
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนพฤษภำคม 2564 3,308.40                  3,308.40                  เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ .ทร. 3,308.40                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.345/2564 2 มิ.ย. 64

2
จ้ำงท้ำกระเป๋ำผ้ำแคนวำสท่ีระลึกลำยนิทรรศกำร “ภำพค้ำงติดตำ” เพ่ือมำ
จ้ำหน่ำยในร้ำนค้ำของงำนบริหำรสินทรัพย์ จ้ำนวน 400 ใบ

                60,000.00                 60,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณศุวลักษณ์ ใสดี                60,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.102/2565 4 มิ.ย. 64

3 ซ้ือชุด Kodak Color Print Viewing Filter Kit จ้ำนวน 1 ชุด                 20,000.00                 19,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ดดูคำส จ้ำกัด                19,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.057/2564 7 มิ.ย. 64

4 ซ้ือแอลกอฮอล์ จ้ำนวน 1 รำยกำร                 11,170.80                 11,170.80 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เบอเดนซัพพลำย                11,170.80 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.058/2564 14 มิ.ย. 64

5
จ้ำงพิสูจน์อักษรจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖4 ประจ้ำเดือนกรกฎำคม
 - สิงหำคม ๒๕๖4 จ้ำนวน ๑ งำน

                  5,000.00                   5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนเนตร ลอยครุฑ                  5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.103/2564 15 มิ.ย. 64

6
จ้ำงก่อสร้ำงงำนจ้ำงจัดท้ำห้องปฏิบัติกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง และระบบป้องกันอัคคีภัย จ้ำนวน ๑ งำน

37,438,000.00         37,372,640
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ำกัด ๓๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ได้คะแนนสูงสุด ส.031/2564 15 มิ.ย. 64

7
ค่ำเขียนบทควำมกิจกรรมสนทนำผ่ำนทำง ClubHouse หัวข้อ “โรงแรมนรก 
64 ปี ดูใหม่อีกทียังมีรอะไรให้ค้นพบ”

1,000.00                  1,000.00                  เฉพำะเจำะจง นำยเมธำกุล ชำบัญ 1,000.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส้ำคัญรับเงิน นำยเมธำกุล ชำบัญ ลงวันท่ี 15 มิ.ย. 

64
15 มิ.ย. 64

8
จ้ำงบูรณะซ่อมแซมระบบไฮดรอลิคและระบบกำรปรับถ่วงน้้ำหนักแขน รถ
เครนละโว้ภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน

                50,000.00                 49,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง                49,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.104/2564 16 มิ.ย. 64

9
จ้ำงออกแบบรูปเล่มจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖4 ประจ้ำเดือน
กรกฎำคม - สิงหำคม ๒๕๖4 จ้ำนวน 1 งำน

                15,000.00                 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.105/2564 18 มิ.ย. 64

10 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 4 รำยกำร                 10,967.80                 10,967.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ้ำกัด (สำขำ 1)                10,967.80 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.059/2564 22 มิ.ย. 64

11
จ้ำงโรงพิมพ์ผลิตจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี 64 ประจ้ำเดือนกรกฎำคม
 – สิงหำคม 2564 จ้ำนวน 6,000 เล่ม

                55,000.00                 52,451.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ้ำกัด                52,451.40 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.106/2564 23 มิ.ย. 64

12 ซ้ือหุ่นขำเหล็ก 5,000.00                  2,100.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำน N.P.M. Marketing 2,100.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี CA1901000011461

 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 64
22 มิ.ย. 64

13 ซ้ือสต๊ิกเกอร์พิมพ์ 5,000.00                  1,112.80                  เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมดีไซน์ ปร้ินต้ิง เซอร์วิส จ้ำกัด 1,112.80                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี TH6406-044 

ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 64
22 มิ.ย. 64

14 ซ้ือ DVD เร่ืองจอมขมังเวทย์ , เร่ืองสุขสันต์วันโสด 1,200.00                  1,156.00                  เฉพำะเจำะจง บรษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 1,156.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 010257718 ลง

วันท่ี 23 มิ.ย. 64
23 มิ.ย. 64

15 จ้ำงท้ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศภำยในตู้คอนเทนเนอร์ จ้ำนวน ๑ งำน                   3,000.00                   3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                  3,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.107/2564 24 มิ.ย. 64

16 จ้ำงซ่อมตู้สำขำโทรศัพท์ NEC SL-1000 อำคำรฟิล์มทำวเวอร์ จ้ำนวน 1 งำน                   4,815.00                   4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เสริมกิจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)                  4,815.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.108/2564 24 มิ.ย. 64

17 ซ้ือแผ่นใสถ่ำยเอกสำร 5,000.00                  313.50                     เฉพำะเจำะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ้ำกัด สำขำท่ี 00005 313.50                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี 
ARP-0621051794 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

24 มิ.ย. 64

18 ซ้ือตะเกียงทองเหลือง 5,000.00                  450.00                     เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรำภำ ยศปัญญำ 450.00                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส้ำคัญรับเงิน นำงสำวพัชรำภำ ยศปัญญำ ลงวันท่ี 

24 มิ.ย. 64
24 มิ.ย. 64

19 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภำพยนตร์ขำวด้ำและสี จ้ำนวน 1 งำน                 60,000.00                 60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักฤษ บุญมำ                60,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.109/2564 28 มิ.ย. 64

20
จ้ำงสอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน 
ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
จ้ำนวน ๑ งำน

115,000.00              115,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ส้ำนักงำนสำมสิบส่ี ออดิต จ้ำกัด 115,000.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.032/2564 28 มิ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


