สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อ ในรอบเดือนพฤษภาคม ปี 2561
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง

เครื่องพิมพ์ แคนนอน พร้อมหมึก
พิมพ์ 2 ชุด

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฟทีก้า

2

พิมพ์สูจิบัตร ในกิจกรรม "โลกที่
พิเศษสร้าง"

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

3

เปลี่ยนรีโมท Motor Fan coil

5,457.00

บจก. สตาร์ลิงค์ (ประเทศ
5,457.00 เฉพาะเจาะจง ไทย)

4

เปลี่ยน Remote Control

7,340.20

บจก. สตาร์ลิงค์ (ประเทศ
7,340.20 เฉพาะเจาะจง ไทย)

5

จัดทําซองใส่จดหมายข่าวหอ
ภาพยนตร์

40,000.00

6

ซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพทือัตโนมัติ
(PABX)

17,000.00

หนังสือภาษาอังกฤษ 55 รายการ

88,796.70

1

7

งานจ้างติดตั้งแผ่นฉนวนสําหรับ
8 ห้องเก็บฟิล์มไนเตรท
งานจ้างติดตั้งระบบควบคุม
9 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ห้อง
จ้างซ่อมบํารุงและเติมน้ํายาทําความ
10 เย็นเครื่องปรับอากาศ
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โตโยต้า
11 ทะเบียน กบ-6747 นฐ
ถ่ายภาพงานศิลปะ ขนาด 30 ตาราง
12 เมตร จํานวน 2 ชิ้น

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สขร 1

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของสัญญา หรือ
เลขที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จ้าง

20,544.00 บจก.โฟทีก้า

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
20,544.00 งบประมาณ

ซ 73/2561

1 พ.ค. 61

16,264.00 บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
16,264.00 งบประมาณ

จ 106/2561

1 พ.ค. 61

บจก. สตาร์ลิงค์
5,457.00 (ประเทศไทย)

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
5,457.00 งบประมาณ

จ 107/2561

1 พ.ค. 61

บจก. สตาร์ลิงค์
7,340.20 (ประเทศไทย)

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
7,340.20 งบประมาณ

จ 108/2561

1 พ.ค. 61

จ 109/2561

4 พ.ค. 61

จ 110/2561

4 พ.ค. 61

ซ 74/2561

4 พ.ค. 61

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีทีบี อินดัสทรี

36,380.00 บจก. ทีทีบี อินดัสทรี

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
36,380.00 งบประมาณ

บจก. พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย
17,000.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส
บจก. คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
88,796.70 เฉพาะเจาะจง (ประเทศไทย)

บจก. พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย
8,922.73 เซอร์วิส
บจก. คิโนะคูนิยะ
88,796.70 บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
8,922.73 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
88,796.70 งบประมาณ
ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
256,800.00 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
320,600.00 งบประมาณ

ส 21/2561

7 พ.ค. 61

ส 22/2561

7 พ.ค. 61

256,800

256,800 เฉพาะเจาะจง บจก. วอลล์ เทคโนโลยี

650,000

620,600 เฉพาะเจาะจง บจก. คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น

256,800.00 บจก. วอลล์ เทคโนโลยี
บจก. คูลลิงไลน์ อิน
320,600.00 โนเวชั่น

8,886.35

8,886.35 เฉพาะเจาะจง บจก. พี.ซีสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. พี.ซีสเท็ม เอ็นจิ
8,886.35 เนียริ่ง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
8,886.35 งบประมาณ

จ 111/2561

9 พ.ค. 61

7,369.63

บจก. โตโยต้านครปฐม ผู้
7,369.63 เฉพาะเจาะจง จําหน่ายโตโยต้า

บจก. โตโยต้านครปฐม
7,369.63 ผู้จําหน่ายโตโยต้า

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
7,369.63 งบประมาณ

จ 112/2561

9 พ.ค. 61

9,500.00 นายวรพจน์ ใจกล้า

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
9,500.00 งบประมาณ

จ 113/2561

10 พ.ค. 61

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพจน์ ใจกล้า

13

14

จ้าทําพื้นชนิด Epoxy ชั้น 5 ห้อง
532 อาคารคลังฯ
จ้างผลิตซองน้ําตาล ขนาด 10*12 นิ้ว

จ้างผลิตสูจิบัตร และแผ่นพับ
15 เทศกาลภาพยนตร์เงียบ
16

จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
เทศกาลภาพยนตร์เงียบ

จ้างซ่อมมอเตอร์สําหรับเครื่องทํา
ความสะอาดฟิล์มด้วยน้ํายา
17 perklone
หลอดเครืองฉายภาพยนตร์ รุ่น
18 CHRISTIE CP 4220
19

