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ซือ้วสัดอุปุกรณ์เพือ่การอนุรักษ์ จ านวน 6 รายการ 75,809.50       เฉพาะเจาะจง บรษัิท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จ ากดั 75,809.50              บรษัิท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จ ากดั 75,809.50          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.047/2563 3 เม.ย. 63

ซือ้วสัดอุปุกรณ์เพือ่การอนุรักษ์ จ านวน 8 รายการ 44,223.10       เฉพาะเจาะจง หจก.พจิติรพาณชิย์ 44,223.10              หา้งหุน้สว่นจ ากดั.พจิติรพาณชิย์ 44,223.10          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.048/2563 3 เม.ย. 63

ซือ้วสัดอุปุกรณ์เพือ่การอนุรักษ์ จ านวน  4 รายการ 11,285.00       เฉพาะเจาะจง รา้นตันหยง 11,285.00              รา้นตันหยง 11,285.00          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.049/2563 7 เม.ย. 63

จา้งออกแบบรปูเลม่จดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่57 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน 2563 จ านวน 1 งาน
15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง 15,000.00              นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง 15,000.00          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.074/2563 10 เม.ย. 63

สัญญาจา้งเหมาบรกิาร ตัดแตง่บ ารงุรักษาตน้ไม ้บรเิวณพืน้ที่

หอภาพยนตร ์จ านวน 1 งาน
72,000.00        72,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธวชั อนิตรา 72,000.00              นายธวชั อนิตรา 72,000.00          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ส.027/2563 13 เม.ย. 63

จา้งบรูณะเครือ่งฉายซเีนมาโตกราฟเพือ่การจัดแสดง จ านวน 

1 เครือ่ง
3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายศภุชยั วอทอง 3,500.00                นายศภุชยั วอทอง 3,500.00            

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.075/2563 15 เม.ย. 63

จา้งพสิจูน์อกัษรจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่57 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน 2563 จ านวน 1 งาน
5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครฑุ 5,000.00                นางสาวชนเนตร ลอยครฑุ 5,000.00            

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.076/2563 17 เม.ย. 63

ซือ้ชัน้วางเหล็ก(Micro Rack) จ านวน 1 งาน 179,760.00      179,760.00     เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจดิ จ ากดั 179,760.00            บรษัิท เจนบรรเจดิ จ ากดั 179,760.00        

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ซ.050/2563 17 เม.ย. 63

จา้งโรงพมิพผ์ลติจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่57 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน 2563 จ านวน 7,000 เลม่
45,000.00        43,292.20       เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนีไลฟ์ พริน้ติง้ จ ากดั 43,292.20              บรษัิท กรนีไลฟ์ พริน้ติง้ จ ากดั 43,292.20          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ จ.077/2563 21 เม.ย. 63

สัญญาจา้งงานสอบบญัชแีละประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิและ

ทรัพยส์นิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของหอภาพยนตร ์

(องคก์ารมหาชน) จ านวน 1 งาน
105,000.00      105,000.00     เฉพาะเจาะจง บรษัิท ส านักงานสามสบิสี ่ออดติ จ ากดั 105,000.00            บรษัิท ส านักงานสามสบิสี ่ออดติ จ ากดั105,000.00        

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ส.028/2563 23 เม.ย. 63

ตอ่อายโุดเมน Fapot.org จ านวน  1  ปี 532.86             532.86            เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็กไซล ์จ ากดั 532.86                   บรษัิท เน็กไซล ์จ ากดั 532.86               

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ วธ.0900.1/603 28 เม.ย. 63

สัญญาเชา่ซือ้โปรแกรม Paperless Platform (E-form and 

E-signing) จ านวน 1 ปี
73,295.00        73,295.00       เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 73,295.00              บรษัิท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)73,295.00          

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ ส.029/2563 29 เม.ย. 63

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1

132,000.00      


