
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนเมษำยน 2565 6,304.20            6,304.20            เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 6,304.20            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.179/2565 2 พ.ค. 65

2 จ้ำงผลิตต๋ัวเท่ียวชมหอภำพยนตร์ จ้ำนวน 1 งำน           15,000.00           14,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด           14,980.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.082/2565 3 พ.ค. 65

3 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 1 ชุด           32,100.00           32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด           32,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.041/2565 5 พ.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุส้ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยอนุรักษ์ จ้ำนวน 46 รำยกำร         340,000.00         322,836.46 เฉพำะเจำะจง บริษัท จันทิมำ จ้ำกัด         322,836.46 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.042/2565 6 พ.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมก๊อกน้้ำ 2,600.00            2,600.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ้ำกัด (สำขำศำลำยำ) 2,600.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
    ต้นฉบับใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 
SLYIF22050087448  ลงวันท่ี 6 พ.ค. 65

6 พ.ค. 65

6
จ้ำงสอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ประจ้ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

        105,000.00         105,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ำกัด         105,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.031/2565 ๑๐ พ.ค. ๖๕

7 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมฉำกอำคำรภำยในนิทรรศกำรเมืองมำยำ จ้ำนวน ๑ งำน 360,000.00        356,845.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอเช่ียนคอน จ้ำกัด ๓๕๖,๘๔๕.๐๐ รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.032/2565 ๑๐ พ.ค. ๖๕

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้ำ จ้ำนวน 17 รำยกำร           17,149.96           17,149.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ้ำกัด           17,149.96 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.043/2565 10 พ.ค. 65

9 จ้ำงซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองส้ำรองไฟและเคร่ืองสแกนเนอร์ จ้ำนวน 5 เคร่ือง           13,054.00           13,054.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ้ำกัด           13,054.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.083/2565 10 พ.ค. 65

10
จ้ำงติดต้ังและบูรณะก้ำแพงประติมำกรรมโมเสก ดอกดิน กัญญำมำลย์ 
จ้ำนวน 1 งำน

          50,000.00           50,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชัยโยคอนกรีต           50,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.084/2565 10 พ.ค. 65

11 ซ้ือช้ันเหล็ก (วำงฟิล์มห้องพักช้ัน 4) จ้ำนวน 6 ตู้         148,000.00         147,125.00 เฉพำะเจำะจง บรษัท เจนบรรเจิด จ้ำกัด         147,125.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.044/2565 12 พ.ค. 65

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำหรับใช้ปฏิบัติงำนและให้บริกำรน้ำชม จ้ำนวน ๗ รำยกำร         184,000.00         182,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จ้ำกัด         182,080.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.045/2565 12 พ.ค. 65

13 จัดนิทรรศกำรภำพถ่ำย “๑๐๐ ส.อำสนจินดำ รำชสีห์แห่งวงกำรบันเทิงไทย”           20,787.96           20,787.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)           20,787.96 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.085/2565 17 พ.ค. 65

14 ซ้ือยำและเวชภัณฑ์ ประจ้ำปี 2565 จ้ำนวน 31 รำยกำร 17,000.00          13,601.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท อิสรำภำ จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 13,601.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
  ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

TX-650500019  ลงวันท่ี 18 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65

15
จ้ำงผลิตและติดต้ังชุดนิทรรศกำร Dolce Vita Italian Cinema and 
Culture  จ้ำนวน 1 งำน

        600,000.00         480,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พำรำฟอร์ม สตูดิโอ         480,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.086/2565 19 พ.ค. 65

16
สัญญำจ้ำงบริกำรดูแลและกำรบ้ำรุงรักษำเคร่ืองสแกนฟิล์ม Scanity จ้ำนวน 
๑ งำน

     1,700,000.00 1,693,810.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์ เนช่ันแนล จ้ำกัด 1,693,810.00     มีผู้ประกอบกำรเพียงรำยเดียว ส.033/2565 ๒๐ พ.ค. ๖๕

17 จำงผลิตของท่ีระลึก (ถุงผำพับได) จ้ำนวน ๑,๒๐๐ ใบ         128,400.00         128,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มอรลูป จ้ำกัด         128,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.087/2566 20 พ.ค. 65

18 จ้ำงผลิตกรอบอะคริลิค จ้ำนวน 9 ชุด 24,075.00          24,075.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บีพีแอล (ไทย-ดิสเพลย์) แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด 24,075.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบส่งสินค้ำ เลขท่ี 2022/078 ลง

วันท่ี 20 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65

19 ซ้ือสำรกรองคำร์บอนและเกลือล้ำงเรซินของเคร่ืองกรองน้้ำ จ้ำนวน 2 ชุด 3,531.00            3,531.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.อำร์.สยำมภัณฑ์ จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 3,531.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ต้นฉบับใบแจ้งหน้ี/ใบส่งของ/ส้ำเนำใบก้ำกับภำษี 

เลขท่ี IV22050068 ลงวันท่ี 20 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65

20 ซ้ือภำชนะใส่อำหำรและอุปกรณ์ประกอบอำหำร 1,472.00            1,472.00            เฉพำะเจำะจง Ikano (Thailand) Limited Branch 00004 1,472.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี YSI2226900  

ลงวันท่ี 21 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนพฤษภำคม 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



21
ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 ขนำด 80 แกรม และกระดำษถ่ำยเอกสำร A3 
ขนำด 80 แกรม จ้ำนวน 110 รีม

          12,400.00           12,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ้ำกัด           12,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.046/2565 23 พ.ค. 65

22 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ 34,775.00          34,775.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นจอย ฟลำวเวอร์ แอนด์ ฟอเรสท์ จ้ำกัด 34,775.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
  บิลเงินสด/ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี HS0001196  ลง

วันท่ี 23 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65

23
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศกำร Dolce Vita Italian Cinema and 
Culture

784.50               784.50               เฉพำะเจำะจง
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ้ำกัด พุทธมณฑล สำขำ

ท่ี 00016
784.50               รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ

ใบก้ำกับภำษี/บิลเงินสด เลขท่ี S 0000117111  
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 65

23 พ.ค. 65

24 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบอำหำร 1,895.00            1,895.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ณำยลอย เบเกอร่ี จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 1,895.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี/ใบรับเงิน เลขท่ี 000401166399 

ลงวันท่ี 23 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65

25 ซ้ือหนังสือด้ำนภำพยนตร์และเก่ียวเน่ืองกับภำพยนตร์ จ้ำนวน 74 ช่ือเร่ือง         170,000.00         161,658.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด         161,658.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.047/2565 24 พ.ค. 65

26
จ้ำงปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) อำคำรบุรฉัตร
ไชยำกร จ้ำนวน 1 งำน

          71,294.10           71,294.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสคอส จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)           71,294.10 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.089/2565 25 พ.ค. 65

27 จ้ำงเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์โดยสำร อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ จ้ำนวน 1 งำน             4,815.00             4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด             4,815.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.090/2565 26 พ.ค. 65


