
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.091/2565 1 มิ.ย. 65

2
จ้างซ่อมเคร่ืองลดความช้ืนของห้องพักฟิล์มและห้องเย็นเก็บฟิล์ม วายุภักษ์ 1 
(รวมอะไหล่) จ านวน ๑ งาน

          11,000.00           10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด           17,494.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.092/2565 1 มิ.ย. 65

3
จ้างเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (รวมอะไหล่) อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 
จ านวน 1 งาน

          59,920.00           59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ ากัด           59,920.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.093/2565 2 มิ.ย. 65

4
ซ้ือฟิล์ม Kodak Color Print Control Strips และสารเคมีท่ีใช้ใน
กระบวนการพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี

        183,250.10         183,250.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ ากัด         183,250.10 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.048/2565 2 มิ.ย. 65

5 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือนพฤษภาคม 2565 6,724.20            6,724.20            เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร. 6,724.20            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.219/2565 2 มิ.ย. 65

6 จ้างรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือจัดท าสูจิบัตร 10,000.00          10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชลที พิมพ์นาม 10,000.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบส าคัญรับเงิน นายชลที พิมพ์นาม ลงวันท่ี 7 มิ.ย. 

65
7 มิ.ย. 65

7 จ้างผลิตเส้ือโปโลหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพ่ิมเติม จ านวน 100 ตัว           21,000.00           20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูบิซ อินเตอร์เทรด จ ากัด           20,116.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.094/2565 8 มิ.ย. 65

8
จ้างซ่อมเคร่ืองฉายภาพยนตร์ดิจิทัล (รวมอะไหล่) โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา 
จ านวน 1 งาน

          15,194.00           15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด           15,194.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.095/2565 8 มิ.ย. 65

9 ต่ออายุสมาชิก American Cinematographer 708.73               708.73               เฉพาะเจาะจง https://ascmag.com 708.73               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นางสาววิมลิน มีศิริ  ลงวันท่ี 

10 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65

10 สมัครสมาชิกวารสาร Film Quarteriy 3,013.65            3,013.65            เฉพาะเจาะจง https://filmquarterly.org 3,013.65            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นางสาววิมลิน มีศิริ  ลงวันท่ี 

10 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65

11
จัดซ้ือวารสาร Film Quarteriy ฉบับ Summer 2022 : Volume 75, 
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1,107.96            1,107.96            เฉพาะเจาะจง https://filmquarterly.org 1,107.96            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นางสาววิมลิน มีศิริ  ลงวันท่ี 

10 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65

12
จ้างเหมาเช่ารถตู้ 1 คัน พร้อมคนขับเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริการกิจกรรม
รถโรงหนัง จ านวน 1 งาน

        144,000.00           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี           54,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.096/2565 13 มิ.ย. 65

13 จ้างเหมาคนขับรถโรงหนังและรถป่ันไฟ จ านวน 2 คน         144,000.00           86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ๋)           86,670.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.097/2565 13 มิ.ย. 65

14 จ้างปลูกต้นไม้สวนน้ าตกศินิและแบล็คมารีอา จ านวน 1 งาน           17,800.00           17,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อินตรา           17,800.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.098/2565 14 มิ.ย. 65

15
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ านวน 1 
งาน

          12,800.00           12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย           12,800.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.099/2565 15 มิ.ย. 65

16 ซ้ือแกลลอนน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 5 ใบ           20,000.00             5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง             5,600.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.049/2565 15 มิ.ย. 65

17 จ้างผลิตน้ าแร่สวัสดิการ ตรา หอภาพยนตร์ (เพ่ิมเติม) จ านวน 200 โหล           11,342.00           11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคส์ เบฟเวอร์เรจส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)           11,342.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.100/2565 16 มิ.ย. 65

18 จ้างซ่อมและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน           17,165.18           17,165.18 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด สาขาท่ี 

00003
          17,165.18 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.101/2565 17 มิ.ย. 65

19
จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 70 ประจ าเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 จ านวน 1 งาน

            5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ             5,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.102/2565 17 มิ.ย. 65

20
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 70 ประจ าเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 จ านวน 1 งาน

          15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง           15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.103/2565 22 มิ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนมิถุนำยน 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 70 ประจ าเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 จ านวน 1 งาน

          70,000.00           65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด           65,056.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.104/2565 27 มิ.ย. 65

22
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิมพ์-ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์สี

          40,000.00           38,814.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ากัด           38,814.25 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.050/2565 27 มิ.ย. 65

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า จ านวน 10 รายการ            78,168.85           78,168.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ากัด           78,168.85 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.051/2565 28 มิ.ย. 65

24
จ้างพิมพ์โปรแกรมภาพยนตร์เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 งาน

          25,000.00           24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด           24,396.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.105/2565 28 มิ.ย. 65

25
จ้างเปล่ียนหลอดไฟตรวจเช็คแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ

          27,100.00           27,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  แก่นแก้ว           27,100.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.106/2565 29 มิ.ย. 65

26 จ้างซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟและเคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 6 เคร่ือง             8,517.02             8,517.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด             8,517.20 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.107/2565 29 มิ.ย. 65

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมก๊อกน้ า 766.00               766.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาศาลายา) 766.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
    ต้นฉบับใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

SLYIF22060093846  ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65


