
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองท าความเย็นภายในห้องเย็นเก็บฟิล์ม วายุภักษ์ 1 
จ านวน ๑ งาน

          11,000.00           10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลล่ิง คอนเซ็พช่ัน จ ากัด           10,165.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.070/2565 1 เม.ย. 65

2 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือนเมษายน 2565 8,099.40            8,099.40            เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร. 8,099.40            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.143/2565 1 เม.ย. 65

3 ค่าโฆษณาช่องทาง Facebook ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 800.00               800.00               เฉพาะเจาะจง Facebook Ireland Limited 800.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นายภาคภูมิ ธรรมศรี  ลงวันท่ี

 1 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65

4 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ านวน ๑ งาน ๒๖๗,๖๓๓.๗๕ ๒๖๗,๖๓๓.๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทค อินเตอร์แมค จ ากัด ๒๖๗,๖๓๓.๗๕ ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.028/2565 ๔ เม.ย. ๖๕

5
ซ้ือฟิล์มดิบภาพยนตร์สีและสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการล้างฟิล์มภาพยนตร์สี 
จ านวน ๓ รายการ

๒๓๔,๔๔๗.๔๐ ๒๓๔,๔๔๗.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ๒๓๔,๔๔๗.๔๐ ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.029/2565 ๔ เม.ย. ๖๕

6
จ้างท าดนตรีบรรเลงประกอบภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์อนุรักษ์ 
จ านวน ๑ งาน

          30,000.00           30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานันท์ นาคคง           30,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.071/2565 7 เม.ย. 65

7
จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖9 ประจ าเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จ านวน 1 งาน

            5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ             5,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.072/2565 7 เม.ย. 65

8 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน 2 รายการ           12,000.00           10,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ดรีมสปอร์ต จ ากัด           10,370.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.036/2565 7 เม.ย. 65

9 ซ้ือผ้าห่มขนหนู ห้องพยาบาลช้ัน 6 1,819.00            1,819.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล 1,819.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 10 เลขท่ี 062 ลงวันท่ี

 8 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65

10 ซ้ือเคร่ืองวัดความดัน ห้องพยาบาลช้ัน 6 1,050.00            1,050.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณกานต์ เมดิคอล จ ากัด 1,050.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี เลขท่ี HS6504035 ลง

วันท่ี 9 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65

11 ซ้ือผ้าม่านและอุปกรณ์ ห้องพยาบาลช้ัน 6 9,233.20            9,233.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ.เดคคอร์เรทีฟ จ ากัด 9,233.20            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 6504004 ลง

วันท่ี 11 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65

12
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖9 ประจ าเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จ านวน 1 รายงาน

          15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง           15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.073/2565 18 เม.ย. 65

13 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน  จ านวน 2 รายการ           21,600.00           21,068.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทิมา จ ากัด           21,068.30 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.037/2565 18 เม.ย. 65

14 ซ้ือหลอดไฟ จ านวน 2 รายการ             6,259.50             6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ากัด             6,259.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.038/2565 19 เม.ย. 65

15 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 17 เคร่ือง ๔๙๙,๙๙๘.๑๖ ๔๙๙,๙๙๘.๑๖ เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด ๔๙๙,๙๙๘.๑๖ ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.030/2565 ๒๑ เม.ย. ๖๕

16 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ           40,000.00           39,996.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น พี เซิร์ฟ           39,996.60 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.039/2565 21 เม.ย. 65

17 จ้างเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ านวน 3 ตัว           13,482.00           13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           13,482.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.074/2565 21 เม.ย. 65

18
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖9 ประจ าเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จ านวน 8,000 เล่ม

          55,000.00           54,762.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด           54,762.60 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.075/2565 22 เม.ย. 65

19 ค่าดอกไม้ (ไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อวิทยา ศุภพรโอภาส) 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านThe Bangkok Flowery 1,000.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 05 ลงวันท่ี 23 เม.ย. 65 23 เม.ย. 65

20 ค่าดอกไม้ (ไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณเพ็ญพร ไพฑูรย์) 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านThe Bangkok Flowery 1,000.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 06 ลงวันท่ี 26 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนเมษำยน 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21
รายงานขอจัดจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 อัตรา เพ่ือสนับสนุนงาน
นิทรรศการของหอภาพยนตร์ (นางสาววิยะดา รัตนา) จ านวน 1 งาน

          80,000.00           80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา รัตนา           80,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.076/2565 27 เม.ย. 65

22
รายงานขอจัดจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 อัตรา เพ่ือสนับสนุนงาน
นิทรรศการของหอภาพยนตร์ (นายณัฐกันต์ สมประสงค์) จ านวน 1 งาน

          80,000.00           80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกันต์ สมประสงค์           80,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.077/2565 27 เม.ย. 65

23
รายงานขอจัดจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 อัตรา เพ่ือสนับสนุนงาน
นิทรรศการของหอภาพยนตร์ (นางสาวภาสินี ค าสีสุข) จ านวน 1 งาน

          80,000.00           80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสินี ค าสีสุข           80,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.078/2565 27 เม.ย. 65

24
รายงานขอจัดจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 อัตรา เพ่ือสนับสนุนงาน
นิทรรศการของหอภาพยนตร์ (นางสาวกัญญาพิไล จารุสิงห์)  จ านวน 1 งาน

          80,000.00           80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพิไล จารุสิงห์           80,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.079/2565 27 เม.ย. 65

25
ซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการวีดิทัศน์ของหอภาพยนตร์ท่ีหอสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร จ านวน 3 รายการ

          22,000.00           21,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยมาร์ทพลัส จ ากัด           21,740.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.040/2565 27 เม.ย. 65

26
รายงานขอจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้นิทรรศการรถไฟสายภาพยนตร์ จ านวน
 1 งาน

          98,440.00           98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทค อินเตอร์แมค จ ากัด           98,440.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.080/2565 28 เม.ย. 65

27 จ้างผลิตเส้ือยืดหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ านวน 111 ตัว           34,000.00           34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญกมล เอกสุจริตกานต์           34,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.081/2565 28 เม.ย. 65

28 ซ้ือชุดตรวจ ATK จ านวน 600 ชุด 28,200.00          28,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่ี จ ากัด 28,200.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบก ากับ/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 

IV65041092 ลงวันท่ี 29 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65


