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

วันท่ีของสัญญำ หรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 งำน    11,860,000.00    11,860,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกัด        11,860,000.00 ได้คะแนนสูงสุด ส.012/2564 2 พ.ย. 63

2 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำติดหัวก็อกน้ ำประปำส ำหรับด่ืม ในโรงอำหำร             8,780.00             8,780.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม คลีนเชค จ ำกัด                 8,780.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ไม่ออกใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง 2 พ.ย. 63

3
จ้ำงผู้เตรียมและจัดท ำข้อมูลส ำหรับเทศกำลภำพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี 24 จ ำนวน 1
 งำน

          65,000.00           65,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง               65,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.018/2564 2 พ.ย. 63

4 ซ้ือกล้องวิวมำสเตอร์ 3 ตัว ส ำหรับนิทรรศกำรลำนไปดวงจันทร์             2,150.00             2,150.00 เฉพำะเจำะจง Nik VM (วิวมำสเตอร์) (ร้ำนค้ำใน Facebook)                 2,150.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 3 พ.ย. 63

5 ซ้ือตุ๊กตำ 4 ตัว ส ำหรับนิทรรศกำรลำนไปดวงจันทร์             2,400.00             2,400.00 เฉพำะเจำะจง โกดังญ่ีปุ่นมำมะซัง สำยส่ี                 2,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ บิลเงินสด เล่มท่ี 38 เลขท่ี 4352 วันท่ี 3 พ.ย.63 3 พ.ย. 63

6
ซ้ือหญ้ำเทียม ขนำด 1.5 x 2.5 เมตร ส ำหรับนิทรรศกำรยำนอวกำศแห่งบ้ำน
นำบัว

              375.00               375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชินบี                    375.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 3 พ.ย. 63

7 จัดจ้ำงออกแบบวำดภำพสมุดระบำยสี “ภำพค้ำงติดตำ” จ ำนวน ๑ งำน           15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณไกรสิทธ์ิ โภคสวัสด์ิ               15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.019/2564 4 พ.ย. 63

8 จ้ำงซ่อมระบบดับเพลิงพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย จ ำนวน ๑ งำน           37,450.00           37,450.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ำกัด (มหำชน) 

(ส ำนักงำนใหญ่)
              37,450.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.021/2564 5 พ.ย. 63

9 จ้ำงท ำช้ันวำงของบริเวณช้ัน 1 อำคำรคลังแรกรับ จ ำนวน 1 งำน           36,594.00           36,594.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอเช่ียนคอน จ ำกัด               36,594.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.022/2564 5 พ.ย. 63

10 ซ้ือพัดลมต้ังโต๊ะ 12 น้ิว ส ำหรับนิทรรศกำรลำนไปดวงจันทร์               450.00               450.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนี คงชีพำ                    450.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 5 พ.ย. 63

11 ซ้ือหมวกกันน็อค ส ำหรับนิทรรศกำรยำนอวกำศแห่งบ้ำนนำบัว               699.00               699.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้ทูสปีด จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                    699.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี INV6311-004 5 พ.ย. 63

12
ครุภัณฑ์ส ำหรับปฏิบัติงำนในภำรกิจฝ่ำยเผยแพร่ จ ำนวน 8 รำยกำร (จัดซ้ือ 6 
รำยกำร)

          86,573.70           86,573.70 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เอ็น พี เซิร์ฟ               86,573.70 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.007/2564 6 พ.ย. 63

13 ซ้ือของท่ีระลึก               500.00               500.00 เฉพำะเจำะจง หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)                    500.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 315 เลขท่ี 15726 6 พ.ย. 63

14 จ้ำงผลิตบอร์ดประชำสัมพันธ์ท่ึงหนังโลก             3,092.30             3,092.30 เฉพำะเจำะจง บ.ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                 3,092.30 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV01-20-4772 6 พ.ย. 63

15 จ้ำงผลิตต๋ัว             9,630.00             9,630.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชยำกร พร้ินต้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                 9,630.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี CP63/11014 8 พ.ย. 63

16
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภำพยนตร์ จ ำนวน 8 
รำยกำร (จัดซ้ือ 3 รำยกำร)

          76,933.00           76,933.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จ ำกัด               76,933.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.008/2564 9 พ.ย. 63

17
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภำพยนตร์ จ ำนวน 8 
รำยกำร (จัดซ้ือ 5 รำยกำร)

          30,600.00           30,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันหยง               30,600.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.009/2564 9 พ.ย. 63