20

73,830.00
25,680.00

จ 114/2561

10 พ.ค. 61

25,680.00 บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
25,680.00 งบประมาณ

จ 115/2561

10 พ.ค. 61

จ 116/2561

10 พ.ค. 61

จ 117/2561

10 พ.ค. 61

จ 118/2561

11 พ.ค. 61

ซ 75/2561

11 พ.ค. 61

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

28,355.00 บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
28,355.00 งบประมาณ

20,000.00

นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อน
20,000.00 เฉพาะเจาะจง แสง

นางสาวพัชรินทร์ เอก
20,000.00 อ่อนแสง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
20,000.00 งบประมาณ

49,920.00 บจก. จีทูดี
บจก. โกลเด้นดัก
28,890.00 อินเตอร์แนชั่นแนล

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
49,920.00 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
28,890.00 งบประมาณ

49,920.00
28,890.00

49,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จีทูดี
บจก. โกลเด้นดัก อินเตอร์
28,890.00 เฉพาะเจาะจง แนชั่นแนล

11,663.00

11,663.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรเจคเตอร์ เวิล์ด

11,663.00 บจก.โปรเจคเตอร์ เวิล์ด

สีเทียนและสีไม้

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง

ซ่อมแซมเครื่องทําความสะอาดฟิล์ม

22

เสื้อยืดสีดําพร้อมสกรีนลาย หนัง
เงียบครั้งที่ 5

3,210.00

บจก. โอคอนเนอส์ (ประเทศ
3,210.00 เฉพาะเจาะจง ไทย)

25,300.00

นางสาวเพ็ญกมล เอกสุจริต
25,300.00 เฉพาะเจาะจง กานต์

ผลิตแม็กเน็ต เทศกาลหนังเงียบ (4
23 แบบ)

4,000.00

น้ํายาซีเมนต์ต่อฟิล์ม จํานวน 10
กระป๋อง

80,000.00

25

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ชยากร พริ้นติ้ง

45,796.00 บจก. ไฮเออร์บูม

หลอดเครื่องฉายภาพยนตร์ รุ่น
EPSON EB-1985WU

21

24

73,830.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไฮเออร์บูม

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
45,796.00 งบประมาณ

อุปกรณ์เพื่อใช้เป็นอะไหล๋สําหรับ
เครื่องทําความสะอาดฟิล์ม

จ้างผลิตปากกาหมึกน้ําเงิน สกรีน 1
26 สี 2 ตําแหน่ง

8,560.00
12,840.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์ คงคุณ
80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แพ็ค เทค
บจก. โอคอนเนอส์ (ประเทศ
8,560.00 เฉพาะเจาะจง ไทย)
หจก. พี พี เอส พรีเมี่ยม
12,840.00 เฉพาะเจาะจง โปรดักส์

ซ 76/2561

11 พ.ค. 61

2,100.00 ร้านตันหยง

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
11,663.00 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
2,100.00 งบประมาณ

ซ 77/2561

17 พ.ค. 61

บจก. โอคอนเนอส์
3,210.00 (ประเทศไทย)

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
3,210.00 งบประมาณ

จ 119/2561

19 พ.ค. 61

นางสาวเพ็ญกมล เอก
25,300.00 สุจริตกานต์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
25,300.00 งบประมาณ

จ 120/2561

19 พ.ค. 61

4,000.00 นายณัฐนันท์ คงคุณ

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
4,000.00 งบประมาณ

จ 121/2561

19 พ.ค. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
76,269.60 งบประมาณ

ซ 78/2561

21 พ.ค. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
8,560.00 งบประมาณ

ซ 79/2561

21 ก.พ. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,840.00 งบประมาณ

จ 122/2561

21 พ.ค. 61

76,269.60 บจก. แพ็ค เทค
บจก. โอคอนเนอส์
8,560.00 (ประเทศไทย)
หจก. พี พี เอส พรีเมี่ยม
12,840.00 โปรดักส์

ทําเรื่องย่อภาพยนตร์ ในโครงการ
จัดพิมพ์หนังสือภาพยนตรานุกรม
27 แห่งชาติ
ทําเรื่องย่อภาพยนตร์ ในโครงการ
จัดพิมพ์หนังสือภาพยนตรานุกรม
28 แห่งชาติ
จ้างแปลคําบรรยายภาพยนตร์เงียบ
29 จํานวน 3 เรื่อง
จ้างแปลคําบรรยายภาพยนตร์เงียบ
30 จํานวน 3 เรื่อง
31

จ้างแปลคําบรรยายภาพยนตร์เงียบ
จํานวน 2 เรื่อง

ผลิตนิทรรศการและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์
32 เงียบ
ผลิตนิทรรศการและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์
33 เงียบ

