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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์และเคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                 25,900.00                 25,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด (สำขำ 1)                22,684.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.024/2564 5 ม.ค. 64

2 จ้ำงท ำเร่ืองย่อภำพยนตร์สำรคดี จ ำนวน 975 รำยกำร               495,000.00               200,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิรักษ์ ชวนะเกรียงไกร              200,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.014/2564 6 ม.ค. 64

3
จ้ำงจัดหำพัสดุ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมงำนจัดแสดงนิทรรศกำร จ ำนวน 1 
งำน

                25,000.00                 13,733.45 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                13,733.45 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.050/2564 8 ม.ค. 64

4 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 งำน               136,639.00               136,639.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด              136,639.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.051/2564 8 ม.ค. 64

5 ซ้ือฮำร์ดดิสก์ จ ำนวน 3 เคร่ือง               400,000.00                 20,865.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูช่ัน จ ำกัด                20,865.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.025/2564 8 ม.ค. 64

6 ซ้ือหน้ำกำกกรองอำกำศ จ ำนวน 2 รำยกำร               400,000.00                 28,355.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                28,355.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.026/2564 8 ม.ค. 64

7 ซ้ือถุงมือยำง จ ำนวน 3 รำยกำร               400,000.00                 30,609.21 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด                30,609.21 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.027/2564 11 ม.ค. 64

8 น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ธันวำคม 7,973.10                  7,973.10                  เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 7,973.10                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้ ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.19/2564 12 ม.ค. 64

9
ซ้ือขำยแบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณ จะซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 ขนำด 
80 แกรม ประจ ำปีงบมำณ 2564 จ ำนวน 500 รีม

                56,175.00                 56,175.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด                56,175.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.016/2564 13 ม.ค. 64

10 ซ้ือระบบป้องกันทรัพยำกรสูญหำยเพ่ิมเติม               180,000.00               173,875.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จ ำกัด              173,875.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.028/2564 13 ม.ค. 64

11
จ้ำงก่อสร้ำงงำนภูมิทัศน์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร ระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และระบบระบำยน้ ำในบริเวณภูมิทัศน์ และควบคุมกำรเข้ำ
ออกอำคำรศูนย์อนุรักษ์และบริกำรโสตทัศน์แห่งชำติ จ ำนวน 1 งำน

22,500,000.00         22,498,264.95         
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชัยโย คอนกรีต 18,800,000.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.015/2564 15 ม.ค. 64

12 ซ้ือขำยสำรเคมีในกำรผสมน้ ำยำล้ำงฟิลม์ภำพยนตร์สี จ ำนวน 70 ถัง 500,000.00              498,085.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ดดูคำส จ ำกัด 498,085.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.017/2564 15 ม.ค. 64

13 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง อำคำรบุรฉัตรไชยำกร 247,812.00              247,812.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอลิเตอร์ แอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 247,812.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.018/2564 15 ม.ค. 64

14 จ้ำงท ำเร่ืองย่อภำพยนตร์สำรคดี จ ำนวน 500 รำยกำร 495,000.00              100,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงกนิษฐำ บุญทรำพงษ์ 100,000.00             รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.019/2564 15 ม.ค. 64

15 ซ้ือกรอบรูป 6 รำยกำร 2,702.00                  2,702.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท อิคำโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,702.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี B-SI21003192 16 ม.ค. 64

16 ซ้ือถำดหวำยเทียม 5 รำยกำร 1,733.00                  1,733.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1,733.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี BNAIF2101021376 16 ม.ค. 64

17 ซ้ือรำวแขวนอเนกประสงค์ 1 รำยกำร 499.00                     499.00                     เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 499.00                    รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบก ำกับภำษี เลขท่ี F122300007855 17 ม.ค. 64

18 ซ้ือขำต้ังเตำ 3 รำยกำร 1,368.00                  1,368.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1,368.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี SLYIF21010036780 18 ม.ค. 64

19 ต่ออำยุสมำชิก Cineaste (มกรำคม - ธันวำคม 64) 1,359.76                  1,359.76                  เฉพำะเจำะจง นิตยสำร Cineaste 1,359.76                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน ของ นำงสำววิมลิน มีศรี 18 ม.ค. 64

20 ต่ออำยุสมำชิก Journat of Film and Video (มกรำคม - ธันวำคม 64) 3,398.28                  3,398.28                  เฉพำะเจำะจง วำรสำร Journat of Film and Video 3,398.28                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน ของ นำงสำววิมลิน มีศรี 18 ม.ค. 64

21 ซ้ือกรอบรูป 4 รำยกำร 3,458.00                  3,458.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท อิคำโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,458.00                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี Y-SI2101647 19 ม.ค. 64

22 ซ้ือไม้คีบอเนกประสงค์ 1 รำยกำร 99.00                       99.00                       เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 99.00                      รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 188556 19 ม.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนมกรำคม 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



23 ผ้ำเช็ดอเนกประสงค์  จ ำนวน 40 แพ็ค               400,000.00                 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นพีอำร์ แมททีเรียล จ ำกัด                19,260.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.029/2564 20 ม.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำยไฟเพ่ือเดินสำยไฟห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 7,235.34                  7,235.34                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวีทโฮมฮำร์ดแวร์ 7,235.34                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 291 เลขท่ี 14521 20 ม.ค. 64

25 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้ไปรษณีย์โบรำณจ ำลอง                 47,000.00                 47,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด                47,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.030/2564 21 ม.ค. 64

26 ซ้ือ Booster Pump และซ่อมระบบดับเพลิง Jocky Pump               211,967.00               211,967.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.กริม เทรดด้ิง คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด              211,967.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.031/2564 22 ม.ค. 64

27 จ้ำงติดต้ังพัดลมระบำยอำกำศ จ ำนวน 1 งำน                 18,000.00                 18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                18,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.052/2564 25 ม.ค. 64

28 จ้ำงบูรณะซ่อมแซมตัวล็อคขำต้ังโคมไฟ จ ำนวน 1 งำน                   2,500.00                   2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง                  2,500.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.053/2564 25 ม.ค. 64

29 จ้ำงก่อสร้ำงท่ีจอดรถโรงหนังคอนกรีตเสริมเหล็ก               500,000.00               490,981.51 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยโย คอนกรีต              488,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.054/2564 26 ม.ค. 64

30 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์พร้อมตลับหมึกและเคร่ืองสแกนเอกสำร จ ำนวน 3 รำยกำร                 15,000.00                 14,890.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มันดูดี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                14,890.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.032/2564 26 ม.ค. 64

31 จ้ำงผลิตสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด                   6,000.00                   5,885.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                  5,885.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.056/2564 28 ม.ค. 64

32
จ้ำงซ่อมเคร่ืองมูโสตโคปและจัดท ำโครงเหล็กส ำหรับยึดเคร่ือง ,จ้ำงซ่อม
แบตเตอร่ีเคร่ืองตู้หนังถ้ ำมองสิงค์โปร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

                  7,000.00                   6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย วอทอง                  6,500.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.057/2564 28 ม.ค. 64

33 ซ้ือไส้แฟ้ม 9 ช่อง Print File จ ำนวน 5 แพ็ค               145,000.00                 47,615.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จ ำกัด                47,615.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.033/2564 28 ม.ค. 64

34 ซ้ือหนังสือด้ำนภำพยนตร์ จ ำนวน 128 ช่ือเร่ือง               340,000.00               332,991.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด              332,991.90 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.034/2564 29 ม.ค. 64


