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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 ซ้ือฟอนต์ Dindan Mai จ ำนวน 1 ชุด        150,000.00        146,376.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คัดสรรอักษร จ ำกัด             146,376.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.002/2565 1 พ.ย. 64

2 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์บำร์โค้ด จ ำนวน 1 เคร่ือง             8,500.00             8,239.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ควอเดล โซลูช่ัน พร้ินต้ิง จ ำกัด                 8,239.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.003/2565 1 พ.ย. 64

3 น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือนตุลำคม 2564             5,292.60             5,292.60 เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร.                 5,292.60 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้ ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.600/2564 1 พ.ย. 64

4
จ้ำงออกแบบสูจิบัตรนิทรรศกำร 100 ปี ส.อำสนจินดำ รำชสีห์แห่งวงกำร
บันเทิงไทย จ ำนวน 1 งำน

            5,000.00             5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                 5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.011/2565 4 พ.ย. 64

5 จ้ำงเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์โดยสำร อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ จ ำนวน 3 ตัว           64,093.00           64,093.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด               64,093.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.012/2565 4 พ.ย. 64

6
จ้ำงผลิตสูจิบัตรนิทรรศกำร 100 ปี ส.อำสนจินดำ รำชสีห์แห่งวงกำรบันเทิง
ไทย จ ำนวน 1 งำน

          10,700.00           10,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ ำกัด               10,700.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.013/2565 5 พ.ย. 64

7
จ้ำงผู้เตรียมข้อมูลและดูแลระบบกำรฉำยออนไลน์ส ำหรับเทศกำลภำพยนตร์ส้ัน
 คร้ังท่ี 25 จ ำนวน 1 งำน

          25,000.00           25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง               25,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.014/2565 5 พ.ย. 64

8
จ้ำงผลิตโครงแขวนภำพแบบลอยตัวนิทรรศกำร 100 ปี ส.อำสนจินดำ รำชสีห์
แห่งวงกำรบันเทิงไทย จ ำนวน 6 ชุด

          35,000.00           34,775.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. อี. สแตนเลส แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด               34,775.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.015/2565 5 พ.ย. 64

9
จ้ำงเหมำสแกนนิตยสำรภำพยนตร์เก่ำ จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี ๑) 
จ ำนวน ๑ งำน

       200,000.00        200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิประภำ จิตติชำนนท์             200,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.015/2565 8 พ.ย. 64

10
จ้ำงเหมำสแกนนิตยสำรภำพยนตร์เก่ำ จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี ๒) 
จ ำนวน ๑ งำน

       200,000.00        200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำว วรรณิศำ ต่ ำกระโทก             200,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.016/2565 8 พ.ย. 64

11
จ้ำงเหมำท ำทะเบียนและสแกนเอกสำรบทข่ำว จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี
 ๑) จ ำนวน ๑ งำน

       200,000.00        200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำว ณำฏผไท คงคำเขตร์             200,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.017/2565 8 พ.ย. 64

12
จ้ำงเหมำท ำทะเบียนและสแกนเอกสำรบทข่ำว จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี
 ๒) จ ำนวน ๑ งำน

       200,000.00        200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำย ภัทรภณ นำมวงค์             200,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.018/2565 8 พ.ย. 64

13
จ้ำงผลิตและติดต้ังชุดนิทรรศกำร 100 ปี ส.อำสนจินดำ รำชสีห์แห่งวงกำร
บันเทิงไทย จ ำนวน 1 งำน

       250,000.00           93,177.74 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)               93,177.74 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.016/2565 8 พ.ย. 64

14
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองท ำควำมเย็นภำยในห้องเย็นเก็บฟิล์มและห้องพักฟิล์ม (ไม่
รวมอะไหล่) จ ำนวน ๑ งำน

          55,000.00           53,072.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คูลล่ิง คอนเซ็พช่ัน จ ำกัด               53,072.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.017/2565 8 พ.ย. 64

15
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองเกรดสี (Color Master) ย่ีห้อ Filmlab รุ่น 2001P จ ำนวน
 1 งำน

          67,000.00           67,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษ บุญมำ               67,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.018/2565 10 พ.ย. 64

16 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนนิตยสำร จ ำนวน 2 เคร่ือง           41,000.00           40,446.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด               40,446.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.004/2565 10 พ.ย. 64

17
จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำและโซลินอยด์วำล์ว รวมถึงชุดควบคุมทำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1
 งำน

          27,000.00           27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย               27,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.019/2565 11 พ.ย. 64

18 ซ้ือขำต้ังทีวีล้อเล่ือน 2,450.30            2,450.30            เฉพำะเจำะจง ร้ำน วรนร ไฮไฟ 2,450.30                รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี RPC-64023 ลงวันท่ี

 12 ต.ค. 64
11 พ.ย. 64

19
ซ้ือตู้กดน้ ำด่ืมแบบอัตโนมัติไร้สัมผัส ระบบเย็น ชนิดแขวนผนังพร้อมระบบกรอง
 พร้อมติดต้ัง จ ำนวน ๑ งำน