34

งานจ้างเหมาทํารายการข้อมูล
หนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 150 เล่ม

จ้างกดคําบรรยายภาษาไทยระหว่าง
35 การฉายภาพยนตร์

จัดทําหนังสือโปรแกรมภาพยนตร์
36 สําหรับโครงการโรงหนังโรงเรียน
37

38

100,000.00

100,000.00
4,500.00
4,500.00
3,000.00

15,515.00

18,829.86

12,000.00
10,000.00
28,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภิเชษฐ์ ฝึกฝน

100,000.00 เฉพาะเจาะจง ชนาง อําภารักษ์
นางสาวพชรพร พงษ์ทัดศิริ
4,500.00 เฉพาะเจาะจง กุล
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุจินธร สันติธวัช
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอลิษา อารี

15,515.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ซีซ่า เวิร์คช๊อป จํากัด

18,829.86 เฉพาะเจาะจง บจก. แอพดา กรุ๊ป

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชนี วิยาภรณ์
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกร กนกคีขรินทร์

100,000.00 นายณัฐภิเชษฐ์ ฝึกฝน

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
100,000.00 งบประมาณ

ส 23/2561

22 พ.ค. 61

100,000.00 ชนาง อําภารักษ์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
100,000.00 งบประมาณ

ส 24/2561

22 พ.ค. 61

นางสาวพชรพร พงษ์
4,500.00 ทัดศิริกุล

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
4,500.00 งบประมาณ

จ 123/2561

23 พ.ค. 61

4,500.00 นางสาวศุจินธร สันติธวัช

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
4,500.00 งบประมาณ

จ 124/2561

23 พ.ค. 61

3,000.00 นางอลิษา อารี

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
3,000.00 งบประมาณ

จ 125/2561

23 พ.ค. 61

บจก. ซีซ่า เวิร์คช๊อป
15,515.00 จํากัด

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
15,515.00 งบประมาณ

จ 126/2561

23 พ.ค. 61

18,829.86 บจก. แอพดา กรุ๊ป

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
18,829.86 งบประมาณ

จ 127/2561

23 พ.ค. 61

12,000.00 นางสาวพัชนี วิยาภรณ์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,000.00 งบประมาณ

จ 128/2561

23 พ.ค. 61

9,000.00 นายกร กนกคีขรินทร์

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
9,000.00 งบประมาณ

จ 129/2561

23 พ.ค. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
27,445.50 งบประมาณ

จ 130/2561

25 พ.ค. 61

จ 131/2561

25 พ.ค. 61

ซ 80/2561

28 พ.ค. 61

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก คิดดี พิ้นติ้ง

27,445.50 บจก คิดดี พิ้นติ้ง

จ้างแปลคําบรรยายภาพยนตร์เงียบ
จํานวน 1 เรื่อง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานิน เตียวพิทยากร

นายชญานิน เตียว
12,000.00 พิทยากร

Tape Punch Paper

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก แพ็ค เทค

16,777.60 บจก แพ็ค เทค

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
12,000.00 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
16,777.60 งบประมาณ

401,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โกดัก (ประเทศไทย)

231,120.00 บจก. ทียูแพ็ค
บจก. โกดัก (ประเทศ
401,100.00 ไทย)

ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
231,120.00 งบประมาณ
ราคาทีเสนอเหมาะสมกับ
401,100.00 งบประมาณ

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศศิมา อิงค์ (ไทยแลนด์)

หจก. ศศิมา อิงค์ (ไทย
89,880.00 แลนด์)

267,564.00

บจก. โปรแอคทีฟ เน็ทเวิร์ค
267,564.00 เฉพาะเจาะจง โซลูชั่น

39

เครื่องซีลสุญญากาศ

250,000.00

250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ทียูแพ็ค

40

ฟิล์มดิบสี

401,000.00

ผลิตและติดตั้งสติ๊กเกอรืแบบ
41 outdoor บนรถโรงหนัง
เหมาย้ายระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตู้สาขาและระบบ
42 เครือข่ายโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง
43

ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าห้องเก็บฟอล์มไน
เตรท

140,915.69

140,915.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานคร 59

ซ 81/2561

28 พ.ค. 61

ซ 82/2561

28 พ.ค. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
89,880.00 งบประมาณ

จ 132/2561

28 พ.ค. 61

บจก. โปรแอคทีฟ เน็ท
267,448.64 เวิร์ค โซลูชั่น

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
267,448.64 งบประมาณ

จ 133/2561

28 พ.ค. 61

140,915.69 บริษัท มหานคร 59

ราคาที่เสนอเหมาะสมกับ
140,915.69 งบประมาณ

จ 134/2561

28 พ.ค. 61

