
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

...................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๒    เรื่อง  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔.๓  เรื่อง  ระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๔  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
๔.๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้ง

ที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๖  เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

...................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
............................................................................................................................. ......................
......................................................................................... ..........................................................
..................................................................................................................   
          

 
มติที่ประชมุ 

 ......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
 
 
 
   ๑.๒ เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้ง 

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. ......................................

..................................................................................................................   
          

 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สาระส าคัญ 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มี
เอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ครั้งที ่๕/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

 
........................................................................ 

 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๖.   ผู้ตรวจราชการฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นายชัยพล สุขเอ่ียม) 
๗.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๘.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๙.   นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
๑๐.   นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
๑๑.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๑๒.   นายมารุต บูรณรัช     กรรมการ 
๑๓. นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.   ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม          
                    

๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี    รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๒.  นายก้อง ฤทธิ์ดี     รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๓.  นางสาววราภา ดีรอด    งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง 
 

               
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเรื่องการฉีดวัคฉีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะน าตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงาน 
๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการร่วมแสดงความยินดี นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ได้รับ

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
๑.๒.๔ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.๒.๓.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.๒.๕ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

 - หอภาพยนตร์ได้ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
โดยประกาศให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเพ่ือรักษาระยะห่าง พร้อมทดลองใช้
ระบบ Jarviz ส าหรับลงทะเบียนเข้า – ออก ปฏิบัติงาน 

 - จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรภาษาอังกฤษ โดยรองผู้อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ นายก้อง ฤทธิ์ดี สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะดิจิทัลตามที่ ก.พ.ร. ได้ก าหนด โดย
จัดให้อบรมออนไลน์สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA หลักสูตร
อบรมทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ  

 - หอภาพยนตร์เปิดห้อง Clubhouse ร่วมพูดคุยกับ วิศิษฏ์ ศาสน
เที่ยง ผู้ก ากับภาพยนตร์คนส าคัญ ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมนรก ๖๔ ปี ดูใหม่อีกที 
ยังมีอะไรให้ค้นพบ ใน วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 - อบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom โดย กิตติศักดิ ์สุวรรณโภคิน และ ประวิทย์  แต่งอักษร ในวันที่ ๑๒ -
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 - กิจกรรม คอลเลคทีฟ เอเชีย (Kolektif Asia)จัดโดย หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ  Cipta Citra Indonesia และ สมาคมอนุรักษ์
ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่น  เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และ
การพูดคุยกับผู้ชมในสามประเทศ (อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น และ ไทย) ด้วยระบบออนไลน์ 
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ นี้ 

 - หอภาพยนตร์ได้เผยแพร่ภาพอดีตนางงามที่ได้ถูกจารึกไว้บน
แผ่นฟิล์ม อาภัสรา หงสกุล คว้ามงกุฏ Miss Universe คนแรกของไทยเมื่อปี ๒๕๐๘, 
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นางสาวหลุยส์ ซิลเวีย ฮิทคอก นางงามจักรวาลปี ๒๕๑๑ เดินทางมาเยือนประเทศไทย, 
อภันตรี ประยุทธเสนีย์ นางสาวไทย ๒๕๑๑ ไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล, การ
ประกวดนางสาวแปซิฟิค ปี ๒๕๑๔, การประกวดขวัญใจนราธิวาส ฯลฯ ผ่านช่อง 
YouTube หอภาพยนตร์ playlist นางงามในจารึก 

 - นิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม" ที่จัดแสดงเรื่องราวการ
ก าเนิดภาพยนตร์ในสยามตามแบบฉบับของ ๕ ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจากหอ
ภาพยนตร์มาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบวิดีโอจัดวาง (Video Installation) เพ่ือร่วม
เฉลิมฉลอง ๑๒๔ ปี วันก าเนิดภาพยนตร์ในสยาม 

 - อบรมปรับบุคลิกภาพด้านประชาสัมพันธ์ โดย ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หน้า ๙ วาระที่ ๔.๒ ชื่อเรื่องตัดค าว่า “เห็นชอบ” เป็น เรื่อง กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒. หน้า ๑๕ วาระท่ี ๔.๔ แก้ไขผิดค าว่า “ประสิทธิภาพ” 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีมีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
 
 

   สาระส าคัญ 
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

๑. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศขยายการปิดให้บริการชั่วคราว
ในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ
จะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย 
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 ๒. ประกาศขยายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่
กระทบต่อคุณภาพของเนื้องานตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง 

๓. เจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลง
เวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม  
   
 มติที่ประชุม   รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สาระส าคัญ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อ

 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
 อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม)   

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๕/๒๕๖๔ ดังนี้ 

 ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย
 เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม (ตามเอกสารแนบ หน้า 
 ๑ – ๑๐) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ
ฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอ
 ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ปัจจุบัน
จัดหาภาพยนตร์ได้ ๒๙๘ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๕๖ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕        
จากเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน KODAK อยู่ในขั้นตอนทดลองพิมพ์ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่อง "น้ าตาลไม่หวาน"       
ท าการเกรดสี และน าฟิล์มมาทดลองฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาเพ่ือเปรียบเทียบกับ
ต้นฉบับและปรับแก้ต่อไป 

๓. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) 
ด าเนินการตามแผน 

 ๔. การแปลงสัญญาณเทป ฟิล์ม และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นดิจิทัลเพ่ือการเก็บ
รักษา ด าเนินการตามแผนได ้๑๐,๕๔๑ รายการ จากเป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ 

   ๕. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ให้มีผู้ เข้าชม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา 

7



  - ถึงเดือนเมษายนมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๑๘,๘๘๗ ราย เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๒๐.๕๙ เกินกว่าเป้าหมาย 

  - หอภาพยนตร์ได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และอยู่
ระหว่างประมวลผล 

