
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   8,750,000.00    8,750,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด         8,750,000.00 จ้างต่อเน่ือง ส.001/2565 1 ต.ค. 64

2 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกันยายน 2564           6,311.70           6,311.70 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร.                6,311.70 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.565/2564 3 ต.ค. 64

3
จ้างบริการท าความสะอาด อาคาศูนย์อนุรักษ์ อาคารคลังแรกรับ อาคารเก็บ
รักษา พ้ืนท่ีหอภาพยนตร์ และโกดัง จ านวน 1 งาน

   3,245,000.00    3,245,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ ากัด         3,245,000.00 จ้างต่อเน่ือง ส.002/2565 4 ต.ค. 64

4 ซ้ือชุดตรวจโควิดแบบน้ าลาย จ านวน 100 ช้ิน         11,500.00         11,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา โงนข า              11,500.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบส าคัญรับเงิน นางสาวจรรยา โงนข า ลงวันท่ี 4 

ต.ค. 64
4 ต.ค. 64

5 ค่าสแตนกดเจล+ขวดเจล 9,999.98          9,999.98          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 9,999.98               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

SI2110024527
7 ต.ค. 64

6 ซ้ือหน้ากากอนามัยและเฟสชิลด์ 1,630.00          1,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จ ากัด 1,630.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 0000005217 ลงวันท่ี 7 

ต.ค. 64
7 ต.ค. 64

7 ซ้ือถุงมือยาง 460.00             460.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด สาขาศาลายา 460.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 00065103121129642 

ลงวันท่ี 7 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64

8 ซ้ือถุงมือยางและสเปรย์ล้างมือ 2,521.00          2,521.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (หมาชน) 2,521.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 068171560154 ลงวันท่ี 7

 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64

9 ซ้ือผ้าท าความสะอาดและแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,944.00          1,944.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,944.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 207803 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 64 7 ต.ค. 64

10 ซ้ือถังขยะ 5,359.00          5,359.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 5,359.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 207804 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 64 7 ต.ค. 64

11 จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการภาพยนตร์ปฐมกาลในสยาม จ านวน 1 งาน         12,500.00         12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง จ ากัด              12,198.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.001/2565 8 ต.ค. 64

12 ค่าผลิตบอร์ด 4,654.50          4,654.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 4,654.50               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-21-5689 ลงวันท่ี 8 

ต.ค. 64
8 ต.ค. 64

13
จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖6 ประจ าเดือนพฤศจิกายน
 – ธันวาคม 2564 จ านวน 1 งาน

          5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ                5,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.002/2565 11 ต.ค. 64

14 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 998.00             998.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด สาขาศาลายา 998.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 000651011021137571

 ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64

15 ซ้ือเคร่ืองนับจ านวนผู้เข้าชม 156.75             156.75             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด สาขาท่ี 00005 156.75                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี เลขท่ี 
ARP-1021050826 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 64

12 ต.ค. 64

16 ซ้ือป้ายผลัก/ดึง 826.00             826.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (หมาชน) 826.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 068111571008 ลงวันท่ี 

12 ต.ค. 64
12 ต.ค. 64

17 ซ้ือขาต้ังรูป 1,377.50          1,377.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด สาขาท่ี 00005 1,377.50               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี เลขท่ี 
ARP-1021050828 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 64

12 ต.ค. 64

18 ค่าของท่ีระลึก(ขวดBottle) 2,140.00          2,140.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท 42 อินเตอร์เทรด จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 2,140.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี DB202110052 ลงวันท่ี 13

 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศท่ีโกดัง จ านวน 2 เคร่ือง           7,600.00           7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                7,600.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.003/2565 14 ต.ค. 64

20 จ้างขนย้ายเอกสารและวัตถุส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ จ านวน 1 งาน         26,000.00         25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา มูฟว่ิง จ ากัด              25,680.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.004/2565 14 ต.ค. 64

21 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 2 เคร่ือง         84,000.00         84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด              84,000.00 เช่าต่อเน่ือง ส.003/2565 14 ต.ค. 64

22 จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านธุรการบุคคลและการจัดท ารายงานเงินเดือน       125,190.00       125,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จ ากัด           125,190.00 จ้างต่อเน่ือง ส.004/2565 15 ต.ค. 64

23 ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 4,280.00          4,280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 4,280.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV017-215695 ลงวันท่ี 15 

ต.ค. 64
15 ต.ค. 64

24 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 428.00             428.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามดีไซน์ ปร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 428.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี TH6406-035 ลงวันท่ี 15 

