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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนกรกฎำคม 4,405.50                  4,405.50                  เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ .ทร. 4,405.50                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.469/2564 4 ส.ค. 64

2 ซ้ือเคร่ืองสแกนนิตยสำร จ้ำนวน 1 เคร่ือง                 21,000.00                 20,223.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ้ำกัด                20,223.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.066/2564 4 ส.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงวัตถุจัดแสดง จ้ำนวน 3 รำยกำร                 10,000.00                   9,523.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ้ำกัด                  9,523.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.067/2564 4 ส.ค. 64

4 จ้ำงซ่อมแซมเก้ำอ้ีสนำม จ้ำนวน 16 ตัว                 50,000.00                 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงดวงดำว วิมุตกุล                50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.116/2564 5 ส.ค. 64

5
จ้ำงพิสูจน์อักษรจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖5 ประจ้ำเดือนกันยำยน -
 ตุลำคม ๒๕๖4 จ้ำนวน ๑ งำน

                  5,000.00                   5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนเนตร ลอยครุฑ                  5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.117/2564 9 ส.ค. 64

6
รำยงำนขอจัดจ้ำงผลิตผลไม้และขนมจ้ำลองส้ำหรับตกแต่งรถเข็นขำยผลไม้
โบรำณ จ้ำนวน 1 งำน

                60,000.00                 54,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมเกียรติ ล้วนพร                54,800.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.118/2564 10 ส.ค. 64

7
จัดจ้ำงออกแบบหนังสือภำพยนตรำนุกรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2510 – 
2519 เล่มท่ี 1 (พ.ศ. 2510 – 2514) จ้ำนวน 1 งำน

                40,000.00                 40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                40,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.119/2564 11 ส.ค. 64

8 จ้ำงผลิตซองจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ จ้ำนวน  ๑ งำน                 33,000.00                 32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด                32,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.120/2564 13 ส.ค. 64

9 จ้ำงบูรณะซ่อมแซมดอลล่ีละโว้ภำพยนตร์ 1 ช้ิน               125,000.00               124,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง              124,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.121/2564 13 ส.ค. 64

10 ซ้ือเคร่ืองสแกนภำพน่ิง จ้ำนวน 1 เคร่ือง                 40,000.00                 38,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ้ำกัด (สำขำ 1)                38,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.068/2564 13 ส.ค. 64

11 ซ้ือหนังสือด้ำนภำพยนตร์และเก่ียวเน่ืองจ้ำนวน ๑๐๒ ช่ือเร่ือง               300,000.00               299,408.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด              299,408.40 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.069/2564 13 ส.ค. 64

12
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภำพยนตร์ จ้ำนวน ๓
 รำยกำร

              175,000.00               173,661.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พิจิตรพำณิชย์              173,661.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.070/2564 13 ส.ค. 64

13 ซ้ือฮำร์ดดิสก์ส้ำหรับใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ำย NAS X-San Storage               200,000.00               179,161.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ้ำกัด              179,161.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.071/2564 13 ส.ค. 64

14
จ้ำงออกแบบรูปเล่มจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี 65 ประจ้ำเดือน
กันยำยน – ตุลำคม 2564 จ้ำนวน 1 งำน

                15,000.00                 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.122/2564 16 ส.ค. 64

15 ซ้ือกล่องส้ำเร็จรูปเพ่ือส่งไปรษณีย์ 12,000.00                3,500.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ำกัด พุทธมณฑล สำขำ 0882 3,500.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบรับเงิน/ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี POS 

B06731000201192 ลงวันท่ี 16 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64

16 ซ้ือพลำสติกกันกระแทกและเทปใส 12,000.00                1,950.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท นิภำวลี แพคเกจจ้ิง จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 1,950.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้ำ ลงวันท่ี 16 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64

17 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ LAB SMEs 12,000.00                4,300.33                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 4,300.33                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี SI2103056340 ลงวันท่ี 16 

ส.ค. 64
16 ส.ค. 64

18 ค่ำซ่อมหนังสือช้ำรุด 17 เล่ม 3,800.00                  3,800.00                  เฉพำะเจำะจง นำงสำวอหิงสกะ ระงับพำล 3,800.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส้ำคัญรับเงิน นำงสำวอหิงสกะ ระงับพำล ลงวันท่ี 

20 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64

19 จ้ำงปรับปรุงเว็บไซต์หอภำพยนตร์ จ้ำนวน ๑ งำน               500,000.00               445,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัมพวำ  แพรเมือง              445,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.033/2564 23 ส.ค. 64

20
จ้ำงโรงพิมพ์ผลิตจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี 65 ประจ้ำเดือนกันยำยน –
 ตุลำคม 2564 จ้ำนวน 6,000 เล่ม

                55,000.00                 52,451.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ้ำกัด                52,451.40 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.123/2564 23 ส.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนสิงหำคม 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21 จ้ำงต้ังค่ำอุปกรณ์ป้องกันกำรโจมตีเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Firewall)                 10,700.00                 10,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ้ำกัด (มหำชน)                10,700.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.124/2564 24 ส.ค. 64

22
จ้ำงดูแลบ้ำรุงรักษำระบบจัดเก็บและบริหำรจัดกำรเครือข่ำยส่ือวีดิทัศน์ควำม
คมชัดสูง (Xsan Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Client)

              200,000.00               155,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ้ำกัด              155,150.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.125/2564 27 ส.ค. 64

23
จ้ำงย้ำยตู้คอนเทนเนอร์จำกส้ำนักงำนช่ัวครำวด้ำนหลังมำท่ีอำคำรฟิล์มทำว
เวอร์ จ้ำนวน ๑ งำน

                68,000.00                 68,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดิศักด์ิ ขำวโกมล                68,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.126/2564 27 ส.ค. 64

24
จัดซ้ือเคร่ืองดูดควันพร้อมติดต้ังในโรงอำหำรส้ำหรับกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
 ณ ช้ัน 1   อำคำรสรรพสำตร จ้ำนวน 3 เคร่ือง

                50,000.00                 16,476.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีเฟลม จ้ำกัด                16,476.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.072/2564 30 ส.ค. 64

25 จ้ำงติดต้ังรำวเหล็กกันตกอำคำรฟิล์มทำวเวอร์ ช้ัน 2 และช้ัน 3 จ้ำนวน ๑ งำน                 94,659.00                 94,695.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.อี. สแตนเลส แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด                94,695.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.128/2564 31 ส.ค. 64


