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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนพฤศจิกำยน 2564 9,758.10             9,758.10             เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 9,758.10                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.643/2564 2 ธ.ค. 64

2 จ้ำงพำกย์บันทึกเสียง ส. อำสนจินดำ เร่ือง ดรรชนีนำง           60,000.00           60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุนันท์ พันธชำติ                60,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.026/2565 2 ธ.ค. 64

3
ซ้ือเคร่ืองปรับปริมำตรน้้ำยำเสริม งำนพิมพ์ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์ (ขำว – ด้ำ)  
จ้ำนวน 2 รำยกำร

          27,000.00           26,011.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส แอนด์ ดับบลิว ตำกสิน คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด                26,011.70 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.012/2565 3 ธ.ค. 64

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 1 เคร่ือง 169,702.00        169,702.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด 169,702.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.021/2565 7 ธ.ค. 64

5 ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 1 งำน         100,000.00           77,093.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จ้ำกัด                77,093.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.013/2565 8 ธ.ค. 64

6 จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์เทศกำลภำพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 25 จ้ำนวน 1 งำน           22,000.00           22,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)                22,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.027/2565 8 ธ.ค. 64

7
จ้ำงออกแบบสมุดนัดและแก้วน้้ำซิลิโคนสกรีนช่ือหน่วยงำนท่ีระลึกปีพุทธศักรำช
 2565 จ้ำนวน 1 งำน

          12,000.00           12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤตชญำ หอมดี                12,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.028/2565 8 ธ.ค. 64

8
จ้ำงออกแบบรูปเล่มจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖7 ประจ้ำเดือน
มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2565 จ้ำนวน 1 งำน

          15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.029/2565 8 ธ.ค. 64

9 จ้ำงติดต้ังโคมไฟ ช้ัน 1 อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ จ้ำนวน 18 โคม           18,800.00           18,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                18,800.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.030/2565 9 ธ.ค. 64

10 ซ้ือกระดำษสีและสเปรย์ 894.90               894.90               เฉพำะเจำะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ้ำกัด สำขำท่ี 00005 894.90                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี 
ARP-1221050588 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 64

9 ธ.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุจัดแสดงนิทรรศกำร 1,097.00             1,097.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์รวมเภสัช จ้ำกัด 1,097.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบรับรองกำรจ่ำยเงินของนำงสำวอังศดำ โสภณำ

นนท์ ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64

12 ซ้ือขนมโบรำณและลูกอมโบตัน 1,360.00             1,360.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำววิยะดำ รัตนำ 1,360.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน นำงสำววิยะดำ รัตนำ 

ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64

13 ค่ำไวนิล 256.80               256.80               เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิน อิงค์เจ็ท จ้ำกัด 256.80                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

6412-003   ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64

14 ซ้ือขนมโบรำณเมล็ดแตงโม 170.00               170.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท พุฒเวศย์ 4235 จ้ำกัด 170.00                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบก้ำกับภำษี/ใบส่งสินค้ำ 

เลขท่ี 6412-008   ลงวันท่ี 10 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 64

15 ซ้ือขนมโบรำณหมำกนกแก้ว 156.00               156.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.เอส.กรุ๊ป จ้ำกัด 156.00                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบส่งของ เล่มท่ี 007 เลขท่ี 0333  

ลงวันท่ี 10 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 64

16 จ้ำงปรับปรุงประตูกระจกและหน้ำต่ำง อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ จ้ำนวน 1 งำน           11,235.00           11,235.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จงรัก อลูมิเนียม                11,235.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.031/2565 13 ธ.ค. 64

17
จ้ำงเอำต้นไม้ออกจำกขอบหน้ำต่ำง ช้ัน 6 อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ (บริเวณ
ห้องน้้ำหญิง) จ้ำนวน 1 งำน

            1,500.00             1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธวัช อินตรำ                  1,500.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.032/2565 13 ธ.ค. 64

18 จ้ำงผลิตสมุดนัด จ้ำนวน 5,000 เล่ม           40,000.00           35,577.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ้ำกัด                35,577.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.033/2565 13 ธ.ค. 64

