
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าโฆษณาช่องทาง Facebook ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)             3,966.18             3,966.18 เฉพาะเจาะจง Facebook Lreland Limited             3,966.18 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นายภาคภูมิ ธรรมศรี  ลงวันท่ี

 1 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65

2 ซ้ือวัตถุ 7 รายการเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (แผ่นเสียงไวนิล)           34,373.16           34,373.16 เฉพาะเจาะจง เว็บไซต์จากประเทศ           34,373.16 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นายวินัย สมบุญณา ลงวันท่ี 1

 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65

3 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง เดือนกรกฎาคม 2565             8,404.80             8,404.80 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร.             8,404.80 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้้ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.300/2565 2 ส.ค. 65

4 ซ้ือวัตถุ 2 รายการเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (ของเล่นโบราณ)             5,213.67             5,213.67 เฉพาะเจาะจง เว็บไซต์จากประเทศ             5,213.67 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน นายวินัย สมบุญณา ลงวันท่ี 2

 ส.ค. 65
2 ส.ค. 65

5 ซ้ือกระดาษเช็ดมือและกระดาษช้าระ จ้านวน 3 รายการ         112,885.00         112,885.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เบอเดนซัพพลาย         112,885.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.056/2565 3 ส.ค. 65

6 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางบริการของหอภาพยนตร์  จ้านวน 1 งาน           40,000.00           36,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)           36,444.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.112/2565 3 ส.ค. 65

7
จ้างส้ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 ประจ้าปี 2565

        100,000.00         100,000.00 เฉพาะเจาะจง ผศ. ดร. มหชัย สัตยธ้ารงเธียร         100,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.113/2565 3 ส.ค. 65

8 ซ้ือโพลียูริเทนโฟม                638.00                638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)                638.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
   ใบก้ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

CS256508/00047 ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2565
4 ส.ค. 65

9 ซ้ือสีโปรเตอร์                162.00                162.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีทูเอส จ้ากัด สาขาซีพีเอ็น ศาลายา สาขาท่ี 

00159
               162.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก้ากับภาษี เลขท่ี 
50121082210000060 ลงวันท่ี 5 ส.ค. 65

5 ส.ค. 65

10 ซ้ือแอลกอฮอล์                375.00                375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสราภา จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)                375.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
       ใบก้ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 
TX-650800011 ลงวันท่ี 5 พ.ค. 65

5 ส.ค. 65

11 ซ้ือโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ จ้านวน ๑ ชุด      1,053,510.00         896,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด         896,500.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ส.036/2565 5 ส.ค. 65

12
จ้างตรวจเช็คแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างห้องนิทรรศการช้ัน 3 และไฟส่องโถง
นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ้านวน 2 
รายการ

            4,500.00             4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  แก่นแก้ว             4,500.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.114/2565 5 ส.ค. 65

13
จ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ นค-4564 นฐ (รถตู้) จ้านวน
 2 รายการ

            4,403.05             4,403.05 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด สาขาท่ี 

00003
            4,403.05 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.115/2565 5 ส.ค. 65

14 ซ้ือขวดฉีดน้้ากล่ัน                490.00                490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ้ากัด สาขาท่ี 00005                490.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก้ากับภาษี เลขท่ี 
ARP-0822050677 ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65

8 ส.ค. 65

15 ซ้ือกระดาษทราย                977.50                977.50 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค.                977.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบก้ากับภาษี เลขท่ี 

6508RP-00535 ลงวันท่ี 8 ส.ค. 65
8 ส.ค. 65

16 จ้างผลิตและติดต้ังนิทรรศการ “เขาช่ือสรพงศ์” จ้านวน 1 งาน         130,000.00         115,313.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)         115,313.90 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.116/2565 10 ส.ค. 65

17 ซ้ือวัตถุ 6 รายการเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (โมเดลโรงหนัง)             8,892.76             8,892.76 เฉพาะเจาะจง เว็บไซต์จากประเทศ             8,892.76 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
     ใบรับรองการจ่ายเงิน นายวินัย สมบุญณา        

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65

18 ค่าดอกไม้ (ไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณวิโรจน์ ทองชิว)             1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าแสน ฟลอรีส             1,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ บิลเงินสด เล่มท่ี 74 เลขท่ี 13 ลงวันท่ี 11 ส.ค. 65 11 ส.ค. 65

19
จ้างปรับปรุงตู้ (Built In ) ก้ันพ้ืนท่ีห้องประชุมช้ัน 4 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ
 จ้านวน 1 งาน

          65,000.00           65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤชศักดา ฤาชา           65,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.117/2565 11 ส.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนสิงหำคม 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



20
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมประตู อาคารสรรพสาตรศุภกิจและซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในห้องน้้าอาคารบุรฉัตรไชยากร จ้านวน 5 รายการ

          24,100.00           24,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จงรัก อลูมิเนียม           24,100.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.118/2565 11 ส.ค. 65

