
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนสิงหำคม 2565 11,556.60          11,556.60          เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร. 11,556.60          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้้ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.342/2565 1 ก.ย. 65

2
จ้ำงแก้ไขปัญหำน้้ำร่ัวจำกเพดำนในโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำและ
เคร่ืองปรับอำกำศไม่ท้ำควำมเย็น จ้ำนวน 1 งำน

15,000.00          14,300.00          เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 14,300.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.129/2565 8 ก.ย. 65

3 ซ้ือ Amplifier จ้ำนวน 1 รำยกำร           35,000.00           24,075.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ้ำกัด           24,075.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.066/2565 8 ก.ย. 65

4 ซ้ือ Color Calibration จ้ำนวน 1 รำยกำร           15,000.00           12,305.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ้ำกัด           12,305.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.067/2565 8 ก.ย. 65

5 ซ้ือ เคร่ืองเทอร์โมไฮโกรกรำฟ จ้ำนวน 5 เคร่ือง 107,000.00        106,465.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท อำศรม จ้ำกัด 106,465.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.068/2565 8 ก.ย. 65

6 ซ้ือครุภัณฑ์แท็บเล็ตส้ำหรับใช้ปฏิบัติงำนงำนนิทรรศกำร จ้ำนวน 1 รำยกำร 16,500.00          16,100.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จ้ำกัด 16,100.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.069/2565 9 ก.ย. 65

7 ซ้ือท่ีเปล่ียนผ้ำอ้อมเด็กจ้ำนวน 1 ชุด 17,000.00          15,499.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด 15,499.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.070/2565 9 ก.ย. 65

8
ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง และบริกำรดูแลเคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน 9
 รำยกำร

486,999.80        486,999.80        เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทย์มงคล จ้ำกัด 486,999.80        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.072/2566 9 ก.ย. 65

9 ค่ำส้ำรวจและติดต้ังหม้อแปลง 8,025.00            8,025.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 8,025.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ
ใบก้ำกับภำษี เลขท่ี IV01-22-6686 ลงวันท่ี 16 

ก.ย. 65
16 ก.ย. 65

10 ค่ำดอกไม้ (ไว้อำลัยต่อกำรจำกไปของ ม.ล.พันธ์ุเทวนน เทวกุล) 1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนThe Bangkok Flowery 1,000.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 03 ลงวันท่ี 17 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65

11 จ้ำงเหมำช้ำระข้อมูลภำพยนตร์บ้ำน จ้ำนวน ๔ กรุ 50,000.00          45,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสรรวรส ชัยชวลิต 45,000.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.130/2565 18 ก.ย. 65

12 ซ้ือแผงควบคุมระบบประตู Access Control พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 2 ชุด 66,928.50          66,928.50          เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอโซเน็ท จ้ำกัด 66,928.50          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.073/2565 19 ก.ย. 65

13
จ้ำงติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำ-อำคำรบุรฉัตรไชยำกร ขนำด 500 เควีเอ จ้ำนวน
 1 งำน

50,183.00          50,183.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท สุวรรณวงศ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด 50,183.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.131/2565 20 ก.ย. 65

14 จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ี Server IMB ของเคร่ืองฉำยภำพยนตร์ จ้ำนวน 3 ชุด 20,330.00          20,330.00          เฉพำะเจำะจง
บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด (ส้ำนักงำน

ใหญ่)
20,330.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.132/2565 21 ก.ย. 65

15 จ้ำงแปลงสัญญำณเทปรีลให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เสียงดิจิทัล 450,000.00        450,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ครำฟท์สเคป จ้ำกัด 450,000.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.133/2565 21 ก.ย. 65

16 จ้ำงออกแบบสูจิบัตรงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติประจ้ำปี ๒๕๖๕ 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง 15,000.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.134/2565 21 ก.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกันยำยน 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



17 ซ้ืออะไหล่และน้้ำยำระบำยควำมร้อนเคร่ือง Scanity จ้ำนวน 3 รำยกำร 200,000.00        172,377.00        เฉพำะเจำะจง
บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด (ส้ำนักงำน

ใหญ่)
172,377.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.074/2565 21 ก.ย. 65

18
จ้ำง ผลิตป้ำย PVC สต๊ิกเกอร์ ติดบอร์ดงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของ
ชำติประจ้ำปี ๒๕๖๕ พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน ๑ งำน

12,000.00          10,700.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 10,700.00          รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.135/2565 22 ก.ย. 65

19
จ้ำงบริกำรบ้ำรุงรักษำลิฟต์โดยสำร อำคำรบุตรไชยำกรและอำคำรสรรพ
สำตรศุภกิจ (ไม่รวมอะไหล่) จ้ำนวน 5 ตัว

        150,067.00         150,067.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด         150,067.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.141/2565 23 ก.ย. 65

20 จ้ำงแปลงสัญญำณส่ือโสตทัศน์เป็นไฟล์ดิจิทัล 370,000.00        370,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยญำณะ วีระประจักษ์ 370,000.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.136/2565 23 ก.ย. 65

