
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จ้างเหมาช าระฟิล์มภาพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ืองท่ีได้รับบริจาคจ านวน
 ๑๐,๐๐๐รายการ (งานท่ี ๑)

        150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระพล บุญเคลือบ           150,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.013/2566 1 พ.ย. 65

2
จ้างเหมาช าระฟิล์มภาพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ืองท่ีได้รับบริจาคจ านวน
 ๑๐,๐๐๐รายการ (งานท่ี 2)

        150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ชาญจิรกิตติ           150,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.014/2566 1 พ.ย. 65

3
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 2)

216,000.00        216,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอติรัตน์  แก้วเหลา 216,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.015/2566 1 พ.ย. 65

4
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 3)

216,000.00        216,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ด้วงอินทร์ 216,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.016/2566 1 พ.ย. 65

5
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช าระฟิล์มภาพยนตร์คงค้าง จ านวน 198,000 ฟุต 
(งานท่ี 1)

216,000.00        216,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวีรพล วุฒิวงศ์เสรี 216,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.017/2566 1 พ.ย. 65

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานและห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน 4 รายการ           62,000.00           61,999.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส. 9518 จ ากัด              61,999.01 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.004/2566 1 พ.ย. 65

7
จ้างเหมาท าทะเบียนและสแกนเอกสารบทข่าว จ านวน ๑,๐๐๐ รายการ (งานท่ี
 ๑) จ านวน ๑ งาน

200,000.00        200,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณาฏผไท คงคาเขตร์ 200,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.018/2566 2 พ.ย. 65

8
จ้างเหมาท าทะเบียนและสแกนเอกสารบทข่าว จ านวน ๑,๐๐๐ รายการ (งานท่ี
 ๒) จ านวน ๑ งาน

200,000.00        200,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภัทรภณ นามวงค์ 200,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.019/2566 2 พ.ย. 65

9 จ้างเหมาสแกนนิตยสารภาพยนตร์เก่าจ านวน 1,000 รายการ (งานท่ี ๑) 200,000.00        200,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา จิตติชานนท์ 200,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.020/2566 2 พ.ย. 65

10 จ้างเหมาสแกนนิตยสารภาพยนตร์เก่าจ านวน 1,000 รายการ (งานท่ี 2) 200,000.00        200,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา ต่ ากระโทก 200,000.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.021/2566 2 พ.ย. 65

11 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนตุลาคม 2565 9,455.40            9,455.40            เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร. 9,455.40               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.431/2564 2 พ.ย. 65

12 ซ้ือก๊อกซิงค์น้ า 1,797.00            1,797.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา

พุทธมณฑลสาย 5
1,797.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 241082 ลง
วันท่ี 2 พ.ย. 65

2 พ.ย. 65

13 ค่าดอกไม้ร าลึก ปิยะ ตระกูลราษฎร 150.00               150.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ตลาดศาลายา 150.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน ของ นายพุทธพงษ์ เจียม

รัตตัญญู ลว. ๓ พ.ย. ๖๕
3 พ.ย. 65

14
ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ส าหรับกิจกรรมงานจัดฉายภาพยนตร์ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

1,070.00            1,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1,070.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-22-6907 ลว. ๔ พ.ย. 

๖๕
4 พ.ย. 65

15 ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (สติกเกอร์โปรแกรมภาพยนตร์) 479.00               479.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 479.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-22-6908

 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 65

16 ค่าจัดซ้ือแพ็คเกจแพลตฟอร์มส าหรับ การฉายออนไลน์ 3,204.01            3,204.01            เฉพาะเจาะจง Zoom Video Communications Inc. 3,204.01               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน ของ นายพุทธพงษ์ เจียม

รัตตัญญู ลว. ๖ พ.ย. ๖๕
6 พ.ย. 65

17
จ้างบุคคลช่วยด าเนินงานดูแลระบบการฉายภาพยนตร์ส้ันท่ีส่งเข้าประกวดและ
อนุญาตให้ฉายทางออนไลน์ จ านวน ๔๖๗ เร่ือง ในกิจกรรมหนังส้ันมาราธอน
ออนไลน์