๖. การออกแบบจัดท านิทรรศการชั่วคราวบริเวณชั้นสามอาคารสรรพสาตรศุภ
กิจ คัดเลือกผลงานของบุคคลภายนอก ๕ ชิ้น เพ่ือน าเสนอเป็นวิดีโอจัดวาง (Video 
Installation) หัวข้อ ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๒๔ ปี วัน
ก าเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทย ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย หอภาพยนตร์จะร่วมจัด
แสดงด้วยอีก ๑ ชิ้น รวมเป็น ๖ ชิ้นงาน   
  ๗. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน ถึง
เดือนเมษายนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๗,๐๗๙ คน  

   ๘. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ๒๕๖๔ 
การด าเนินงานในเดือนเมษายน เปิดเผยข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหอ
ภาพยนตร์และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใส 

๙. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในช่วงปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  ได้แก่ 
 ๑) การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานหอ

ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 
 ๒) ให้บุคลากรเข้าคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA 
- หมวด Digital Literacy 
- หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance 
- หมวด Digital Technology 
(รวมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

 ๒. การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
   ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ

มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๑ - ๑๗) โดยสรุป ดังนี้  
องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ 
 - ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์

ต่างประเทศ ๔ ครั้ง    
- มีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเทศ 

๒๔ รายการ 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต

ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ ผลการด าเนินงานหอ
ภาพยนตร์ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้  ๘ งาน กับหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์จาก ๘ ประเทศ 
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ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่ งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ที่ หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน 
Google Arts & Culture หอภาพยนตร์จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับยานอวกาศบ้านนาบัว
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยมีผู้เข้าชม ๒,๔๓๐ 
ครั้ง จาก ๙๐ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี  พ.ศ. 
๒๔๗๐ - ๒๕๖๓ ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ การจัดหาภาพยนตร์
แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 

ระยะที ่๑ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๔๗๐-๒๕๑๕) หาเพิ่มได้ ๕ เรื่อง 
ระยะที ่๒ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๔) หาเพิ่มได้ ๗ เรื่อง 
ระยะที ่๓ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓) หาเพิ่มได้ ๑๙ เรื่อง 

รวม ๓๑ เรื่อง จากเป้าหมายขั้นมาตรฐาน ต้องหาเพิ่มให้ได้ ๔๗ เรื่อง 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย

ขั้นต่ า ๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗,๐๗๙ คน 
ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่

ในสื่อโซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่ า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชมผ่าน 
youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ถึงเดือนเมษายน รวม ๕,๐๕๖,๖๔๘ ครั้ง 

องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถ

โรงหนังเฉลิมทัศน์และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของทั้งสอง
กิจกรรมเพื่อท าการประเมิน 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘ 
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 
ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้จัดท าบัญชีข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างาน
ตามภารกิจที่เลือกและจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 
สพร.ก าหนด และอยู่ระหว่างประสานงานติดตั้งและน าบัญชีข้อมูลเข้าระบบ CKAN เพ่ือ
การเปิดเผยต่อไป 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 

 หมวด ๑ การน าองค์การ 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
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การด าเนินงาน หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการท างาน และท าการประเมินตนเองอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคมนี้ 

องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 
สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

๑ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต 
๒. ก ากับคุณภาพของแผน 
๓. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

๔. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

๑. เสนอ
คณะกรรมการ
ทบทวนแผนฯ และ
เห็นชอบ 
การประชุม ครั้งที ่
๙/๒๕๖๓ วันจันทร์
ที ่๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ก ากับให้มี
อนุกรรมการ
ตรวจสอบและ
ติดตาม มี
ข้อเสนอแนะ 
และติดตามรายงาน
ตามแผนฯ ทุกเดือน 

๒ การบริหาร
ทางการเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
๒. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย เป็นต้น 

๑. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่๑ 
ในการประชุม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ 
๒. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที่ ๒ 
ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  

๓ การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
๒. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
๓. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 

เสนอแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุมครั้งที ่๑/
๒๕๖๔ เดือน
มกราคม 
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๔.  ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

๔ การควบคุม
ภายใน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 

๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

๑. เสนอแผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ เดือน
กันยายน  
๒. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๑ ในการ
ประชุมครั้งที ่๒/
๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์  
๓. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๒ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  
 

๕ การ
บริหารงาน
ทั่วไป 

๑.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
๒.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ 

๓.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

๔.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๑. คณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
การจัดการความรู้แก่
องค์กร ได้แก่ การ
ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม  
 

๖ การค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสีย/
การตอบสนอง 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนค านึงถึง
ผู้รับบริการ 
๒. คณะกรรมการ ก ากับให้มี
ช่องทางการร้องเรียน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
น าผลความพึงพอใจมาใช้ในการ
พัฒนางานบริการขององค์การ
มหาชน*** 

๑. หอภาพยนตร์มี
ช่องทางการ
ร้องเรียนและการ
แนะน าการบริการใน
ช่องทางออนไลน์  
๒. อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
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๗ การบริหาร
การประชุม 

๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนการประชุม มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๓. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

๑. ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๖ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒.  รวมอยู่ ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

8 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๒. ก ากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

๑.จากการรายงาน
การติดตามการดา
เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พร.  
๒. หอภาพยนตร์งาน
รายงานสรุปการดา
เนินงานรอบ ๖ เดือน 
ต่อรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลในเดือนเมษายน  
 

๙ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

๑. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน ๓๖๐ องศา 
๒. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

 

๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่าน

มา 
- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๑๗๒,๖๒๙,๑๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๗ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๓๕,๑๕๙,๖๒๒ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๖๔ 
- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๓,๐๒๘,๘๓๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๐๑ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๔,๖๐๑,๔๖๕ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒๕ 
- รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสายสื่อสารลงใต้ดิน งบประมาณ ๑๓ ล้าน

