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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนธันวำคม 2564 9,327.60             9,327.60             เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 9,327.60                 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.14/2565 1 ม.ค. 65

2
จ้ำงบ้ำรุงรักษำเคร่ืองท้ำควำมเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท (ไม่รวมอะไหล่) 
จ้ำนวน ๑ งำน

          33,000.00           32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ้ำกัด                32,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.041/2565 5 ม.ค. 65

3
สัญญำซ้ือขำยส่ือบันทึกข้อมูลแบบม้วนเทป ชนิด Quantum LTO Ultrium ๘ 
(LTO-๘) จ้ำนวน ๒๐๐ ม้วน

2,000,000.00     1,972,366.67     คัดเลือก บริษัท เอ็ม พำวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ้ำกัด 1,883,200.00          
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
รำคำต้่ำสุด

ส.024/2565 6 ม.ค. 65

4 ซ้ือโคมไฟ จ้ำนวน 1 รำยกำร             2,118.60             2,118.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ้ำกัด                  2,118.60 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.018/2565 6 ม.ค. 64

5 จ้ำงผลิตต๋ัวเท่ียวชมหอภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน           10,000.00             9,630.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด                  9,630.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.042/2565 10 ม.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุและสำรเคมีในกำรอนุรักษ์ฟิล์มภำพยนตร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร           30,000.00           28,836.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส แอนด์ ดับบลิว ตำกสิน คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด                28,836.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.019/2565 10 ม.ค. 64

7 จ้ำงบริกำรโปรแกรมส้ำเร็จรูปส้ำหรับงำนบัญชี           10,000.00             8,560.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้ไฟล์ท จ้ำกัด                  8,560.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.043/2565 11 ม.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุและสำรเคมีในกำรอนุรักษ์ฟิล์มภำพยนตร์ จ้ำนวน 4 รำยกำร           15,000.00           14,603.36 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด                14,603.36 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.020/2565 11 ม.ค. 65

9 จ้ำงซ่อมตู้สำขำโทรศัพท์ NEC SL-1000 อำคำรบุรฉัตรไชยำกร จ้ำนวน 1 งำน           40,000.00           38,520.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เสริมกิจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)                38,520.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.044/2565 12 ม.ค. 65

10 จ้ำงปรับปรุงเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องดิจิทัล จ้ำนวน 1 งำน             2,800.00             2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                  2,800.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.045/2565 17 ม.ค. 65

11
จ้ำงเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ CHILLER เคร่ืองปรับอำกำศ อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ 
จ้ำนวน 1 งำน  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

          70,827.58           70,827.58 เฉพำะเจำะจง บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทศ) จ้ำกัด                70,827.58 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.046/2565 18 ม.ค. 65

12
จ้ำงซ่อมและเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ืองรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน 
กบ-6747 นฐ (รถกระบะ) จ้ำนวน 24 รำยกำร

          46,704.43           46,704.43 เฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด 

สำขำท่ี 00003
               46,704.43 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.047/2565 20 ม.ค. 65

13
จ้ำงเปล่ียนฟิลเตอร์เคร่ือง Mobile Arm Exhaust จ้ำนวน 1 งำน  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

          15,000.00           14,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ำกัด                14,980.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.048/2565 24 ม.ค. 64

14 ซ้ือฟิล์มลีดเดอร์อะซิเตท ขนำด ๑๖ มม.         171,200.00         171,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ดดูคำส จ้ำกัด              171,200.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.021/2565 24 ม.ค. 65

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัวและวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 10 รำยกำร           38,000.00           37,995.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท จันทิมำ จ้ำกัด                37,995.70 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.022/2565 24 ม.ค. 65

16 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับห่อปกหนังสือ จ้ำนวน 1 รำยกำร             5,000.00             4,705.22 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จ้ำกัด                  4,705.22 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.023/2565 24 ม.ค. 65

17
จ้ำงปรับปรุงประตูกระจก อำคำรสรรพสำตรศุภกิจและอำคำรบุรฉัตรไชยำกร 
จ้ำนวน 1 งำนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

            7,490.00             7,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จงรัก อลูมิเนียม                  7,490.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.049/2565 25 ม.ค. 65

18 จ้ำงเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์และเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ือง เคร่ืองก้ำเนิดไฟฟ้ำ         126,902.00         126,902.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ้ำกัด              126,902.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.050/2565 26 ม.ค. 65

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 8 รำยกำร           30,000.00           26,717.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ้ำกัด (สำขำ 1)                26,717.90 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.024/2566 31 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนมกรำคม 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1