18 ลูกปืนใส่ล้อพลำสติกเคร่ืองล้ำงฟิล์มสี จ ำนวน 4 รำยกำร         162,640.00         162,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จีทูดี จ ำกัด             162,640.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.010/2564 9 พ.ย. 63

19
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองท ำควำมเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท (ไม่รวมอะไหล่) 
จ ำนวน ๑ งำน

          32,100.00           32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด               32,100.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.020/2564 10 พ.ย. 63

20 จ้ำงท ำของท่ีระลึกส ำหรับจัดกิจกรรมรถโรงหนังประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 งำน           63,665.00           63,665.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที เอส กำรปัก               63,665.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.023/2564 10 พ.ย. 63

21
จ้ำงแก้ไขระบบไฟฟ้ำช้ัน 6 อำคำรบุรฉัตร ไชยำกร จ ำนวน 1 งำน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

            3,800.00             3,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย                 3,800.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.024/2564 10 พ.ย. 63

22 อะไหล่เคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภำพยนตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร           51,360.00           51,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.สมำน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด               51,360.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.011/2564 10 พ.ย. 63

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

สขร1



23
จ้ำงท ำสมุดนัด และปฏิทินหอภำพยนตร์ พ.ศ. 2564 (จ้ำงออกแบบสมุดนัด
และปฏิทินหอภำพยนตร์) จ ำนวน  ๑ งำน

          15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพบพร ขุมทอง               15,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.025/2564 11 พ.ย. 63

24 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร           45,175.40           45,175.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด (สำขำ 1)               45,175.40 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.012/2564 11 พ.ย. 63

25
วัสดุอุปกรณ์และสำรเคมีส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนพิมพ์-ล้ำงฟิล์มภำพยนตร์สี 
จ ำนวน 32 รำยกำร

          90,960.70           90,960.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ำกัด               90,960.70 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.013/2564 11 พ.ย. 63

26 ซ้ือวัสดุส ำหรับให้บริกำรในโรงอำหำรและร้ำนขำยของท่ีระลึก ๑๓ รำยกำร             8,851.00             8,851.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิคำโน (ประเทศไทย) จ ำกัด                 8,851.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี YSI2028๓๒๓ 11 พ.ย. 63

27 จ้ำงผลิตบอร์ดประชำสัมพันธ์ลำนดำรำ             2,227.74             2,227.74 เฉพำะเจำะจง บ.ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                 2,227.74 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV01-20-4798 11 พ.ย. 63

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมท่ึง หนังโลก               285.00               285.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวีทโฮมฮำร์ดแวร์                    285.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 11 พ.ย. 63

29
ซ้ือ Server ส ำหรับเคร่ืองฉำยภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ จ ำนวน 1
 ชุด พร้อมติดต้ัง

        342,400.00         342,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด             342,400.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.014/2565 12 พ.ย. 63

30 ซ้ือวัสดุส ำหรับให้บริกำรในโรงอำหำรและร้ำนขำยของท่ีระลึก ๒ รำยกำร               528.00               528.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิคำโน (ประเทศไทย) จ ำกัด                    528.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี YSI2028510 12 พ.ย. 63

31 ซ้ือวัสดุส ำหรับให้บริกำรในโรงอำหำรและร้ำนขำยของท่ีระลึก ๒ รำยกำร             1,148.00             1,148.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)                 1,148.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบก ำกับภำษี เลขท่ี 006-432838 12 พ.ย. 63

32 น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ตุลำคม             7,161.76             7,161.76 เฉพำะเจำะจง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร ยศ.ทร.                 7,161.76 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ หนังสือแจ้งยอดน้ ำมันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.738/2563 13 พ.ย. 63

33 ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส ำหรับนิทรรศกำรยำนอวกำศแห่งบ้ำนนำบัว               383.00               383.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)                    383.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 178225 13 พ.ย. 63

34 ซ้ือของท่ีระลึก             1,960.00             1,960.00 เฉพำะเจำะจง หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)                 1,960.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 316 เลขท่ี 15752 13 พ.ย. 63

35 จ้ำงผลิตบอร์ดประชำสัมพันธ์ภำพยนตร์สนทนำ             2,182.80             2,182.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซีซ่ำ เวิร์คช็อป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)                 2,182.80 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี IV01-20-4810 14 พ.ย. 63

36
จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน กบ-๖๗๔๗ นฐ 
จ ำนวน ๖ รำยกำร

          16,537.92           16,537.92 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด               16,537.92 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.027/2564 15 พ.ย. 63

37
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตเพ่ือรองรับระบบสแกนต๋ัวในพ้ืนท่ีบริกำรของ
หอภำพยนตร์ จ ำนวน 7 ชุด