บาท ด าเนินการประกวดราคาแล้ว รอประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอผลหารือจาก

12



กรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

  ๔.๒ เรื่อง  การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก
ที่”(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)  เป็นรายจ่ายอ่ืนที่
คณะกรรมการก าหนด 

   สาระส าคัญ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ  ของกระทรวง
สาธารณสุข และให้หน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบกองทุนของระบบราชการ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง กฎ ระเบียบของหน่วยงานตนเอง เพ่ือให้สามารถรองรับการจ่ายเงินคืนแก่
สถานพยาบาลกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for 
Emergency Patients : UCEP) ได้  (มีเอกสารแนบ)  

ทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ อนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ได้มีมติว่า  

๑. ในข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๕) ความว่า “รายจ่าย
ของหอภาพยนตร์ ได้แก่รายจ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” หอภาพยนตร์จึงไม่
จ าเป็นต้องร่างกฎระเบียบใหม่ แต่สามารถใช้ความในข้อนี้ ก าหนดให้ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหนึ่งในรายจ่ายอื่นๆ 
ที่คณะกรรมการก าหนด ได ้

๒. เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณ การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ  มีสิทธิ์ทุกที่” ควรจะเบิกจากงบด าเนินงานทั่ว ไปของ
ปีงบประมาณนั้น ๆ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถทราบตัวเลขงบประมาณที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในแต่ละปีได้ล่วงหน้าได ้

ต่อมา วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ออกข้อบังคับหอ
ภาพยนนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ การงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งหมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๕) มีความว่า “รายจ่ายของหอภาพยนตร์ให้ใช้เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของหอภาพยนตร์โดยแบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รายจ่ายอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด” ซึ่งความดังกล่าว ไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับเดมิ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”เป็นรายจ่ายอ่ืนที่คณะกรรมการ
ก าหนด ตามข้อบังคับหอภาพยนนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ 
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การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ งหมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๕) และ อนุมัติ ให้ เบิกค่า
รักษาพยาบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” จากงบด าเนินงานทั่วไปของ
ปีงบประมาณนั้น    

     
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก
ที่ ” (Universal Coverage for Emergency Patients :  UCEP)   เป็นรายจ่ าย อ่ืนที่
คณะกรรมการก าหนด โดยเบิกจากงบด าเนินงานทั่วไปของปีงบประมาณนั้น 
 
  ๔.๓ เรื่อง การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
รายจ่ายอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 
สาระส าคัญ 

 เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาแบบเดียวกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ  กรณี “เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) 
(มีเอกสารแนบ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ การประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ ของอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ดังนี้  

๑. ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินการเกี่ยวกับผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด และสามารถเบิกจ่ายจาก
งบด าเนินการทั่วไปของปีงบป ระมาณนั้น 

๒. ขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19  ทั้งนี ้เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได ้
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
รายจ่ายอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
     
 
 
  ๔.๔ วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  โดยที่ข้อ ๓๑ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดว่า 
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“การก าหนดวงเงินการปรับเพ่ิมเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน
ปีงบประมาณใด ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ขอหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ 

ในกรณีที่ปีงบประมาณใด หอภาพยนตร์ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินลดลง อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหอภาพยนตร์  คณะกรรมการ
อาจมีมติให้งดปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าปีส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ให้ผู้อ านวยการด าเนินการปรับเพ่ิมเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกินวงเงินการ
ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยให้พิจารณาปรับเพ่ิมเป็นรายบุคคล 
ทั้งนี้ ไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไปแต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล” 

โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัด กพร.) คะแนนรวม ๘๒.๙๔ อยู่ในระดับ ดี ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ กพร. ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีจึงยังไม่
มีหนังสือแจ้งยืนยันผลประเมินตามตัวชี้วัดเป็นทางการ (มีเอกสารแนบ) 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

ประเด็นที่เสนอ 
พิจารณาการปรับเพ่ิมเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ โดยประเมินผล

การปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ และใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงินรวมร้อยละ ๖ จากฐาน
เงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ๕๖ อัตรา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๑,๙๘๒,๒๖๖ 
X ๐.๐๖) X ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑,๔๒๗,๒๓๑ บาท 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบวงเงินปรับเพ่ิมเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการประเมินตามตัวชี้วัดหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  ๔.๖ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

  สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
๑. เสนอให้หอภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมกับส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

ในการร่างข้อกฎหมาย 
๒. การจัดกิจกรรมต่างๆ ขอหอภาพยนตร์ควรแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

ในทาง Group Line เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

15



๓. พิจารณาปรับแผนการท างานรองรับสถานการณ์ เนื่องจากยังอยู่ในวิกฤติ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

 
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
 
สาระส าคัญ 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

๑. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด 
และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของ
เนื้องาน และเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลงเวลา
เป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

๓. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ส่งรายชื่อผ่านทางกระทรวงวัฒธรรมได้เข้า
รับการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๑ แล้ว 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๓.๒  เรื่อง ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    

สาระส าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และหอภาพยนตร์ได้ด าเนินการส่งผลผลการประเมินองค์การมหาชนดังกล่าวไป
ยังส านักงาน กพร. แล้วนั้น 

และส านักงาน กพร. ได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบรายงานผล การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ดังนี้ 

๑. รับทราบ จ านวน   ๓  เรื่อง ดังนี้ 
๑.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจ าปี 