21 จ้างซ่อมจอประชาสัมพันธ์ (Video wall) LED Full Color จ้านวน 1 งาน           57,887.00           57,887.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมมิที เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด           57,887.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.119/2565 11 ส.ค. 65

22
จ้างผลิตเส้ือหอภาพยนตร์แบบเส้ือยืดสีด้า Back to the Cinema จ้านวน 
200 ตัว

          30,000.00           26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 302 Design           26,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.120/2565 11 ส.ค. 65

23 ซ้ือหนังสือด้านภาพยนตร์และเก่ียวเน่ือง จ้านวน ๗๙ ช่ือเร่ือง         260,000.00         256,218.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด         256,218.30 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.057/2565 11 ส.ค. 65

24 ซ้ือหลอดเคร่ืองฉายภาพยนตร์ดิจิทัล จ้านวน 1 รายการ           55,105.00           55,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด           55,105.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.058/2565 11 ส.ค. 65

25
ซ้ือสารเคมีส้าหรับวิเคราะห์และผสมใช้ในการล้างฟิล์มภาพยนตร์สีและขาวด้า
 จ้านวน 12 รายการ

          54,000.00           53,403.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ้ากัด           53,403.70 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.059/2565 11 ส.ค. 65

26 ซ้ือแผ่นก้ันหนังสือแบ่งหมวดหมู่ย่อย จ้านวน ๑๐๐ อัน           10,000.00             9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)             9,095.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.060/2565 16 ส.ค. 65

27
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ จ้านวน
 ๓ รายการ

          76,000.00           75,435.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิจิตรพาณิชย์           75,435.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.061/2565 18 ส.ค. 65

28
จ้างพิสูจน์อักษรจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 71 ประจ้าเดือนกันยายน
 – ตุลาคม 2565 จ้านวน 1 งาน

            5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ             5,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.121/2565 16 ส.ค. 65

29 ซ้ือฟิล์มดิบภาพยนตร์สีและฟิล์มลีดสีฟ้า ขนาด 35 มม. จ้านวน 2 รายการ      1,234,000.00      1,233,723.38 คัดเลือก บริษัท เอ็ดดูคาส จ้ากัด      1,233,282.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด
ส.037/2565 ๑๗ ส.ค. ๖๕

30 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง เดือนมิถุนายน 2565           10,296.00           10,296.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร.           10,296.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้้ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.263/2565 17 ส.ค. 65

31
จ้างออกแบบรูปเล่มจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 71 ประจ้าเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2565 จ้านวน 1 งาน

          15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง           15,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.122/2565 18 ส.ค. 65

32 ค่าดอกไม้ (ไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณสมบัติ เมทะนี)             1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านThe Bangkok Flowery             1,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 01 ลงวันท่ี 19 ส.ค. 65 19 ส.ค. 65

33
จ้างเหมาเช่ารถตู้ 1 คัน พร้อมคนขับเดินทางไปปฏิบัติงานกิจกรรมรถโรงหนัง
ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จ้านวน 1 งาน

          54,000.00           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ภูช่ืนสี           54,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.123/2565 23 ส.ค. 65

34
จ้างเหมาคนขับรถโรงหนังและรถป่ันไฟ จ้านวน 2 คน ไปปฏิบัติงานกิจกรรม
รถโรงหนังในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จ้านวน 1 งาน

          90,000.00           86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ๋)           86,670.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.124/2565 24 ส.ค. 65

35 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหอภาพยนตร์ จ้านวน 1 งาน             6,420.00             6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง จ้ากัด             6,420.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.125/2565 25 ส.ค. 65

36
จ้างโรงพิมพ์ผลิตจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับท่ี 71 ประจ้าเดือนกันยายน
 – ตุลาคม 2565 จ้านวน 1 งาน

          70,000.00           65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ้ากัด           65,056.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.126/2565 26 ส.ค. 65

37 จ้างซ่อมเคร่ืองอบแห้งฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวี จ้านวน 1 เคร่ือง             4,230.00             4,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ้ากัด             4,230.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบก้ากับภาษี เลขท่ี IBV222080903 ลง

วันท่ี 26 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65

38
จ้างเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์และเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 
จ้านวน 1 งาน

          96,300.00           96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ้ากัด           96,300.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.127/2565 29 ส.ค. 65

39 ซ้ือหลอดไฟและวัสดุอุปกรณ์ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ้านวน 3 รายการ             3,375.85             3,375.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ้ากัด             3,375.85 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.064/2565 30 ส.ค. 65

40 ซ้ือเส้ือกาวน์ จ้านวน 10 ตัว             7,000.00             6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ้ากัด             6,955.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.065/2565 31 ส.ค. 65

41 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ IMAC งานนิทรรศการ จ้านวน 1 งาน           17,334.00           17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด           17,334.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.128/2565 31 ส.ค. 65

42 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมล้อรถเครน             1,654.00             1,654.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน)             1,654.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 236603 ลงวันท่ี 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65