19
จ้ำงโรงพิมพ์ผลิตจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖7 ประจ้ำเดือนมกรำคม –
 กุมภำพันธ์ 2565 จ้ำนวน 6,000 เล่ม

          55,000.00           54,762.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ้ำกัด                54,762.60 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.034/2565 13 ธ.ค. 64

20 จ้ำงผลิตแก้วน้้ำซิลิโคนสกรีนช่ือหน่วยงำน จ้ำนวน 500 ช้ิน พร้อมกล่อง           80,000.00           74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์นพร่ีเม่ียม จ้ำกัด                74,900.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.035/2565 13 ธ.ค. 64

21
ซ้ือชุดควบคุมอุณหภูมิน้้ำยำล้ำงฟิล์มของเคร่ืองล้ำงฟิล์มภำพยนตร์ (ขำว–ด้ำ) 
พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 1 ชุด

          32,000.00           31,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษ บุญมำ                31,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.014/2565 14 ธ.ค. 64

22 จ้ำงผลิตและติดต้ังบันไดรำงเล่ือนห้องสมุด จ้ำนวน 1 งำน           90,000.00           80,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.อี.สแตนเลส แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด                80,250.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.036/2565 15 ธ.ค. 64

23 จ้ำงผลิตส่ิงพิมพ์ส้ำหรับเทศกำลภำพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 25 จ้ำนวน 1 งำน           60,000.00           59,331.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด                59,331.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.037/2565 15 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนธันวำคม 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



24
จ้ำงประดับตกแต่งสถำนท่ีจัดกิจกรรม 126 ปี วันก้ำเนิดภำพยนตร์โลก จ้ำนวน
 1 งำน

          65,000.00           65,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแฮปป้ี คริสต์มำส                65,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.038/2565 15 ธ.ค. 64

25 ซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 1 เคร่ือง           25,000.00           25,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอแอมไทย คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด                25,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.015/2565 16 ธ.ค. 64

26
ซ้ือครุภัณฑ์เตียงและอุปกรณ์ ส้ำหรับห้องพยำบำลช้ัน 6 อำคำรบุรฉัตรไชยำกร
 จ้ำนวน 1 ชุด

          15,645.10           15,654.10 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล                15,654.10 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.016/2565 23 ธ.ค. 64

27 ซ้ือเคร่ืองเทอร์โมไฮโกรกรำฟและวัสดุ         181,000.00         176,867.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด              176,867.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.017/2565 23 ธ.ค. 64

28 จ้ำงซ่อมแซมวัตถุจัดแสดงประติมำกรรมศำลำเฉลิมไทย จ้ำนวน 1 งำน           20,000.00           20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีรัตน์ พวงสันเทียะ                20,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.039/2565 21 ธ.ค. 64

29 จ้ำงเปล่ียน CPU Display เคร่ืองสูบน้้ำดับเพลิง อำคำรบุรฉัตรไชยำกร         128,400.00         128,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.กริม เทรดด้ิง คอร์เปอเรช่ัน จ้ำกัด              128,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.040/2565 29 ธ.ค. 64

30 ซ้ือน้้ำยำล้ำงท่อตัน 325.00               325.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวีทโฮมฮำร์ดแวร์ 325.00                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 324 

เลขท่ี 16188  ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64

31 จ้ำงคนขับรถโรงหนังน้ำรถไปต่อทะเบียน 4,000.00             4,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยภำณุพงศ์ สำยแสน                  4,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส้ำคัญรับเงิน นำยภำณุพงศ์ สำยแสน วันท่ี 23 

ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64

32
จ้ำงเหมำช้ำระฟิล์มภำพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงก่ียวเน่ืองท่ีได้รับริจำค
งำนท่ี 1 จ้ำนวน 9,๐๐๐ รำยกำร

135,000.00        135,000.00        เฉพำะเจำะจง วัชระพล บุญเคลือบ 135,000.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.022/2565 27 ธ.ค. 64

33
จ้ำงเหมำช้ำระฟิล์มภำพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงก่ียวเน่ืองท่ีได้รับริจำค
งำนท่ี 2 จ้ำนวน 9,๐๐๐ รำยกำร

135,000.00        135,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมัย  ชำญจิรกิตตื 135,000.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.023/2565 27 ธ.ค. 64