๒๕๖๔ 
ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๔๓ล้านบาท 

เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๗.๓๓ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ มีบางรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ก่อนปี ๒๕๖๒ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซึ่งผู้รับทุนยัง
ท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จ กรณีเช่นนี้ควรก าหนดระยะเวลาส่งมอบงานที่ชัดเจนในข้อตกลง เพ่ือ
เป็นการบริหารจัดการโครงการให้ทุนสนับสนุนวิจัย และในปีต่อไปควรมีการตรวจสอบ
รายการกันเงินเหลื่อมปีให้ถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์อนุมัติภายในเดือน
กันยายน และทบทวนอีกครั้งในไตรมาสแรกของปีถัดไป 

ส าหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่ได้เริ่มด าเนินการแล้ว มีเพียง
บางรายการอยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ขอให้เร่งรัดการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างโดยเร็วเพ่ือให้ท าสัญญาจัดจ้างทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ 

๑.๒ ความคืบหน้าตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
ครั้งที่   ๒/๒๕๖๔ 

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส
ที่ ๓ และ รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ : รถโรงหนัง ดังนี้ 

๑.๒.๑ กรณีมีรายการเช็คที่ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงิน  เป็นจ านวนเงิน 
๓,๘๙๗,๓๗๖.๓๘ บาท เป็นรายการที่คู่สัญญารับเช็คไปแล้วยังไม่น าไปขึ้นเงิน เป็นการรับเช็ค 
๒ ฉบับ เมื่อช่วงสิ้นเดือน มีนาคม และน าไปขึ้นเงินช่วงต้นเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒.๒ โครงการรถโรงหนัง ได้ด าเนินงานออกปฏิบัติการพ้ืนที่ภาคเหนือ
และภาคอีสาน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าเป้าหมาย และมีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๗.๓๐ สูง
กว่าเป้าหมายมีรายการที่คู่สัญญายังไม่มารับเงิน ได้แก่ค่าจ้างเหมาคนขับรถโรงหนัง และ
คนขับรถปั่นไฟ ตามสั่งจ้างเลขที่ ๓๕/๓๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวนเงินรวม 
๑๘๐,๐๐๐บาท จากการติดตามและสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับแจ้งว่า เนื่องจากเดิมท า
สัญญากับ บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ต่อมาบริษัท SCG ได้ซื้อกิจการของ
บริษัท สมาร์ท โลจิส ติกส์ ฯ  ท าให้ผู้รับจ้างต้องมีการจัดการเปลี่ยนแปลงเอกสารใหม่ และ
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งใบแจ้งหนี้และวางบิล ทั้งนี้ ทางงานพัสดุได้มีการติดตามประสานทาง
โทรศัพท์ และทาง e-mail ไปหลายครั้ง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรมีการเร่งรัดติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับจ้างรีบมารับเงินโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้มียอดเงินค้างในระบบบัญชี 

 

๑.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ส่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ เช่น มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับบัตรภาษี ซึ่งกรม
ศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เป็นผู้ออกบัตรให้กับผู้ส่งออกสินค้า เพ่ือชดเชย
ค่าภาษีอากรที่อยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก 

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา  จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
๒.๑ เห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือ
พิจารณา ๔.๒ 

 

๒.๒ เห็นชอบระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือ
พิจารณา ๔.๓ 

 

๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบแรก) ของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป (วาระ
ลับ) รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา ๔.๔ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

 
 

 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๔.๒    เรื่อง  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

สาระส าคัญ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ มาตรา ๓๕ “ให้หอภาพยนตร์จัดท างบดุล งบ

การเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ในทุกรอบปี  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมาย
เพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ”  

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ วรรคสาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หน่วยรับตรวจ
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกิน
สามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้ง
จากผู้สอบบัญชีรายอ่ืนก็ได้ และเม่ือพ้นเวลาเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี หน่วย
รับตรวจอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ มีมติให้เพ่ิมเติมขอบเขตการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมโดยให้มีการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และมอบฝ่ายเลขานุการ เชิญชวนบริษัทสอบบัญชีเอกชน ตามที่มีรายชื่อใน
ท าเนียบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสอบ
บัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓ ราย เพ่ือให้มีการเปรียบเทียบ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการหอภาพยนตร์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป  

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เชิญชวนไป ๓ บริษัท ดังนี้ 

๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
๒. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
๓. บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด 
โดยมีบริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

และ ๒. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าปัจจุบันหอภาพยนตร์ ได้ให้
ความส าคัญในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารองค์กร และพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานที่มีอยู่ หากได้ทีมผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาตรวจสอบและให้ค าแนะน าด้านนี้ก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหอภาพยนตร์ 

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีเอกชนล าดับที่ ๑ คือบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ นาย
สุวัฒน์ มณีกนกสกุล เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ค่าสอบบัญชีรวม จ านวน ๑๐๕,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท
ถ้วน) 

 
ประเด็นที่เสนอ    

ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชี ได้แก่ 
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าสอบบัญชีรวม จ านวน 
๑๐๕,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) (มีเอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายชื่อส านักงานผู้สอบบัญชีเอกชนที่เชิญชวน เสนอบริการงานสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ ชื่อส านักงานผู้สอบบัญชีเอกชนที่เชิญชวน 

ค่าธรรมเนียมสอบ
บัญชี 
(บาท) 

เวลาเข้าตรวจ/
จ านวนชม.,วันในการ
ปฏิบัติงาน /จ านวน

ทีมตรวจสอบ 

ผลงาน/ประสบการณ์ หมายเหตุ 

 
1 

 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
ผู้สอบบัญชี  
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร    ทะเบียนเลขท่ี 9393 
นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขท่ี 8134 

 
105,000.- 

 
 

 
 เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ง บ

กา ร เ งิ น จ ากห อ
ภาพยนตร์ 

 จ านวน 753 ชม. 
(100.40) วัน 

 จ านวน 8 คน 

 
 มีประสบการณ์ตรวจสอบ

บัญชีขององค์การมหาชน 
 ผู้ ช่ ว ย ผู้ ส อ บ บั ญ ชี มี

ประสบการณ์ตั้งแต่ 1- 8 ปี 
 ผู้ ช่ ว ย ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ด้ า น