          92,501.50           92,501.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเจนคลีนน่ิง จ ำกัด               92,501.50 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.015/2565 16 พ.ย. 63

38
จ้ำงเหมำช ำระฟิล์มภำพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ิงเก่ียวเน่ืองท่ีได้รับบริจำค 
จ ำนวน 8,000 รำยกำร

        120,000.00         120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณิภำ  อูปแก้ว             120,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ส.013/2564 16 พ.ย. 64

39 ซ้ือวัสดุส ำหรับให้บริกำรในโรงอำหำรและร้ำนขำยของท่ีระลึก ๒ รำยกำร             1,189.00             1,189.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิคำโน (ประเทศไทย) จ ำกัด                 1,189.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี YSI20300026 17 พ.ย. 63

40 ซ้ือกรอบรูปส ำหรับนิทรรศกำรยำนอวกำศแห่งบ้ำนนำบัว               900.00               900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไบร์ทเฟรม กรอบรูป                    900.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 2 18 พ.ย. 63

41 จ้ำงจัดท ำและกดซับไตเติลภำพยนตร์             4,000.00             4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์ธร กังวำลไกล                 4,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบส ำคัญรับเงิน ลงวันท่ี 22 พ.ย.2563 22 พ.ย. 63

42
จ้ำงพิสูจน์อักษรจดหมำยข่ำวหอภำพยนตร์ ฉบับท่ี ๖๑ ประจ ำเดือนมกรำคม –
 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑ งำน

            5,000.00             5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนเนตร ลอยครุฑ                 5,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.026/2564 24 พ.ย. 63

43
ซ้ือดีวีดีภำพยนตร์ไทยเร่ือง “เณรกระโดดก ำแพง” เพ่ือมำจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำ
ของงำนบริหำรสินทรัพย์ จ ำนวน 50 แผ่น

          10,000.00           10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงปิยะฉัตร นำคภู่               10,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.016/2565 25 พ.ย. 63

44
ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บไฟล์ภำพน่ิงและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับภำพยนตร์ 
จ ำนวน 3 รำยกำร

          42,372.00           42,372.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด (สำขำ 1)               42,372.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.017/2565 25 พ.ย. 63

45 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมลำนดำรำ               300.00               300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ส.ณรงค์ชัยวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด                    300.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 25 พ.ย. 63

46
จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเทปโอเพ่นรีลจ ำนวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองเล่นเทปวิดีโอ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 1 งำน

            6,000.00             6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวัฒนชัย เกิดอ่ิม                 6,000.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.028/2564 26 พ.ย. 63

47
ซ้ือหลอดไฟให้แสงสว่ำงห้องแล็บฟิล์มภำพยนตร์สี จ ำนวน 3 รำยกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

          14,367.00           14,367.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันหยง               14,367.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.018/2565 26 พ.ย. 63

48 ซ้ือวัสดุในกำรอนุรักษ์ฟิล์มภำพยนตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร         433,885.00         433,885.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ดดูคำส จ ำกัด             433,885.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ซ.019/2565 26 พ.ย. 63



49
จ้ำงผลิตหมวกบัคเกตเด็ก ส ำหรับเป็นของท่ีระลึกในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
และเพ่ือมำจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำของงำนบริหำรสินทรัพย์ จ ำนวน 600 ใบ

          77,040.00           77,040.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที เอส กำรปัก               77,040.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ จ.029/2564 27 พ.ย. 63

50 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมลำนดำรำ             1,014.00             1,014.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด (สำขำศำลำยำ)                 1,014.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี SLYIF20110030521 27 พ.ย. 63

51 ซ้ือปูนก่อส ำเร็จ               107.00               107.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด (สำขำศำลำยำ)                    107.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี SLYIF20110012205 27 พ.ย. 63

52 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมลำนดำรำ               854.10               854.10 เฉพำะเจำะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)                    854.10 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 180579 27 พ.ย. 63

53 ซ้ือของท่ีระลึก               989.00               989.00 เฉพำะเจำะจง หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)                    989.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 318 เลขท่ี 15858 28 พ.ย. 63

54 ซ้ือของท่ีระลึก               350.00               350.00 เฉพำะเจำะจง หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)                    350.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 318 เลขท่ี 15859 28 พ.ย. 63

55 จ้ำงขุดและตกแต่งบ่อลำนดำรำ               300.00               300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวัชรศักด์ิ แต่งเล่ียน                    300.00 รำคำท่ีเสนอเหมำะสมกับงบประมำณ ใบส ำคัญรับเงิน ลงวันท่ี 28 พ.ย.2563 28 พ.ย. 63








