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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 จ้างท าเร่ืองย่อภาพยนตร์สารคดี จ านวน 475 รายการ                 95,000.00                 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธพร คุ้มวงษ์                95,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.020/2564 1 ก.พ. 64

2
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ จ านวน 
4 รายการ

              145,000.00                 93,946.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิจิตรพาณิชย์                93,946.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.035/2564 1 ก.พ. 64

3 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มกราคม 2564                   6,705.90                   6,705.90 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร.                  6,705.90 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.88/2564 1 ก.พ. 64

4 ซ้ือตะแกรงคัดแยกขยะ จ านวน 2 ชุด                 29,746.00                 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บีเบทเทอร์ ซัพพลาย                29,746.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.036/2564 2 ก.พ. 64

5 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงาน ฝ่ายอนุรักษ์ จ านวน 43 รายการ               400,000.00               230,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันดูดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่)              230,564.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.037/2564 2 ก.พ. 64

6 ซ้ือวัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 218 รายการ               320,000.00               322,818.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย ดิจิ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)              304,920.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.038/2564 2 ก.พ. 64

7 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A3 ขนาด 80 แกรม จ านวน 10 รีม                   2,354.00                   2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด                  2,354.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV6400840 2 ก.พ. 64

8 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ A3 จ านวน 1 เคร่ือง                 10,700.00                   6,300.00 เฉพาะเจาะจง บีเบทเทอร์ ซัพพลาย                  6,290.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.039/2564 3 ก.พ. 64

9 ค่าพวงหรีดดอกไม้สด                   1,000.00                   1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน The Bangkok Flowery                  1,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 09 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2564 6 ก.พ. 64

10
จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี ๖2 ประจ าเดือนมีนาคม – 
เมษายน ๒๕๖4 จ านวน ๑ งาน

                  5,000.00                   5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ                  5,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.058/2564 8 ก.พ. 64

11 ซ้ือวัสดุห่อปกหนังสือชนิด clean plastic จ านวน 1 ม้วน                   7,500.00                   7,115.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จ ากัด                  7,115.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.040/2564 8 ก.พ. 64

12 ซ้ือเต็นท์ส าหรับใช้จอดรถโรงหนัง จ านวน 1 หลัง               380,000.00               365,940.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อมรรัตน์ เต็นท์เช่า              365,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.041/2564 8 ก.พ. 64

13 ค่าอินเตอร์คอม                   6,306.00                   6,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จ ากัด                  6,306.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 14/02/64 ลง

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564
10 ก.พ. 64

14 จ้างผลิตผ้าธงปีกนกสกรีนลายสองด้าน จ านวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                 21,000.00                 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียน สไมล์ จ ากัด                20,330.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.059/2564 11 ก.พ. 64

15 ผลิตบอร์ด                      359.52                      359.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่)                     359.52 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-21-5020 11 ก.พ. 64

16
จ้างผลิตสติกเกอร์ชุดเพ่ือประดับตกแต่งร้านขายของท่ีระลึกหอภาพยนตร์ 
จ านวน 1 งาน

                55,000.00                 51,911.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิมาอิงค์ (ไทยแลนด์)                51,911.73 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.060/2564 15 ก.พ. 64

17
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 62 ประจ าเดือน
มีนาคม - เมษายน  2564 จ านวน 1 งาน

                15,000.00                 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.061/2564 15 ก.พ. 64

18 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ ย่ีห้อ APC จ านวน 1 เคร่ือง                   4,000.00                   3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด                  3,745.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.062/2564 17 ก.พ. 64

19 จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ข้อความและติดต้ัง                   1,605.00                   1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่)                  1,605.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-21-5029 17 ก.พ. 64

20 จ้างผลิตโปสเตอร์                      638.79                      638.79 เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์                     638.79 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV640061 17 ก.พ. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21 ค่าสต๊ิกเกอร์                      520.00                      520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด                     520.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 

000651030221126842
17 ก.พ. 64

22 ค่าของท่ีระลึก                   2,000.00                   2,000.00 เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)                  2,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 326 เลขท่ี 16266 17 ก.พ. 64

23 ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เร่ือง In The Mood                   5,350.00                   5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด                  5,350.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 6402-0024 17 ก.พ. 64

24 ค่าพวงหรีดดอกไม้สด                   1,000.00                   1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน The Bangkok Flowery                  1,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 12 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2564 19 ก.พ. 64

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 1 งาน                 40,000.00                 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ บุญมา                35,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.063/2564 22 ก.พ. 64

26 ค่าพวงหรีดดอกไม้สด                   1,000.00                   1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน The Bangkok Flowery                  1,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 13 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2564 22 ก.พ. 64

27
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 62 ประจ าเดือนมีนาคม - 
เมษายน  2564 จ านวน 1 งาน

                70,000.00                 64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด                64,735.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.064/2564 23 ก.พ. 64

28 ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง               350,146.80               350,146.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเมก้า จ ากัด              350,146.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.042/2564 23 ก.พ. 64

29
ซ้ือวัสดุส าหรับให้บริการในโรงอาหารและร้านขายของท่ีระลึก จ านวน 3 
รายการ

                30,000.00                 14,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันหยง                14,850.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.043/2564 23 ก.พ. 64

30 ซ้ือผ้าพันคอ                      980.00                      980.00 เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)                     980.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 326 เลขท่ี 16295 24 ก.พ. 64

31 ซ้ือผ้าเช็ดผิว                      194.50                      194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขาศาลายา                     194.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 

000651030221126842
25 ก.พ. 64

32 ผลิตบอร์ด                      359.52                      359.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่)                     359.52 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-21-5042 25 ก.พ. 64