สารสนเทศ จ านวน 2 คน 
 

 
 ไม่เคยตรวจสอบบัญชีหอ

ภาพยนตร์ 
 

 
2 

 
บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
ผู้สอบบัญชี 
ดร. จตุร์วิทย์  เขียวชอุ่ม   ทะเบียนเลขท่ี 6356 
นายวิโรจน์ นริศวรานนท์  ทะเบียนเลขท่ี 3748 
นายศิลป์ชัย รักษาพล      ทะเบียนเลขท่ี 2954 
 

 
115,000.- 

 
 เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ง บ

กา ร เ งิ น จ ากห อ
ภาพยนตร์ 

 จ านวน 40 วัน 
 จ านวน 6 คน 

 
 มีประสบการณ์ตรวจสอบ

บัญชีขององค์การมหาชน 
 ผู้ ช่ ว ย ผู้ ส อ บ บั ญ ชี มี

ประสบการณ์ตั้งแต่ 6 ปี 
ขึ้นไป 

 ผู้ ช่ ว ย ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ด้ า น
สารสนเทศ จ านวน 1 คน 

 

 
 เคยเป็นผู้สอบบัญชี ให้กับ

หอภาพยนตร์เมื่อปี 2559-
2560 และป ี2562-2564 

 

 
3 

 
บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด 
 

 
ไม่เสนอบริการงานสอบบัญชี   
 

หมายเหตุ  การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
หลักเกณฑ์หลัก  คือ ด้านประสบการณ์ 
หลักเกณฑ์รอง   คือ ด้านราคา 
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๔.๓  เรื่อง  ระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สาระส าคัญ 
ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา แต่
เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องปรับปรุงระเบียบฉบับดังกล่าวให้สอดคล้อง ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อบังคับหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี  และ
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ 
“ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ พิจารณาร่างระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีมติ
เห็นชอบตามที่งานตรวจสอบภายในเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการปรับปรุงใน
ปัจจุบันอันจะช่วยให้หอภาพยนตร์บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยค าในบางข้อเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จาก 
“ประธานกรรมการ” เป็น “ประธานกรรมการหอภาพยนตร์” และ “คณะกรรมการ” เป็น 
“คณะกรรมการหอภาพยนตร์” และจัดย่อหน้าให้เหมาะสม 
 

ประเด็นที่เสนอ    
ขอความเห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(มีเอกสารแนบ) 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)   
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_______________________ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม 
ประเมินผลและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะช่วยให้หอภาพยนตร์
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๕) (ฌ) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับความในข้อ ๔๓ และ ๔๔ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)   
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี  และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ ................. เมื่อวันที่ ................ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และ
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “หอภาพยนตร์”  หมายความว่า  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 

“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ โดยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลให้หอภาพยนตร์มี
ระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่รัดกุมเพ่ือให้
การบริหารงานของหอภาพยนตร์โดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน 
  “การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ให้ดีขึ้น
และจะช่วยให้หอภาพยนตร์บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ 

   -ร่าง- 
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๒ 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ผู้อ านวยการ 
และบุคลากรของหอภาพยนตร์จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ         
หอภาพยนตร์จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ   
หอภาพยนตร์ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ 
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
  “หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์  

  ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการหอภาพยนตร์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออก
ประกาศ ก าหนดมาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ แล้วน าเสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 
หมวด ๑ 

ความท่ัวไป 
   

  ข้อ ๖ ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ส่วน
การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายในให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ เว้นแต่การ
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่งและลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ านวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะด าเนินการได้  

ข้อ ๗ ผู้อ านวยการจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 
ผู้อ านวยการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
ข้อ ๘ ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

กิจกรรมที่ตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งไม่ตรวจสอบงานที่คนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหอภาพยนตร์อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของ
หอภาพยนตร์ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๑๐ หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานใน         
หอภาพยนตร์ 

ข้อ ๑๑ ผู้อ านวยการต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของ         
หอภาพยนตร์ 
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๓ 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐและคู่มือการตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักมาตรฐานสากล 

ข้อ ๑๔ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหอภาพยนตร์ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเสนอผู้อ านวยการ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกและเสนอ
รายงานผลประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ทราบภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัต ิ

กรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้เสนอต่อ
ผู้อ านวยการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมหอภาพยนตร์การทราบ 

(๕) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
และเสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์เพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางหอภาพยนตร์ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๖) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๗) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(๘) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

(๙) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอ
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง 
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
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๔ 

(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการ 

ข้อ ๑๕ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ         
หอภาพยนตร์ ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมแลการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานรวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ

ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

 

หมวด ๓ 
หน่วยรับตรวจ 

 

  ข้อ ๑๗  ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๓) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได ้
(๔) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงาน

การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้  
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่

ผู้อ านวยการสั่งให้ปฏิบัติ 
   

 

        ประกาศ  ณ  วันที่ ..............................พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        
 

      (นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล) 
                                          ประธานกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบยกร่างระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)     
ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผลและการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่าง ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เสนอปรับปรุง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๓ และ ๓๔ ของ
ข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การเงิน  การบัญชี   การงบประมาณ และ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลั ง ของ รั ฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๑ และหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๕) (ฌ) และมาตรา ๓๔ 
แห่ งพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
ความในข้อ ๔๓ และ ๔๔ ของข้อบั งคับหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี  และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่  
- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบั ติ การตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  และฉ บั บที่  ๒  พ . ศ . 
๒๕๖๒ 
- พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
- ข้ อ บั ง คั บ ห อ ภ า พ ย น ต ร์ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี  และการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  
 

