษวงศ์
สว่าง

ซ่อมแซมบานประตูทางเข้า
อาคารศรีศาลายา

ซ่อมแซมบานประตู
2,140.00 ทางเข้าอาคารศรีศาลายา

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
2,140.00 งบประมาณ

จ 100/2561

25 เม.ย. 61

นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อน
แสง

นางสาวพัชรินทร์ เอก
5,000.00 อ่อนแสง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
5,000.00 งบประมาณ

จ 101/2561

25 เม.ย. 61

บจก. แพคส์ เบเวอร์เรจส์

62,675.25 บจก. แพคส์ เบเวอร์เรจส์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
62,675.25 งบประมาณ

จ 102/2561

25 เม.ย. 61

บจก กรีนไลฟ์ พิ้นติง้ เฮาส์

บจก กรีนไลฟ์ พิ้นติง้
61,130.00 เฮาส์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
61,130.00 งบประมาณ

จ 103/2561

26 เม.ย. 61

นายฆนัท นาคถนอมทรัพย์

นายฆนัท นาคถนอม
50,000.00 ทรัพย์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
50,000.00 งบประมาณ

จ 104/2561

26 เม.ย. 61

จ 105/2561

26 เม.ย. 61

ซ 71/2561

26 เม.ย. 61

ส 20/2561

27 เม.ย. 61

ซ 72/2561

30 เม.ย. 61

บจก. ซีซ่าเวิร์ค ช็อป

5,842.20

5,842.20

เฉพาะเจาะจง

บจก โฟทีก้า

17,655.00

เฉพาะเจาะจง

21,400.00
1,990.20

เฉพาะเจาะจง

17,655.00

188,748.00

1,990.20 บจก. เจนบรรเจิด

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

188,748.00 บจก.นิวฟอนท์
บจก. กล่องกระดาษวงศ์
21,400.00 สว่าง

235,400.00

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
งบประมาณ

บจก. เจนบรรเจิด

75,000.00

75,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. เอส แอนด์ ดับบลิว
ตากสิน คอร์ปอเรชั่น

จ้างจัดเตรียมเอกสาร งานจ้างจัดท่า
ห้องเย็นส่าเร็จรูป เพื่อเก็บฟิล์ม
11 ภาพยนตร์
12

ราคาที่ ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

วันที่ ของสั ญญา หรือ
เลขที่ ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง

บจก. เอส แอนด์
ดับบลิว ตากสิน คอร์
288,900.00 ปอเรชั
่น แอนด์
บจก. เอส

บจก. เคที เทคนิคคอลซัพพ
1,500,000 1,190,988.62 ประกวดราคา ลาย
10,000.00

ผู้ที่ ได้รับคัดเลื อกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง

วิ ธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

สขร 1

75,000.00 บจก. ซีซ่าเวิร์ค ช็อป
5,842.20 บจก โฟทีก้า

นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์

75,000.00 นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์

บจก.ซีเคียว เซอร์ฟ

17,655.00 บจก.ซีเคียว เซอร์ฟ

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
75,000.00 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
5,842.20 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
75,000.00 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
17,655.00 งบประมาณ

