
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนมกรำคม 2565 8,862.40            8,862.40            เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 8,862.40            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.57/2565 2 ก.พ. 65

2
จ้ำงผลิตภำพยนตร์สำรคดีเผยแพร่ภำรกิจงำนของหอภำพยนตร์ จ้ำนวน ๑ 
งำน

        350,000.00         321,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเนมันตรำฟิล์ม จ้ำกัด         321,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.025/2565 1 ก.พ. 65

3 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมประติมำกรรมกล้องถ่ำยภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน           15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยศจรินทร์ กุลอุบล           15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.052/2565 3 ก.พ. 65

4
จ้ำงพิสูจน์อักษรจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖8 ประจ้ำเดือนมีนำคม –
 เมษำยน 2565 จ้ำนวน 1 งำน

            5,000.00             5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนเนตร ลอยครุฑ             5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.053/2565 7 ก.พ. 65

5
จ้ำงซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองฉำยในโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ จ้ำนวน 1 
งำน

          49,755.00           49,755.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด           49,755.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.054/2565 10 ก.พ. 65

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองชงกำแฟ 1,105.00            1,105.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรดด้ิง จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 1,105.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี RC65-02115 ลงวันท่ี 11 

ก.พ. 65
11 ก.พ. 65

7 ซ้ือหนังสือ"120 ปี ธุรกิจภำพยนตร์ไทยฯ" จ้ำนวน 16 เล่ม 3,136.00            3,136.00            เฉพำะเจำะจง นำยวินัย พงศ์ศรีเพียร 3,136.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส้ำคัญรับเงิน นำยวินัย พงศ์ศรีเพียร วันท่ี 14 

ก.พ. 65
14 ก.พ. 65

8 ซ้ือไมโครโฟนอินเตอร์คอม 1 ชุด             2,990.00             2,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิวสิคสเปซ จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)             2,990.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

INV2022020048 ลงวันท่ี 15 ก.พ. 65
15 ก.พ. 65

9
จ้ำงเหมำเช่ำรถตู้ 1 คัน พร้อมคนขับเดินทำงไปปฏิบัติงำนส้ำรวจพ้ืนท่ี
ให้บริกำรรถโรงหนัง จ้ำนวน 1 งำน

          57,600.00           57,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ภูช่ืนสี           57,600.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.055/2565 17 ก.พ. 65

10
จ้ำงออกแบบรูปเล่มจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖8 ประจ้ำเดือน
มีนำคม-เมษำยน 2564 จ้ำนวน 1 งำน

          15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง           15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.056/2565 18 ก.พ. 65

11 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 1,219.80            1,219.80            เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมดีไซน์ ปร้ินต้ิง เซอร์วิส จ้ำกัด 1,219.80            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี TH 6502-039 ลงวันท่ี 18 

ก.พ. 65
18 ก.พ. 65

12
จ้ำงตรวจเช็คและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของเคร่ืองสแกนฟิล์ม 
Flashtransfer Choice จ้ำนวน ๑ งำน

            3,300.00             3,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด             3,210.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.057/2565 21 ก.พ. 65

13 ซ้ือสี และอุปกรณ์ทำสี 1,494.21            1,494.21            เฉพำะเจำะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) พุทธ

มณฑลสำย 5 สำขำท่ี 00065
            1,494.21 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ

ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 222585 ลง
วันท่ี 22 ก.พ. 65

22 ก.พ. 65

14
จ้ำงโรงพิมพ์ผลิตจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖8 ประจ้ำเดือนมีนำคม-
เมษำยน 2564 จ้ำนวน 1 งำน

          55,000.00           54,762.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ้ำกัด           54,762.60 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.058/2565 23 ก.พ. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


