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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนสิงหำคม                   4,390.50                   4,390.50 เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ .ทร.                  4,390.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.523/2564 1 ก.ย. 64

2
จ้ำงปรับปรุงและพัฒนำส่วนจัดแสดงนิทรรศกำร Grand Cafe' & Salon 
Indien จ้ำนวน ๑ งำน

              300,000.00               281,303.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เอส.เค โซลูช่ัน จ้ำกัด              281,303.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.034/2564 1 ก.ย. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์รถเข็นเหล็กตะแกรงรอบ จ้ำนวน 1 คัน               110,000.00                   6,048.18 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ้ำกัด                  6,048.18 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.073/2564 1 ก.ย. 64

4
จ้ำงพิมพ์หนังสือภำพยนตรำนุกรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ 
เล่มท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔)

              500,000.00               497,550.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิซซ่ิง จ้ำกัด 

(มหำชน)
             497,550.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.129/2564 2 ก.ย. 64

5
จ้ำงออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์บริกำรและนิทรรศกำรภำยในฉำกอำคำรมงคล
บริษัท เมืองมำยำ จ้ำนวน ๑ งำน

              300,000.00               235,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นคิด ดีไซน์ จ้ำกัด              235,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.035/2564 3 ก.ย. 64

6 จ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศจำกตู้คอนเทนเนอร์ จ้ำนวน ๔ เคร่ือง                 26,000.00                 26,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                26,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.130/2564 3 ก.ย. 64

7 จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำตู้คอนเทนเนอร์เก็บฟิล์มภำพยนตร์ช่ัวครำว จ้ำนวน ๑ งำน                 97,000.00                 97,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                97,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.131/2564 3 ก.ย. 64

8
จ้ำงออกแบบสูจิบัตรงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติประจ้ำปี 2564 
จ้ำนวน 1 งำน

                15,000.00                 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง                15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.132/2564 3 ก.ย. 64

9 ซ้ือกระดำษสต๊ิกเกอร์                   1,348.20                   1,348.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ำกัด                  1,348.20 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบส่งสินค้ำ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี 

ORV640900020 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64

10
ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ตู้ควบคุมสลับกำรท้ำงำน และเดินระบบไฟฟ้ำ
เคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง ตู้คอนเทนเนอร์เก็บฟิล์มภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 
งำน

              118,000.00               118,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย              118,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.074/2564 6 ก.ย. 64

11
จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นค-๔๕๖๔ นฐ 
(รถตู้) จ้ำนวน 18 รำยกำร

                34,621.94                 34,621.94 เฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด 

สำขำท่ี 00003
               34,621.94 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.133/2564 6 ก.ย. 64

12 ซ้ือสแลทพลำสติก                 25,000.00                 24,652.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จ้ำกัด                24,652.80 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี IV-64001611 

ลงวันท่ี 7 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64

13 ต่ออำยุโดเมนเนม fapot.or.th                   3,531.00                   3,531.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  เมทรำไบต์  คลำวด์  จ้ำกัด  (ส้ำนักงำนใหญ่)                  3,531.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี MT64090173 

ลงวันท่ี 15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64

14 จ้ำงแปลงสัญญำณเทปเบต้ำเป็นไฟล์ดิจิทัล จ้ำนวน 100 ม้วน               120,000.00               110,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยญำณะ วีระประจักษ์                11,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.134/2564 20 ก.ย. 64

15 ซ้ือเคร่ืองลดควำมช้ืน จ้ำนวน 4 เคร่ือง               110,000.00               103,618.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์นคูล ดีเอช จ้ำกัด              103,618.80 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.075/2564 20 ก.ย. 64

16
จ้ำงโรงพิมพ์สูจิบัตรงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติประจ้ำปี 2564 
จ้ำนวน 1 งำน

                30,000.00                 29,425.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด                29,425.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.135/2564 22 ก.ย. 64

17 จ้ำงก่อสร้ำงระบบน้้ำประปำส้ำรอง อำคำรเมืองมำยำ            2,000,000.00            1,995,842.40 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชัยโย คอนกรีต           1,990,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.036/2564 27 ก.ย. 64

18 จ้ำงก่อสร้ำงระบบสำยไฟฟ้ำแรงต้่ำและสำยส่ือสำรลงใต้ดิน          13,000,000.00          12,993,990.44
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธำดำนครเอ็นจิเนียร่ิง         11,800,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.037/2564 27 ก.ย. 64