25,000.00          25,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์ธร กังวาลไกล 25,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.021/2566 7 พ.ย. 65

18
จ้างบุคคลช่วยด าเนินงานคัดเลือกภาพยนตร์ส้ันสาขารางวัลช้างเผือก 
(ระดับอุดมศึกษา) จ านวน ๒๐๕ เร่ือง

20,000.00          20,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชญานิน เตียงพิทยากร 20,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.022/2566 7 พ.ย. 65

19
จ้างบุคคลช่วยด าเนินงานจัดท าข้อมูลภาพยนตร์และส่ือประชาสัมพันธ์ ในการจัด
เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี ๒๖

50,000.00          50,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง 50,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.023/2566 7 พ.ย. 65

20
ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน 5 รายการ ส าหรับจัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ 
คร้ังท่ี 18

1,357.55            1,357.77            เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด 1,357.77               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ีARP-1122060360 ลงวันท่ี 

 8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65

21 ซ้ือโฟมเด่ียว ส าหรับจัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ คร้ังท่ี 18 90.00                 90.00                 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 90.00                    ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 6611RP-00562 ลงวันท่ี 8 

พ.ย. 65
8 พ.ย. 65

22
ซ้ือโปสเตอร์ ส าหรับกิจกรรมงานจัดฉายภาพยนตร์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๕

212.93               212.93               เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 212.93                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV650346 ลงวันท่ี 8 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



23 ซ้ือโปสเตอร์ ส าหรับจัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ คร้ังท่ี 18 212.93               212.93               เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 212.93                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV650350 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65

24
จ้างเหมาขนย้ายเคร่ืองสแกนฟิล์มและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังและทดสอบระบบ
ของเคร่ืองสแกนฟิล์ม จ านวน 1 งาน

40,000.00          32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 32,100.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.024/2566 10 พ.ย. 65

25
จ้างขนย้ายและติดต้ังพร้อมทดสอบระบบเคร่ืองสแกนฟิล์ม Scanity จ านวน 1 
ชุด

40,000.00          32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 32,100.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.025/2566 10 พ.ย. 65

26
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กบ-6747 นฐ (รถ
กระบะ) จ านวน 1 งาน

32,524.53          32,524.53          เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

สาขาท่ี 00003
32,524.53             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.026/2566 10 พ.ย. 65

27
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์ม (วายุภักษ์ 1) (ไม่รวมอะไหล่)
 จ านวน ๑ งาน

56,000.00          53,072.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลล่ิง คอนเซ็พช่ัน จ ากัด 53,072.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.027/2566 11 พ.ย. 65

28 ค่าของท่ีระลึก (กิจกรรมภาพยนตร์สโมสร“ย้อนวัย อลวน”) 1,940.00            1,940.00            เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 1,940.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 384 เลขท่ี 19189 ลว. ๑๓ 

พ.ย. ๖๕
13 พ.ย. 65

29 ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  (สแตนด้ีโครงไม้ 1 รายการ) 6,420.00            6,420.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด 6,420.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV01-22-9650 ลงวันท่ี  14

 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

30 ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  (อุปกรณ์ 3 รายการ) 645.00               645.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 645.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงินของ วชิราภรณ์ ขวาของ ลงวันท่ี

 14 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

31 ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  (อุปกรณ์ 2 รายการ) 24.00                 24.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากัด 24.00                    ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงินของ วชิราภรณ์ ขวาของ ลงวันท่ี

 14 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

32 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 12 รายการ) 8,230.00            8,230.00            เฉพาะเจาะจง ร้านค้าส าเพ็ง 8,230.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 50121112211000385 

ลงวันท่ี  14 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

33 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 6 รายการ) 6,315.50            6,315.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 6,315.50               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงินของ วชิราภรณ์ ขวาของ ลงวันท่ี

 14 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

34 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 8 รายการ) 1,359.00            1,359.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิโอเค สเตชัน จ ากัด 1,359.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 50121112211000385 

