
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ืออินเตอร์คอมชนิดพูดผ่านกระจก 2 ชุด 17,000.00          16,178.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด ส านักงานใหญ่ 16,178.40          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
            ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี PR65/0457        

 ลงวันท่ี 1 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65

2 ค่าโฆษณาช่องทาง Facebook ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 8,894.09            8,894.09            เฉพาะเจาะจง Facebook Ireland Limited 8,894.09            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
         ใบรับรองการจ่ายเงิน นายภาคภูมิ ธรรมศรี   

    ลงวันท่ี 1 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65

3
ซ้ือกล้องถ่ายภาพยนตร์ Arri Arriflex ๑๖ มม. พร้อมเลนส์ เป็นวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ านวน 1 ตัว

45,000.00          45,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวรพจน์ น่ิมวิจิตร 45,000.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
           ใบส าคัญรับเงิน นายวรพจน์ น่ิมวิจิตร       

ลงวันท่ี 4 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65

4 จ้างบริการหน่วยหนังกลางแปลง งานกรุงเทพกลางแปลง จ านวน 1 งาน         150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิตร สัตยากุล         150,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.108/2565 6 ก.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุงานดิจิทัล จ านวน 3 รายการ         229,000.00         219,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ ากัด         219,211.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.052/2565 11 ก.ค. 65

6 ค่าสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Vimeo 360.98               360.98               เฉพาะเจาะจง https://vimeo.com 360.98               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
        ใบรับรองการจ่ายเงิน นายภาคภูมิ ธรรมศรี   

ลงวันท่ี 15 ส.ค. 65
15 ก.ค. 65

7 ค่าโฆษณาช่องทาง Facebook ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 5,000.00            5,000.00            เฉพาะเจาะจง Facebook Ireland Limited 5,000.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
        ใบรับรองการจ่ายเงิน นายภาคภูมิ ธรรมศรี  

ลงวันท่ี 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65

8
ซ้ือพรมปูพ้ืน กระเบ้ืองยาง และวอลล์เปเปอร์พร้อมติดต้ังในโรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา จ านวน 1 งาน

        200,000.00         200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีเอส โปรดักส์ จ ากัด         200,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.054/2565 19 ก.ค. 65

9 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ           26,964.00           26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ ากัด           26,964.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.053/2565 21 ก.ค. 65

10 ซ้ือชุดตรวจ ATK จ านวน 600 ชุด 25,200.00          25,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่ี จ ากัด 25,200.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
       ต้นฉบับใบก ากับ/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหน้ี     

เลขท่ี IV65070341 ลงวันท่ี 21 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65

11 ซ้ือกระดาษความร้อน จ านวน ๑๐ แพ็ค             5,000.00             2,099.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด             2,099.98 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.055/2565 27 ก.ค. 65

12 จ้างปลูกต้นไม้สวนน้ าตกศินิและแบล็คมารีอา จ านวน 1 งาน 78,550.00          78,550 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร วังผา 78,550.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.109/2565 27 ก.ค. 65

13
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนงานนิทรรศการของหอภาพยนตร์  
(นางสาวปวิชญาดา  สมเงิน) จ านวน 1 อัตรา

32,000.00          32,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวปวิชญาดา  สมเงิน 32,000.00          ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.110/2565 27 ก.ค. 65

14 จ้างขนย้ายอุปกรณ์รับบริจาค จ านวน 4 รายการ 6,500.00            6,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ แซ่เชน 6,500.00            ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.111/2565 27 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกรกฎำคม 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