19
จ้ำงก่อสร้ำงจ้ำงจัดท้ำห้องเก็บภำพยนต์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง จ้ำนวน ๑
 งำน

         37,000,000.00          36,994,297.69 คัดเลือก บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด         36,100,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.038/2565 27 ก.ย. 64

20 จ้ำงจัดท้ำงำนท่ีจอดรถและส่ิงอ้ำนวยควำมสะดวก            6,745,768.00            6,734,028.67 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชัยโย คอนกรีต           6,710,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.039/2564 27 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกันยำยน 2564

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21
จ้ำงออกแบบป้ำยบอกทำงและบริกำร (signage) ภำยในอำคำรและพ้ืนท่ีหอ
ภำพยนตร์

              500,000.00               495,410.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำชุมชน จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)              495,410.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.040/2564 28 ก.ย. 64

22 ซ้ือม่ำนม้วนระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดต้ัง จ้ำ นวน ๑ งำน            6,000,000.00            5,988,126.24 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ม่ำนดีบ้ำนสวย           5,950,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.041/2564 28 ก.ย. 64

23 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมฉำกอำคำรโฮเทลสคริบในนิทรรศกำรเมืองมำยำ               500,000.00               499,583.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเทค อินเอร์แมค จ้ำกัด              499,583.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.042/2564 28 ก.ย. 64

24 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมนิทรรศกำรโรงถ่ำยจ้ำลองแบล็คมำรีอำ               200,000.00               199,956.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเทค อินเอร์แมค จ้ำกัด              199,956.25 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.043/2564 28 ก.ย. 64

25 ซ้ือโต๊ะตรวจฟิล์มภำพยนตร์จ้ำนวน ๑ ชุด            1,053,510.00            1,053,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำเจสต้ี เอเชีย จ้ำ กัด           1,053,510.00 มีผู้ประกอบกำรรำยเดียว ส.044/2564 29 ก.ย. 64

26 เคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 3 เคร่ือง               195,275.00               195,275.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิสเต็ม แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ้ำกัด              195,275.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.076/2564 29 ก.ย. 64

27
ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศและเดินระบบสำยเมนไฟฟ้ำเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง
 จ้ำนวน 1 งำน อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ

              472,661.80               470,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ้ำกัด              470,800.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.077/2564 29 ก.ย. 64

28 ซ้ืออะไหล่อิเล็คทรอนิกส์งำนแล็บพิมพ์ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์สี จ้ำนวน 13 รำยกำร               160,400.00               160,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย              160,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.078/2564 29 ก.ย. 64

29 ซ้ืออะไหล่อิเล็คทรอนิกส์งำนแล็บพิมพ์ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์สี จ้ำนวน 38 รำยกำร               139,600.00               139,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษ บุญมำ              139,600.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.079/2564 29 ก.ย. 64

30
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ส่วนโครงกำรงำนจัดท้ำห้องปฎิบัติกำรอนุรักษ์
ภำพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง จ้ำนวน 1 งำน

              499,904.00               499,904.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ำกัด              499,904.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.136/2564 29 ก.ย. 64

31 ซ่อมเคร่ืองท้ำควำมเย็นภำยในห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท จ้ำนวน 1 งำน                 17,500.00                 17,355.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ้ำกัด                17,355.40 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.137/2564 30 ก.ย. 64

32
จ้ำงท้ำวัตถุจัดแสดงนำฬิกำยักษ์จำกภำพยนตร์ HUGO เพ่ือประกอบ
นิทรรศกำรลำนไปดวงจันทร์

              500,000.00               480,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอนกพงษ์ สุวรรณพุฒ              480,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.045/2564 30 ก.ย. 64

33 เคร่ืองป้ัมลม (Air Compressor) จ้ำนวน 1 เคร่ือง               350,000.00               329,025.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมคคำนิก้ำ จ้ำกัด              329,025.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.046/2564 30 ก.ย. 64

34
จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือจัดกำรข้อมูล ทดสอบและวิเครำะห์ระบบกำรจัดกำร
ภำพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง

           2,000,000.00            2,000,000.00 เฉพำะเจำะจง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี           2,000,000.00 พัสดุท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน ส.047/2564 30 ก.ย. 64