21
จ้ำงติดต้ังเดินสำยสัญญำณระบบเครือข่ำย (สำยไฟเบอร์ออฟติก) พร้อมขน
ย้ำยและติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำย

400,000.00        331,705.35        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ้ำกัด         331,705.35 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.137/2565 23 ก.ย. 65

22
จ้ำงพิมพ์สูจิบัตรงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติ ประจ้ำปี ๒๕๖๕ 
จ้ำนวน 500 เล่ม

          40,000.00           32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยำกร พร้ินต้ิง จ้ำกัด           32,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.138/2565 23 ก.ย. 65

23
จ้ำงผลิตบอร์ดงำนข้ึนทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติประจ้ำปี ๒๕๖๕ 
พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน ๑ งำน

          27,000.00           20,223.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน           20,223.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.139/2565 23 ก.ย. 65

24
งำนปรับปรุงโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ (จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้ำอ้ีโรงภำพยนตร์
พร้อมติดต้ัง)

     2,000,000.00      1,953,392.00
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เกรทดีล จ้ำกัด      1,450,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ส.038/2565 27 ก.ย.65

25 จ้ำงโครงกำรออกแบบและจัดท้ำนิทรรศกำรหนังขำยยำ จ้ำนวน ๑ งำน 2,500,000.00     2,400,000.00     
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ดิจิตอล ปิกนิก จ้ำกัด 2,493,100.00     
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ส.039/2565 ๒๗ ก.ย. ๖๕

26 ค่ำดอกไม้ (ไว้อำลัยต่อกำรจำกไปของ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง) 1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนThe Bangkok Flowery 1,000.00            รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 07 ลงวันท่ี 27 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65

27
จ้ำงออกแบบและจัดท้ำนิทรรศกำรภำยในห้องจัดแสดงนิทรรศกำรช้ัน ๓ 
อำคำรสรรพสำตรศุภกิจ

   11,500,000.00    11,488,764.00
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อินเตอร์แอคช่ันดีไซน์สตูดิโอ จ้ำกัด    11,330,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ส.040/2565 28 ก.ย. 65

28
จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์บริกำรและนิทรรศกำรภำยในฉำกอำคำรมงคลบริษัท
เมืองมำยำ จ้ำนวน ๑ งำน

     3,500,000.00      3,493,919.44
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อินเตอร์แอคช่ันดีไซน์สตูดิโอ จ้ำกัด      3,212,200.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ส.041/2565 28 ก.ย. 65

29 จ้ำงปรับปรุงงำนปรับปรุงอำคำรบุรฉัตรไชยำกร      4,000,000.00      3,997,265.30
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท วีที คอนเนคช่ัน จ้ำกัด      3,920,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำน

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ส.042/2565 28 ก.ย. 65

30
จ้ำงปรับปรุงระบบเครือข่ำยสำยส่ือสำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
จ้ำนวน ๑ งำน

1,000,000.00     481,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด 481,500.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.043/2565 ๒๘ ก.ย. ๖๕

31 ซ้ือเก้ำอ้ีส้ำนักงำน จ้ำนวน 12 ตัว 100,000.00        100,000.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท วินเนอร์ วัน จ้ำกัด 100,000.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.075/2565 29 ก.ย. 65

32 ซ้ือโต๊ะปฏิบัติงำนบูรณะซ่อมแซม พร้อมติดต้ัง 125,000.00        122,091.21        เฉพำะเจำะจง  บริษัท วินเนอร์ วัน จ้ำกัด 122,091.21        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.076/2565 29 ก.ย. 65

33 เคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำป้องกันไฟกระชำก UPS จ้ำนวน 1 เคร่ือง           20,000.00           19,795.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เป็นหน่ึง โฮลด้ิง จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)           19,795.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.077/2565 30 ก.ย. 65

34
ผลิตฉลำกและขวดน้้ำด่ืมตรำหอภำพยนตร์รูปแบบใหม่ ปี ๒๕๖๕ จ้ำนวน 
๑,๐๐๐ แพ็ค

          50,000.00           46,545.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟล็กซ์ เอ็นจ้ิน จ้ำกัด           46,545.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.140/2565 30 ก.ย. 65



35 สัญญำซ้ือขำยน้้ำยำท้ำควำมสะอำดฟิล์มภำพยนตร์ จ้ำนวน 5 ถัง 495,000.00        492,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ดดูคำส จ้ำกัด 492,200.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.044/2565 ๓๐ ก.ย. ๖๕

36
สัญญำจ้ำงก้ำจัดฟิล์มภำพยนตร์เส่ือมสภำพด้วยกำรเผำท้ำลำย จ้ำนวน 
๑,๓๒๖ รำยกำร

500,000.00        500,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เบตเตอร์ มี จ้ำกัด 500,000.00        รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.045/2565 ๓๐ ก.ย. ๖๕