ต.ค. 64
15 ต.ค. 64

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนตุลำคม 2564

สขร1



25 ผลิตโปสเตอร์ 1,521.54          1,521.54          เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์ 1,521.54               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV640333 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 

64
15 ต.ค. 64

26 ซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 758.00             758.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 758.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 208391 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 64 15 ต.ค. 64

27 ค่าของท่ีระลึก(แอลกอฮอล์ล้างมือ) 325.00             325.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 325.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี S061836410160002 ลง

วันท่ี 16 ต.ค. 64
16 ต.ค. 64

28 ค่าดอกไม้ 760.00             760.00             เฉพาะเจาะจง ร้านขายดอกไม้ตลาดคลองโยง 760.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงินของนางสาวสุชีรา เทวะ ลงวันท่ี

 16 ต.ค. 64
16 ต.ค. 64

29
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖6 ประจ าเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 จ านวน 1 งาน

        15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง              15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.005/2565 18 ต.ค. 64

30 ซ้ือชุดตรวจโควิดแบบน้ าลาย จ านวน 300 ช้ิน         27,000.00         27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนา เบลล่า จ ากัด (ส านักงานใหญ่)              27,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหน้ี/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 
INV2021100007 ลงวันท่ี 18 ต.ค. 64

18 ต.ค. 64

31
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ระบบ

      468,660.00       468,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน)           468,660.00 เช่าต่อเน่ือง ส.005/2565 19 ต.ค. 64

32 เช่าโปรแกรมการจัดการส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565       410,880.00       410,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด           410,880.00 เช่าต่อเน่ือง ส.006/2565 19 ต.ค. 64

33 จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งบ ารุงรักษาต้นไม้ บริเวณพ้ืนท่ีหอภาพยนตร์       132,000.00       132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อินตรา           132,000.00 จ้างต่อเน่ือง ส.007/2565 19 ต.ค. 64

34 จ้างคาริเบรตเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน จ านวน ๑ งาน         10,700.00         10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมเบรลล่า คาลิเบรช่ัน จ ากัด              10,700.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.006/2565 19 ต.ค. 64

35 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 3 ตัว         12,000.00         11,969.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด              11,969.99 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.001/2565 19 ต.ค. 64

36 เช่าท่ีดิน ส าหรับท่ีจอดรถ       600,000.00       600,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตฤษณะ ทังสุบุตร           600,000.00 เช่าท่ีดินเฉพาะท่ี ส.008/2565 25 ต.ค. 64

37
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 2)

      594,000.00       198,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติรัตน์  แก้วเหลา           198,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.009/2565 26 ต.ค. 64

38
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 3)

      594,000.00       198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ด้วงอินทร์           198,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.010/2565 26 ต.ค. 64

39
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 1)

      594,000.00       198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพล วุฒิวงศ์เสรี           198,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.011/2565 26 ต.ค. 64

40 เช่าตึกแถวห้องแถว ทาวน์เฮ้าส์และโกดังเก็บสินค้า    2,040,000.00    2,040,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาภรณ์ จินานุวัฒนา         2,040,000.00 เช่าต่อเน่ือง ส.012/2565 26 ต.ค. 64

41
จ้างบริการป้องกัน ก าจัดแมลงและสัตว์รบกวนปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง
 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 จ านวน ๑ งาน

      498,620.00       498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด           498,620.00 จ้างต่อเน่ือง ส.013/2565 27 ต.ค. 64

42
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน 2 ตัว อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจและอาคารบุรฉัตรไชยากร

        59,920.00         59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ ากัด              59,920.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.008/2565 28 ต.ค. 64

43 ต่ออายุค่าบริการโปรแกรมบริหารจัดการการขาย จ านวน 1 ปี           9,421.35       942,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด           942,135.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.009/2565 28 ต.ค. 64

44
จ้างซ่อมอุปกรณ์และเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ารองไฟและเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 
16 เคร่ือง

        20,000.00         19,730.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด              19,730.80 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.010/2565 28 ต.ค. 64

45
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์อนุรักษ์ อาคารคลังแรกรับ อาคาร
เก็บรักษา และพ้ืนท่ีหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5

   2,700,480.00    2,700,480.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
        2,700,480.00 จ้างต่อเน่ือง ส.014/2565 29 ต.ค. 64

46 ซ้ือก๊อกซิงค์เด่ียว 513.00             513.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 513.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
    ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 209395     

 ลงวันท่ี 29 ต.ค. 64
29 ต.ค. 64