ลงวันท่ี  14 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65

35
ซ้ือหลอดเคร่ืองฉายภาพยนตร์ดิจิทัลพร้อมติดต้ัง ในโรงภาพยนตร์ช้างแดง 
จ านวน 1 ชุด

43,000.00          42,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 42,800.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.005/2566 14 พ.ย. 65

36 จ้างผลิตสมุดนัด ปีพุทธศักราช 2566 จ านวน 6,000 เล่ม           50,000.00           46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด              46,224.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.028/2566 15 พ.ย. 65

37
จ้างผลิตภาพสูจิบัตรภาพยนตร์ส าหรับตกแต่งรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย จ านวน 1 งาน

          40,000.00           38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด              38,841.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.029/2566 15 พ.ย. 65

38
ค่าต่ออายุสมาชิกนิตยสาร Sight and Sound    ราย ๑ ปี ๑๒ ฉบับ (มีนาคม 
๒๕๖๖ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

3,281.61            3,281.61            เฉพาะเจาะจง นิตยสาร  Sight and Sound 3,281.61               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นางสาววิมลิน มีศิริ ลว. ๑๕ 

พ.ย. ๖๕
15 พ.ย. 65

39 จ้างผลิตปฏิทินต้ังโต๊ะรายวัน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมกล่อง จ านวน ๕๐๐ ช้ิน         120,000.00         112,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรศิลป์กราฟฟิค จ ากัด           112,350.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.030/2566 16 พ.ย. 65

40
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับแล็บภาพน่ิงและภาพยนตร์สมัครเล่น จ านวน
 18 รายการ

12,300.00          49,680.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร คัลเล่อร์ แลบ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 49,680.10             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.006/2566 16 พ.ย. 65

41
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับแล็บภาพน่ิงและภาพยนตร์สมัครเล่น จ านวน
 2 รายการ

12,300.00          72,760.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด 72,760.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.007/2566 16 พ.ย. 65

42
จ้างปรับปรุงพ้ืนไม้ทางเดินจุดชมวิว ช้ัน 5 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ านวน 1 
งาน

          88,000.00           88,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย              88,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.031/2566 17 พ.ย. 65

43
เช่าซอฟท์แวร์ระบบติดตามยานพาหนะส าหรับรถโรงหนัง หมายเลขทะเบียน 
๘๙-๓๑๙๘ นครปฐม จ านวน ๑ รายการ

            4,494.00             4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด                4,494.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ช.001/2566 18 พ.ย. 65

44 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 19 รายการ) 1,368.00            1,368.00            เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จ ากัด 1,368.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 0000001507 ลงวันท่ี  20 

พ.ย. 65
20 พ.ย. 65

45 ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ 2 รายการ) 989.75               989.75               เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัญศาลายา จ ากัด 989.75                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 2565031 ลงวันท่ี  21 พ.ย.

 65
21 พ.ย. 65

46 ค่าผลิตส่ือและเอกสารประชาสัมพันธ์  (ส่ือประชาสัมพันธ์ 1 รายการ) 1,070.00            1,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1,070.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV01-22-6962 ลงวันท่ี  21

 พ.ย. 65
21 พ.ย. 65

47 ซ้ือหนังสือด้านภาพยนตร์และเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ จ านวน ๑๔๗ ช่ือเร่ือง 460,000.00        445,282.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 445,282.20           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.008/2566 21 พ.ย. 65

48
ซ้ือหมึกหมึกปร้ินเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานในภารกิจของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 23 รายการ

185,295.11        185,295.11        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเจน คลีนน่ิง จ ากัด 185,295.11           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.009/2566 22 พ.ย. 65

49 ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ (ค่าสต๊ิกเกอร์ป้าย) 669.00               669.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน bbk2018 669.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน ของ นายพุทธพงษ์ เจียม

รัตตัญญู ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๕
22 พ.ย. 65

50 จ้างผลิตรางวัลส าหรับเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 26 จ านวน 5 รายการ 120,000.00        119,840.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท จี โอดิซี สตูดิโอ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)
119,840.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.032/2566 23 พ.ย. 65