มี ทั้งสิ้น ๑๔ข้อ 
 

มี ทั้งสิ้น  ๑๗ข้อ 
 

เพิ่มเติม และรวมข้อ แบ่งเป็น ๓ 
หมวด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผลและการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าคู่มือ หรือ
แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓  
“คณะกรรมการบริหาร” 
“คณะอนุกรรมการ” 
 
 
 
 

ข้อ ๔ 
“คณะกรรมการ” 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” 
 
 
 
 

 
- ปรับแก้ชื่อ 
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ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)     
ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผลและการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่าง ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เสนอปรับปรุง 

“การตรวจสอบภายใน” “การตรวจสอบภายใน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“การควบคุมภายใน” 
“หน่วยตรวจสอบภายใน” 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” 
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” 
 

- ปรับแก้ความหมายของ “การ
ตรวจสอบภายใน”ให้ตรงกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบั ติ การตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  และฉ บั บที่  ๒  พ . ศ . 
๒๕๖๒  
 

- เพิ่มเติมความหมาย 

ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (๑) – (๗) 

 มีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ข้อ ๖  ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ และมิให้
เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ อันจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
และการเสนอความเห็น 
   ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบ
ภายในของหอภาพยนตร์เฉพาะเรื่องที่เป็นการ
บริหารทั่วไปเว้นแต่การใช้อ านาจบังคับบัญชาใน
ส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
และการใช้อ านาจบังคับบัญชาในส่วนการ
บริหารงานบุคคลอันมีลักษณะให้คุณหรือให้โทษ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเช่น การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อน ลงโทษทาง
วินัยเป็นต้นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ข้อ ๖  ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  แ ละ ใ ห้ รั บ ผิ ด ช อบ ขึ้ น ต ร ง ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ ส่วนการบริหารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อผู้อ านวยการ เว้นแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนต าแหน่งและลงโทษทางวินัยของผู้
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะ
ด าเนินการได้ 

ปรับถ้อยค าให้สอดคล้องกับ พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง
แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกาจัดตั้ งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ 

ข้อ๗ ข้อ๘ ข้อ๙ ข้อ๑๐ ข้อ๑๒ ข้อ๑๕ รวมอยู่ใน ข้อ๑๔ - รวบรวมข้อความเกี่ยวกับหน้าที่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ข อ ง หน่ ว ย
ตรวจสอบภายในให้อยู่ ในข้อ
เดียวกัน 
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ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)     
ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผลและการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่าง ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เสนอปรับปรุง 

ข้อ ๗      
      (๖ )  ปฏิบัติ ง านอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร 
      ขอบเขตของการตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของหอภาพยนตร์ 
 

ข้อ ๑๕ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
หอภาพยนตร์ ซึ่งรวมถึง 
   (๑)  …. 
   (๒)  …. 
   (๓)  …. 
   (๔)  …. 
   (๕)  .... 
 

- เพิ่มเติมข้อ จากเดิม ข้อ ๗(๖)  
น ามาตั้งเป็น ข้อ๑๕ โดยขยาย
ความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ข้อ ๑๑  ให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของ
สมาคมวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือ
มาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๓   ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐและคู่มือการ
ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ กรณีที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล 
 

ปรับแก้ถ้อยค าเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔  ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้
รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ แบบหรือวิธีปฏิบัติ และออกค าสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ให้คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนด
มาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   ในกรณีที่ เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ แล้วน าเสนอเรื่องต่อ
ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
 

ย้ายล าดับ และปรับข้อความให้
เ ป็ น อ า น า จ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
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๔.๔  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
สาระส าคัญ 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ ก าหนดไว้ “การบัญชีของหอภาพยนตร์ ให้จัดท าตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหอภาพยนตร์ ตลอดจนรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้
ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้” 

ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ “ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีงบประมาณละสองครั้งโดยครั้งหนึ่งให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมิน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินทั้ง
สองครั้งจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การปรับเพ่ิมเงินเดือน การให้รางวัลพิเศษประจ าปี การเลื่อน
ระดับ การเปลี่ยนต าแหน่ง หรือการย้ายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี” 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร ที่ ๔/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลง
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๓ “พิจารณา
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอด
ถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประเด็นที่เสนอ    
ขอความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๔.๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอ
รายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
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๔.๖  เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๓ 

 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการกัน
เงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ หอภาพยนตร์จึงด าเนินการปรับปรุงรายการดังนี้ 

ยกเลิกรายการ จ านวน ๖ รายการ ดังนี้  
๑. รายการที่ ๒๗ ปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับเก็บฟิล์มภาพยนตร์ วงเงิน   

๑๐๓,๖๑๘.๘๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. รายการที่ ๓๓ เช่าตู้น้ าดื่ม วงเงิน ๑๒๖,๖๐๐ บาท เนื่องจากปรับเปลี่ยน

แนวทางในการด าเนินงาน 
๓. รายการที่ ๔๒ จ้างปรับปรุงพ้ืนที่จัดนิทรรศการ พร้อมจัดหาพัสดุในการ

ด าเนินการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๔. รายการที่ ๔๔ จ้างซ่อมคิ้วพ้ืนและคิ้วบัวตกแต่งผนังภายในชุดนิทรรศการ 

วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕. รายการที่ ๖๔ จ้างบูรณะเครื่องฉายซีเนมาโตกราฟเพ่ือการจัดแสดงและจัด

จ้างผู้ด าเนินการ วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๖. รายการที่ ๗๓ งานวิจัย "กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เท

วกุล ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗" วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้วิจัยขอยกเลิก
ด าเนินการ 

เพ่ิมเติมรายการ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
๑. จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน ๒ ตัว อาคารคลังแรกรับ

ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ วงเงิน ๗๑,๗๙๗ บาท เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ใน
รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

