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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1
เช่าใช้ระบบลงลายมือช่ือและระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเจ้าหน้าท่ี
นิติบุคคลเพ่ือใช้ในโปรแกรมการจัดการส านักงาน(E-Office) จ านวน 58 ใบ

              126,602.40               126,602.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)              126,602.40 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ช.002/2565 1 เม.ย. 64

2 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มีนาคม 9,658.20                  9,658.20                  เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร. 9,658.20                 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.219/2564 1 เม.ย. 64

3 ซ้ือเพลาและยางรีดน้ ายาเคร่ืองล้างฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 6 รายการ                 33,000.00                 32,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สมานเอ็นจิเนียร่ิง                32,100.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.053/2564 2 เม.ย. 64

4 ผลิตโปสเตอร์ 212.93                     212.93                     เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์ 212.93                    ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV640134 ลง

วันท่ี 8 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64

5 ซ้ือของท่ีระลึก 1,980.00                  1,980.00                  เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 1,980.00                 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 331 เลขท่ี 16519 2 เม.ย. 64

6 จ้างจัดท าและกดซับไตเติลภาพยนตร์ 1,000.00                  1,000.00                  เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์ธร กังวาลไกล 1,000.00                 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบส าคัญรับเงิน ลงวันท่ี 3 เม.ย. 64 3 เม.ย. 64

7 ซ้ือหลอดไฟ 1,787.05                  1,787.05                  เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,787.05                 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 194430 ลงวันท่ี

 5 เม.ย. 64
5 เม.ย. 64

8
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เคมี งานพิมพ์ - ล้าง
ฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 11 รายการ

                50,000.00                 45,561.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ากัด                45,560.60 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.054/2564 5 เม.ย. 64

9
จ้างบ ารุงรักษาและตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
อาคารบุรฉัตรไชยากร (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน ๑ งาน

                37,985.00                 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.กริม เทรดด้ิง คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด                37,450.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.076/2564 5 เม.ย. 63

10
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 63 ประจ าเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 จ านวน ๑ งาน

                15,000.00                 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.077/2564 7 เม.ย. 64

11
สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับปฏิบัติงานในภารกิจฝ่ายเผยแพร่ 
จ านวน 4 เคร่ือง

140,000.00              139,057.20              เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 139,057.20             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.027/2564 8 เม.ย. 64

12
จ้างตรวจเช็คสภาพการใช้งานและซ่อมบ ารุงเคร่ืองชงกาแฟ ร้านกาแฟในห้อง
แคนทีน จ านวน 2 เคร่ือง

                  6,000.00                   4,852.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรดด้ิง จ ากัด                  4,852.45 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.078/2564 9 เม.ย. 64

13
จ้างขนย้ายและติดต้ัง พร้อมทดสอบระบบ Quantum Stornext Storage 
จ านวน ๑ งาน

              600,000.00               499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแปดสิบแปด จ ากัด              499,690.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.079/2564 16 เม.ย. 64

14
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 63 ประจ าเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 จ านวน 10,000 เล่ม

                70,000.00                 66,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด                66,150.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.080/2564 19 เม.ย. 64

15
ต่ออายุจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองลดความช้ืนภายในห้องเย็นเก็บฟิล์มและห้องพัก
ฟิล์ม (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน ๑ งาน

                50,000.00                 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด                48,150.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.081/2564 21 เม.ย. 64

16
จ้างบริการก าจัดเช้ือโรคบนพ้ืนผิวและอากาศ (Surface and Air Disinfection
 Service) จ านวน ๑งาน

120,000.00              ๑๐๘,๔๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด                48,150.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.082/2565 21 เม.ย. 64

17 จ้างปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 9 เคร่ือง จ านวน ๑ งาน                 70,352.50                 70,352.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด                70,352.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.083/2564 22 เม.ย. 64

18
จ้างขนย้ายและติดต้ังพร้อมทดสอบระบบเคร่ืองสแกนฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน 
2 ชุด

                50,000.00                 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ จ ากัด                48,150.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.084/2564 23 เม.ย. 64

19
จ้างขนย้ายและติดต้ังพร้อมทดสอบระบบเคร่ืองสแกนฟิล์ม Scanity จ านวน 1
 ชุด

                50,000.00                 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (สนญ.)                42,800.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.085/2564 26 เม.ย. 64

20 สัญญาจ้างออกแบบงานท่ีจอดรถและส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 1 งาน 315,000.00              315,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จ ากัด ๒๕๔,๒๓๒.๐๐ ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.029/2564 28 เม.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนเมษำยน 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