51
จ้างเหมาเช่ารถตู้ 1 คัน พร้อมคนขับ ไปปฏิบัติงานกิจกรรมรถโรงหนังในพ้ืนท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จ านวน 1 งาน

          54,000.00           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี              54,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.033/2566 24 พ.ย. 65

52
จ้างเหมาคนขับรถโรงหนังและรถป่ันไฟ จ านวน 2 คน เพ่ือด าเนินการช าระภาษี
ประจ าปีของรถโรงหนังและรถป่ันไฟ และปฏิบัติงานกิจกรรมรถโรงหนังในพ้ืนท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จ านวน 1 งาน

          91,000.00           90,736.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
             90,736.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.034/2566 24 พ.ย. 65

53 จ้างกู้ข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Hard disk External) จ านวน 1 งาน 14,926.50          14,926.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีแอล ดาต้า เทคโนโลยี จ ากัด 14,926.50             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.035/2566 24 พ.ย. 65

54 จ้างต่ออายุค่าบริการโปรแกรมบริหารจัดการการขาย จ านวน 1 ปี 10,000.00          9,790.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 9,790.50               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.036/2566 24 พ.ย. 65

55 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (รวมอะไหล่) จ านวน 1 เคร่ือง 4,744.00            4,744.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เอ็กตร้า จ ากัด 4,744.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.037/2566 24 พ.ย. 65

56
ค่าจัดท าเร่ืองย่อภาษาอังกฤษของ ภาพยนตร์ส้ันท่ีประกวดในเทศกาล 
ภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี ๒๖ จ านวน ๔๙๔ เร่ือง

10,000.00          10,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวช่ืนสุมน ธรรมนิตยกุล 10,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบส าคัญรับเงิน นางสาวช่ืนสุมน ธรรมนิตยกุล ลว. 

๒๕ พ.ย. ๖๕
25 พ.ย. 65

57
ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (ค่าผลิตบอร์ด) กิจกรรมภาพยนตร์ สนทนา 100 ปี 
สักกะ จารุจินดา

1,070.00            1,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1,070.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี  เลขท่ี IV01-22-6999 ลว. ๒๖ พ.ย.

 ๖๕
26 พ.ย. 65

58 ค่าของท่ีระลึก (กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 100 ปี สักกะ จารุจินดา) 2,860.00            2,860.00            เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 2,860.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 385 เลขท่ี 19250 ลว. ๒๗ 

พ.ย. ๖๕
27 พ.ย. 65

59 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับใช้ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 8 รายการ 27,500.00          27,178.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ากัด 27,178.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.010/2566 28 พ.ย. 65

60 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 29,000.00          29,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 29,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.011/2566 29 พ.ย. 65

61 ซ้ือหลอดไฟ จ านวน ๒๔ รายการ 133,696.50        133,696.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ากัด 133,696.50           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.012/2566 29 พ.ย. 65

62
จ้างเช่าต้นคริสต์มาส พร้อมติดต้ัง งาน Night@Maya City มายาราตรี 3 จ านวน
 1 ต้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00          60,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปป้ี คริสต์มาส 60,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.038/2566 29 พ.ย. 65

63 จ้างคาริเบรตเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน จ านวน 7 เคร่ือง           15,000.00           14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมเบรลล่า คาลิเบรช่ัน จ ากัด              14,980.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.039/2566 29 พ.ย. 65

64
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับงานแล็บพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 10
 รายการ

27,178.00          27,178.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ากัด 27,178.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.013/2566 30 พ.ย. 65

65 ซ้ือขายฟิล์มลีดเดอร์ จ านวน 3 รายการ      1,160,000.00      1,157,113.72 คัดเลือก บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด         1,157,113.72 ราคาต่ าสุด ส.022/2566 30 พ.ย. 65

66 ค่าพรมเช็ดเท้า 897.00               897.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 897.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี ๒๔๓๐๙๙ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๕ 30 พ.ย. 65