ปรับเพ่ิมวงเงิน จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. รายการที่ ๗๐ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและค่าพาหนะผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน ๑๔๕,๘๖๐ บาท เนื่องจากกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี
ไว้ไม่เพียงพอ 

๒. รายการที่ ๘๒ จัดซื้อโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ วงเงิน ๑,๐๕๓,๕๑๐ บาท 
เนื่องจากด าเนินการจัดจ้างแล้วแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตประสบปัญหาโควิด และ
อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งซ่ึงสถานะการโควิดท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น 
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จึงขอปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ จาก
จ านวน ๙๕ รายการ วงเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท เป็น จ านวน ๙๐ รายการ วงเงิน  
๔๓,๓๒๔,๐๙๕.๐๙  บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินรวมรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้อนุมติไว้แล้ว (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รายการกันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๙๐ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๓๒๔,๐๙๕.๐๙  
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ............................................. 
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
รวม 43,425,146.89    43,324,095.09    

1 ค่าไฟฟ้า ก.ย. 2563           470,000.00           470,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 30 ก.ย. 63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 ค่าน ้าประปา  ก.ย. 2563            25,000.00            25,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 30 ก.ย. 63 การประปาส่วนภูมิภาค
3 ค่าโทรศัพท์พื นฐาน 5 หมายเลข เดือนกันยายน 2563              3,000.00              3,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 30 ก.ย. 63 บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
4 ค่าโทรศัพท์มือถือ 4 หมายเลข ประจ้าเดือนกันยายน 2563              2,000.00              2,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 30 ก.ย. 63 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
5 ค่าไปรษณีย์ ประจ้าเดือน กันยายน 2563              3,000.00              3,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 30 ก.ย. 63 บจก.ไปรษณีย์ไทย
6 ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ โกดังเช่า เดือน กันยายน 2563            10,000.00            10,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 นางสาวสุภาภรณ์ จินานุวัฒนา (สญ.

4,14/2563)
7 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต            78,110.00            78,110.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ้ากัด (มหาชน) ส. 

1/2563
8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร            30,000.00            30,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บริษัท เอ็น. เอ็น. พี. เซ็นเตอร์ จ้ากัด

ส. 2/256
9 ค่าน ้ามันเชื อเพลิง            10,000.00            10,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
10 จ้างผู้ประเมินอิสระ ประจ้าปี 2563           108,000.00           108,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 ดร.มหชัย  สัตยธ้ารงเธียร (จ. 95/2563)
11 จ้างก้าจัดปลวก ประจ้าปี 2563            60,000.00            60,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บริษัท ยูไนเต็ด เพสท์ คอนโทรล จ้ากัด (ส. 

8/2563)
12 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารคลังแรกรับ

ภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และพื นที่หอภาพยนตร์
 ประจ้าปีงบประมาณ 2563

          450,000.00           450,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 ส้านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(ส.26/2563)

13 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด อาคารคลังแรกรับ พื นที่หอ
ภาพยนตร์และโกดัง ประจ้าปีงบประมาณ 2563

       1,685,500.00        1,685,500.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ้ากัด 
(ส. 24/2563)

14 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) (กันยายน)

       1,030,657.22        1,030,657.22 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ้ากัด
(ส. 3/2563)

15 จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านธุรการบุคคลและจัดท้ารายงาน
เงินเดือน ประจ้าปีงบประมาณ 2563

           10,432.50            10,432.50 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บจก. ดูโอ การบัญชีและบริการ (ส. 7/2563)

16 เช่าโปรแกรมการจัดการส้านักงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2563   
จ้านวน 4 ระบบ

           64,525.28            64,525.28 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บจก.ดี โซลลูชั่น ดอท คอม (ส. 9/2563)

17 จ้างงานสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สิน 
ประจ้าปี 2563

          105,000.00           105,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 28 ก.พ. 64 บจก.ส้านักงานสามสิบส่ี ออดิต (ส. 28/2563)

รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ
 จ านวนเงิน (บาท)

ล าดับ เรื่อง
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

18 จ้างตรวจซ่อมบ้ารุงรถโรงหนังและรถเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2563

       1,328,084.00        1,328,084.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) (ส. 31/2563)

19 จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งบ้ารุงรักษาต้นไม้ บริเวณพื นที่หอ
ภาพยนตร์ จ้านวน 1 งาน งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)

           12,000.00            12,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 ธวัช อินตรา (จ. 37/2563)

20 จ้างปรับปรุงแก้ไขห้องน ้าชั น 6 ชั น 5 ชั น 4 อาคารบุรฉัตร ไชยากร
 2 งาน

           15,000.00            15,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 22 ก.ย. 63 ประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย (จ. 112/2563)

21 จ้างปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ ชั น 5 อาคารบรุฉัตรไชยากร            53,714.00            53,714.00 งบด้าเนินการทั่วไป 28 ก.ย. - 28 ต.ค. 63 วุฒิชัยเอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม (จ.120/2563)

22 เช่าโปรแกรม paperless E-Form            73,295.00            73,295.00 งบด้าเนินการทั่วไป 31 เม.ย. 64 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ้ากัด
(ส. 29/2563)

23 ระบบป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยแถบแม่เหล็ก           417,300.00           417,300.00 งบด้าเนินการทั่วไป 31 พ.ค. 63 บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ ง จ้ากัด (ซ. 40/2563)

24 ค่าบริการดูแลและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสแกนฟิล์ม Scanity จ้านวน 1
 ปี

          398,040.00           398,040.00 งบด้าเนินงานทั่วไป 31 ธ.ค. 63 โกลเด้นท์ด๊ัก (ส. 21/2563)

