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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน เมษำยน 3,991.50                  3,991.50                  เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 3,991.50                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.282/2564 5 พ.ค. 64

2
จ้ำงผลิตงำนวีดีโอจัดวำงในหัวข้อ “ ปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม ” ช่ือช้ินงำน 
“ ต้นโพธ์ิ ” จ้ำนวน 1 ช้ินงำน

              300,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสะรุจ ศุภสุทธิเวช                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.086/2564 5 พ.ค. 64

3
จ้ำงผลิตงำนวีดีโอจัดวำงในหัวข้อ “ ปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม ” ช่ือช้ินงำน 
“ Rolling Life ” จ้ำนวน 1 ช้ินงำน

              300,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย ดวงนภำ                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.087/2564 5 พ.ค. 64

4
จ้ำงผลิตงำนวีดีโอจัดวำงในหัวข้อ “ ปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม ” ช่ือช้ินงำน 
“ Recollective Space ” จ้ำนวน 1 ช้ินงำน

              300,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัท เศรษฐ์ธนำ                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.089/2564 5 พ.ค. 64

5
จ้ำงผลิตงำนวีดีโอจัดวำงในหัวข้อ “ ปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม ” ช่ือช้ินงำน 
“ สะเก็ดประกำย ” จ้ำนวน 1 ช้ินงำน

              300,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอชิตพนธ์ิ เพียรสุขประเสริฐ                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.090/2564 5 พ.ค. 64

6
จ้ำงผลิตงำนวีดีโอจัดวำงในหัวข้อ “ ปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม ” ช่ือช้ินงำน 
“ Force (working title) ” จ้ำนวน 1 ช้ินงำน

              300,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.091/2564 5 พ.ค. 64

7 สัญญำจ้ำงดูแลและบ้ำรุงรักษำเคร่ือง (Scanity) จ้ำนวน 1 งำน 800,000.00              796,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์ เนช่ันแนล จ้ำกัด 796,080.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.029/2564 7 พ.ค. 64

8
จ้ำงท้ำเส้ือยืดท่ีระลึกนิทรรศกำรภำพค้ำงติดตำ ส้ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เพ่ือ
จ้ำหน่ำยในร้ำนไมบริดจ์ช็อป จ้ำนวน 600 ตัว

                75,500.00                 75,500.00 เฉพำะเจำะจง คุณศุวลักษณ์ ใสดี                75,500.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.093/2564 11 พ.ค. 64

9 จ้ำงบูรณะโต๊ะตรวจฟิล์ม จ้ำนวน 1 งำน                 15,000.00                 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง                15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.094/2564 13 พ.ค. 64

10 จ้ำงเหมำจัดท้ำระบบเอกสำรจดหมำยเหตุของหอภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน               125,000.00               125,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงชวนพิศ เต็งอ้ำนวย              125,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.095/2564 14 พ.ค. 64

11
จ้ำงแปลบทสนทนำภำพยนตร์ภำษำเยอรมันเป็นภำษำไทย จ้ำนวน 1 เร่ือง ( 
เร่ือง Beethoven )

                70,000.00                   3,110.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมปรำรถนำ วปินำนนท์                  3,110.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.096/2564 18 พ.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร                 16,000.00                 15,622.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ้ำกัด (สำขำ 1)                15,622.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.055/2564 18 พ.ค. 64

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองท้ำควำมเย็นภำยในห้องเย็นเก็บฟิล์ม จ้ำนวน ๑ งำน                 17,000.00                 16,799.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คูลล่ิง คอนเซ็พช่ัน จ้ำกัด                16,799.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.097/2564 19 พ.ค. 64

14 จ้ำงบูรณะซ่อมแซมรถเครนละโว้ภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน                 70,000.00                 68,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง                68,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.098/2564 20 พ.ค. 64

15 ซ้ือหนังสือภำษำอังกฤษด้ำนภำพยนตร์ จ้ำนวน ๒๐๖ ช่ือเร่ือง               300,000.00               295,414.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด              295,414.20 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.056/2565 24 พ.ค. 64

16 ซ้ือสำยไฟ ปล๊ักไฟ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน 10,000.00                1,717.35                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวีทโฮมฮำร์ดแวร์ 1,717.35                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 303 เลขท่ี 15101 24 พ.ค. 64

17
จ้ำงจัดท้ำประติมำกรรมชุดสวรรค์มืด จ้ำนวน 2 รำยกำร (ท่ำยืนคุณสุเทพ วงศ์
ก้ำแหง เท่ำขนำดนักแสดงจริง)

              400,000.00               180,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนรกฤต กันทรกรวิไล                18,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.099/2565 25 พ.ค. 64

18
จ้ำงจัดท้ำประติมำกรรมชุดสวรรค์มืด จ้ำนวน 2 รำยกำร (ท่ำน่ังคุณสืบเน่ือง 
กันภัย  เท่ำขนำดนักแสดงจริง)

              400,000.00               180,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนรกฤต กันทรกรวิไล                18,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.0100/2565 25 พ.ค. 64

19 สัญญำซ้ือขำยน้้ำยำท้ำควำมสะอำดฟิล์มภำพยนตร์ จ้ำนวน 4 ชุด 492,200.00              492,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ จ้ำกัด 492,200.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.030/2564 25 พ.ค. 64

20 จ้ำงติดต้ังนิทรรศกำรปฐมกำลภำพยนตร์ในสยำม จ้ำนวน 1 งำน               290,000.00               290,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พำรำฟอร์ม สตูดิโอ              290,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.101/2565 28 พ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


