
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1
จ้างบูรณะซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายภาพยนตร์แอนิเมช่ัน จ านวน 1 งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            4,500.00             4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย วอทอง                 4,500.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.030/2564 1 ธ.ค. 63

2 จ้างจัดท าน  าแร่สวัสดิการ ตรา หอภาพยนตร์ (เพ่ิมเติม) จ านวน 1,000 โหล           56,710.00           56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคส์ เบฟเวอร์เรจส์ จ ากัด (สนญ.)               56,710.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.031/2564 1 ธ.ค. 63

3
จ้างท าสมุดนัด และปฏิทินหอภาพยนตร์ พ.ศ. 2564 (จ้างผลิตสมุดนัด) จ านวน
  ๑ งาน

          38,263.20           38,263.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ นติ ง เฮ้าส์ จ ากัด               38,263.20 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.032/2564 1 ธ.ค. 63

4 ซื ออุปกรณ์ซ่อมห้องน  า และ หลอดไฟ             1,134.00             1,134.00 เฉพาะเจาะจง สวีทโฮมอาร์ดแวร์                 1,134.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 14312 1 ธ.ค. 63

5 ซื อธงชาติ 70 ผืน             3,710.00             3,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธงชาติ ลุงชุบ                 3,710.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ บิลเงินสด ลงวันท่ี ๑ ธ.ค.2563 1 ธ.ค. 63

6
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 61 ประจ าเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน 1 งาน

          15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง               15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.033/2564 3 ธ.ค. 63

7
เช่าซอฟท์แวร์ระบบติดตามยานพาหนะส าหรับรถโรงหนัง หมายเลขทะเบียน 
89-3198 นครปฐม จ านวน 1 รายการ

            4,494.00             4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด                 4,494.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ช.001/2564 3 ธ.ค. 63

8
จ้างท าท่ีแขวนจอโทรทัศน์ในชุดนิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว พร้อม
ติดตั ง จ านวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            3,800.00             3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย วอทอง                 3,800.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.037/2564 7 ธ.ค. 63

9 ซื อเก้าอี ไม้ยาวส าหรับใช้งานในชุดนิทรรศการ"ภาพค้างติดตา"             4,000.00             4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมน์พสิษฐ์ ป่ังพิสิษฐ์วานิชย์                 4,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบส าคัญรับเงิน ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 63

10 ซื อครุภัณฑ์ส าหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอภาพยนตร์ จ านวน ๒0 ชุด           31,030.00           31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน สไมล์ จ ากัด               31,030.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.022/2564 8 ธ.ค. 63

11
จ้างซ่อมเคร่ืองลดความชื นภายในห้องเย็นเก็บฟิล์ม (วายุภักษ์ 1) จ านวน ๑ งาน
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            6,955.00             6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด                 6,955.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.038/2564 15 ธ.ค. 63

12
จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์กาลภาพยนตร์สั น ครั งท่ี 24 จ านวน 1 งาน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

          11,533.53           11,533.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่)               11,533.53 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.039/2564 15 ธ.ค. 63

13 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์รับบริจาค จ านวน ๑ รายการ             8,650.00             8,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แพคแอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จ ากัด                 8,650.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.040/2564 15 ธ.ค. 63

14
จ้างผลิตสูจิบัตรและแผ่นพับเทศกาลภาพยนตร์สั น ครั งท่ี 24 จ านวน 1 งาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          46,010.00           46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พริ นติ ง จ ากัด               46,010.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.041/2564 15 ธ.ค. 63

15
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 61 ประจ าเดือนมกราคม –
 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 10,000 เล่ม

          64,735.00           64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ นติ ง เฮ้าส์ จ ากัด               64,735.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.042/2564 15 ธ.ค. 63

16 จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ านวน 50 เล่ม             5,350.00             5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พริ นติ ง จ ากัด                 5,350.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.043/2564 16 ธ.ค. 63

17
จ้างตัดแต่งต้นไม้ ทางเดินติดช่างสิบหมู่ หัวรถไฟ หน้าพิพิธภัณฑ์ สถานีรถไฟ 
จ านวน ๑ งาน

          36,000.00           36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อินตรา               36,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.044/2564 16 ธ.ค. 63

18 จ้างซ่อมเคร่ืองเกรดสีฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน ๑ เคร่ือง             2,700.00             2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักฤษ บุญมา                 2,700.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.045/2564 16 ธ.ค. 63

19 ซื อวัสดุอุปกรณ์เดินท่อเมนป้ัมน  า             2,140.00             2,140.00 เฉพาะเจาะจง สวีทโฮมอาร์ดแวร์                 2,140.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 14361 17 ธ.ค. 63

20 ซื ออุปกรณ์ติดตั งโคมไฟ ฝ่ายอนุรักษ์               518.95               518.95 เฉพาะเจาะจง สวีทโฮมอาร์ดแวร์                    518.95 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน 14372 17 ธ.ค. 63

21 จ้างท าระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2,568.00            2,568.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 2,568.00                ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 20121700040 17 ธ.ค. 63

22 จ้างผลิตเสื อยืดคอกลมพร้อมสกรีน เทศกาลภาพยนตร์สั น ครั ง 24           40,000.00           40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 302 Design               40,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.046/2564 17 ธ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนธันวำคม 2563

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



23 ซื อตราประทับ ฝ่ายพัสดุ             1,300.00             1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพารวยการพิมพ์                 1,300.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 098 เลขท่ี 4864,4865 18 ธ.ค. 63

24 จ้างด าเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน           19,725.00           19,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูช่ัน จ ากัด               19,725.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.047/2564 21 ธ.ค. 63

25
ซื อครุภัณฑ์โต๊ะพับเอนกประสงค์ส าหรับให้บริการผู้ร่วมกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          39,839.95           39,839.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด               39,839.95 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.023/2564 21 ธ.ค. 63

นิตยสาร Sight and Sound ใบรับรองการจ่ายเงินนางสาววิมลิน มีศิริ

บ. โหลทอง โฮลดิ ง จ ากัด ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี REN6312/001


บ. สีสัน มีเดีย จ ากัด
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีเล่มท่ี 016 

เลขท่ี 0760

27
จ้างผลิตสมุดระบายสี “ภาพค้างติดตา” ส าหรับเป็นของท่ีระลึกในกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียนและเพ่ือจ าหน่ายในร้านค้ามายาพานิชย์ของงานบริหาร
สินทรัพย์ จ านวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          39,590.00           39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พริ นติ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)               39,590.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.048/2564 24 ธ.ค. 63

28
จ้างผลิตสายคล้องบัตรพนักงาน ส าหรับบุคลากรหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
 จ านวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          27,285.00           27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตลาดการ์ด จ ากัด (ส านักงานใหญ่)               27,285.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.049/2564 28 ธ.ค. 63

26
ต่ออายุสมาชิกนิตยสารส าหรับให้บริการในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด 
ทรงศรี

                5,161.21 21 ธ.ค. 63            5,161.21             5,161.21 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณเฉพาะเจาะจง


