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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 จ้างเปล่ียนผ้าใบกันสาดช้ัน 2,3,4 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ านวน 1 งาน                 87,000.00                 87,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                87,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.110/2564 6 ก.ค. 64

2 จ้างท าป้ายข้อมูลนิทรรศการและป้ายช่ืออาคารสรรพสาตร จ านวน ๑ งาน                 25,000.00                 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิค แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)                22,684.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.111/2564 8 ก.ค. 64

3
จ้างร้ือถอนและขนย้ายก าแพงประติมากรรมโมเสกจากบ้านดอกดิน กัญญา
มาลย์ มาท่ีหอภาพยนตร์ จ านวน ๑ งาน

                50,000.00                 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอเช่ียนคอน จ ากัด                43,870.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.112/2564 14 ก.ค. 64

4 จ้างผลิตของท่ีระลึกกิจกรรมข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี 11               120,000.00               120,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมลิน ดีไซน์              120,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.114/2564 14 ก.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานนิทรรศการ จ านวน 5 รายการ                 28,000.00                 27,991.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น พี เซิร์ฟ                27,991.20 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.060/2564 14 ก.ค. 64

6 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จ านวน 2 เคร่ือง               130,000.00               129,898.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส

 จ ากัด
             129,898.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.061/2564 14 ก.ค. 64

7
จ้างท าเหล็กถ่วงน้ าหนักเครนถ่ายหนังของละโว้ภาพยนตร์ เพ่ือจัดแสดงใน
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ านวน 1 งาน

                30,000.00                 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย วอทอง                28,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.113/2564 15 ก.ค. 64

8 จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ Nikon D750 (รวมอะไหล่) จ านวน 1 เคร่ือง 14,854.75                14,854.75                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,854.75               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 
SI/NST/21/102091 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564

16 ก.ค. 64

9
ซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในงานปรับปรุงวัตถุพิพิธภัณฑ์เพ่ือการจัดแสดง จ านวน 2
 รายการ

                85,000.00                 82,379.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด                82,379.30 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.062/2564 19 ก.ค. 64

10 ซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการเคล่ือนย้ายดอลล่ี จ านวน 4 อัน                   5,000.00                   4,693.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด                  4,693.02 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.063/2564 20 ก.ค. 64

11 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดฟิล์ม Perchloroethylene จ านวน 2 ถัง                 73,400.00                 73,348.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ ดับบลิว ตากสิน คอร์ปเรช่ัน จ ากัด                73,348.50 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.064/2564 23 ก.ค. 64

12 ซ้ือแผ่นก้ันหนังสือแบ่งหมวดหมู่ย่อย จ านวน 200 อัน                 40,000.00                 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                37,450.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.065/2565 27 ก.ค. 64

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 1 งาน                   8,000.00                   8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ บุญมา                  8,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.115/2564 29 ก.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
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