       342,828.00        342,828.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์ วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)             342,828.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.005/2565 15 พ.ย. 64

20
ซ้ือหนังสือ ช่ือเร่ืองสวรรค์ 35 มม. จ ำนวน 10 เล่ม และหนังสือช่ือเร่ือง Stand
 Alone DieAlone จ ำนวน 30 เล่ม

          18,375.00           18,375.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโมรีมำตย์ ระเด่นอำหมัด               18,375.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.006/2565 15 พ.ย. 64

21 ซ้ือซีลประตูหน้ำต่ำง 515.00               515.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 515.00                   รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

SLYIF21110066824   ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64
15 พ.ย. 64

22 ซ้ือท่อ PVC 2,182.80            2,182.80            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวีทโฮมฮำร์ดแวร์ 2,182.80                รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 320 

เลขท่ี 15974  ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64
15 พ.ย. 64

23 ซ้ือเทปกำว 2,070.00            2,070.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 2,070.00                รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

624781 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 64
16 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



24 จ้ำงเหมำขนย้ำยฟิล์มภำพยนตร์ไทยและต่ำงประเทศ จ ำนวน 2,010 ม้วน           15,000.00           14,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชัย ชำญจิรกิตติ               14,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.020/2565 17 พ.ย. 64

25
จ้ำงจัดหน้ำสูจิบัตรและจัดท ำข้อมูล Video on demand ส ำหรับเทศกำล
ภำพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 25 จ ำนวน 1 งำน

          35,000.00           35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง               35,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.021/2565 17 พ.ย. 64

26 ซ้ือสำยไฟ 4,601.00            4,601.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ำกัด 4,601.00                รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบก ำกับภำษี เลขท่ี HS6411099 ลงวันท่ี

 17 พ.ย. 64
17 พ.ย. 64

27 ซ้ือหนังสือด้ำนภำพยนตร์และเก่ียวเน่ืองจ ำนวน ๖๙ ช่ือเร่ือง        252,000.00        250,798.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด             250,798.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.008/2565 22 พ.ย. 64

28 จัดซ้ือกระดำษช ำระและแอลกอฮอลล์ จ ำนวน 3 รำยกำร           68,266.00           68,266.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย               68,266.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.009/2565 22 พ.ย. 64

29 จ้ำงพำกย์บันทึกเสียง ส. อำสนจินดำ เร่ือง พ่ีชำย จ ำนวน 1 งำน           60,000.00           60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำ เหมะบุตร               58,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.022/2565 22 พ.ย. 64

30 ซ้ือหลอดไฟ จ ำนวน 25 รำยกำร           68,672.60           68,672.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ำกัด               68,672.60 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.010/2565 23 พ.ย. 64

31
จ้ำงผลิตเส้ือยืดคอกลมพร้อมสกรีน เทศกำลหนังส้ันคร้ังท่ี 25 เพ่ือจ ำหน่ำยใน
ร้ำนมำยำพำนิชย์ จ ำนวน 600 ตัว

          63,000.00           63,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน 302 Design               63,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.023/2565 24 พ.ย. 64

32
จ้ำงพิสูจน์อักษรจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖7 ประจ ำเดือนมกรำคม – 
กุมภำพันธ์ 2565 จ ำนวน 1 งำน

            5,000.00             5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนเนตร ลอยครุฑ                 5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.024/2565 25 พ.ย. 64

33
จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำโรงอำหำร ช้ัน 1 อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ จ ำนวน 1 
งำน

          68,000.00           68,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย               68,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.025/2565 26 พ.ย. 64

34
จ้ำงเหมำท ำทะเบียนและสแกนเอกสำรบทข่ำว จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี
 ๑) จ ำนวน ๑ งำน

200,000.00        200,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ บุญทรำพงษ์ 120,000.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.019/2565 ๒๖ พ.ย. ๖๔

35 ซ้ือชุดตรวจ ATK จ ำนวน 150 ชุด 21,750.00          21,750.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท มีโอซ่ี คอสเมติกส์ จ ำกัด 21,750.00              รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบก ำกับ/ใบส่งสินค้ำ/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 

IV64110228 ลงวันท่ี 29 พ.ย. 64
๒๙ พ.ย. ๖๔

36
จ้ำงเหมำท ำทะเบียนและสแกนเอกสำรบทข่ำว จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำยกำร (งำนท่ี
 ๒) จ ำนวน ๑ งำน (8 พ.ย. 64)

200,000.00        200,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิรักษ์ ชวนะเกรียงไกร 225,000.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.020/2565 ๓๐ พ.ย. ๖๔

37 ซ้ือชุดโปรแกรมกรำฟฟิกท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย        154,080.00        154,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ.ที. โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด             154,080.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.011/2565 30 พ.ย. 64