25 ค่าบ้ารุงรักษาเคร่ืองเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์ม จ้านวน 1 ปี            13,268.00            13,268.00 งบด้าเนินงานทั่วไป 30 ก.ย. 63 คูลล่ิง คอนเซ็พชั่น (จ. 6/2563)
26 ค่าบ้ารุงรักษาเคร่ืองลดความชื นห้องเย็นเก็บฟิล์ม (2 เคร่ือง) 

จ้านวน 1 ปี
           16,050.00            16,050.00 งบด้าเนินงานทั่วไป 15 ก.พ. 64 Energy Solution (จ. 58/2563)

27 ปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ส้าหรับเก็บฟิล์มภาพยนตร์           103,618.80                      -   งบด้าเนินงานทั่วไป ยกเลิกรายการเนื่องจาก
เบิกจ่ายแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

28 จ้างบุคคลภายนอกซ่ึงมาปฏิบัติงานให้แก่หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา

          142,000.00           142,000.00 งบด้าเนินงานทั่วไป 30 ก.ย. 63 น.ส.อติรัตน์ แก้วเหลา, น.ส.ชนัฏฌา ศรศรีชล,
 น.ส.สุชิตา แก่นงูเหลือม, นายณัฐวัฒน์ บุญอาจ
, น.ส.ทิพย์มณฑา เทพทอง, นายศุภชัย ด้วง
อินทร์, น.ส.ศศิประภา จิตติชานนท์, น.ส.ธรรศ
สร นิลระตะ, น.ส.ณาฏผไท คงคาเขตร์, น.ส.
วรรณิศา ต้่ากระโทก

29 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์              2,990.00              2,990.00 งบด้าเนินงานทั่วไป 23 ก.ย. 63 บริษัท เดอะโนเบิล จ้ากัด
30 ซื อINVERTER ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,600 กิโลกรัม อาคาร

คลังแรกรับ จ้านวน 1 ตัว
          374,500.00           374,500.00 งบด้าเนินการทั่วไป 26 ก.ย. 63 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ้ากัด
(ซ. 59/2563)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

31 จ้างเปล่ียนพัดลมระบายอากาศในลิฟต์โดยสาร HYUNDAI ขนาด 
1000 กก. อาคารคลังแรกรับฯ จ้านวน 1 งาน

             6,420.00              6,420.00 งบด้าเนินการทั่วไป 9 ก.ค. 63 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ้ากัด
(ซ. 85/2563)

32 ซื อขายกระดาษช้าระม้วนใหญ่ จ้านวน 100 หีบ และกระดาษเช็ด
มือ จ้านวน 100 หีบ ประจ้าปีงบประมาณ 2563

           50,370.25            50,370.25 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 63 หจก. เบอเดนซัพพลาย (ส. 20/2563)

33 ค่าเช่าตู้น ้าด่ืม           126,600.00                      -   กองทุนสวัสดิการ ยกเลิกรายการเนื่องจาก
ปรับเปล่ียนแนวทางใน
การด้าเนินงาน

34 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์หอภาพยนตร์           500,000.00           500,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานประชาสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร

23 ก.ย. 23 ต.ค. 63 (นางสาวอัมพวา แพรเมือง)
(จ. 118/2563)

35 จ้างพิมพ์สูจิบัตรและผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขึ นทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติประจ้าปี 2563

           90,000.00            90,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานประชาสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร

23 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 จ้างออกแบบ / นางสาวพบพร ขุมทอง = 
15,000 (จ. 17/2563)
จ้างพิมพ์ / บ. ชยากร พริ นติ ง จก. = 33,705 
(จ. 34/2563)

36 ซื อหนังสือด้านภาพยนตร์ จ้านวน 38 ชื่อเร่ือง            97,717.50            97,717.50 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานห้องสมุดและโสต
ทัศนสถาน

25 ส.ค. - 23 พ.ย. 63 คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ซ.73/2563)

37 ซื อหนังสือด้านภาพยนตร์ จ้านวน 60 ชื่อเร่ือง            97,739.10            97,739.10 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานห้องสมุดและโสต
ทัศนสถาน

27 ต.ค. 63 - 31 ม.ค.
 64

คิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ (ซ. 5/2564)
ยอด 90,081

38 จ้างออกแบบ ผลิต และติดตั งนิทรรศการชั่วคราว มิตรศึกษา 
จ้านวน 1 งาน

          499,690.00           499,690.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

8 ต.ค. 63 บจก.เวิร์คทูบี ครีเอชั่น (จ. 115/2563)

39 จ้างผลิตติดตั งนิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว จ้านวน 1 งาน           470,327.00           470,327.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

3 ต.ค. 63 พาราฟอร์ม สตูดิโอ (จ.102/2563)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

40 จ้างออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการลานไปดวงจันทร์ 1 งาน           279,950.00           279,950.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

9 ต.ค. 63 เอนกพงษ์ สุวรรณพุฒ (จ.109/2563)

41 จ้างบุคคลภายนอกซ่ึงมาปฏิบัติงานให้แก่หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา

           71,000.00            71,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

30 ก.ย. 63 น.ส.มาริสา รักแจ้ง,นายวนัสบดี กุหลาบ,น.ส.ช
วิศา ขจัดสารพัดภัย,นายนิติพล พลเสน, นาย
พุทธิดุลย์ สังขดุลย์ (5 คนๆละ 14,200 บาท)

42 จ้างปรับปรุงพื นที่จัดนิทรรศการ พร้อมจัดหาพัสดุในการด้าเนินการ            20,000.00                      -   งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

ยกเลิกรายการเนื่องจาก
เบิกจ่ายแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

43 ซื อพัสดุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและชุดนิทรรศการ
เมืองมายา

           39,349.25            39,349.25 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

26 ส.ค. 63 - 9 ก.ย. 
63

บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ้ากัด (จ. 106/63)

44 จ้างซ่อมคิ วพื นและคิ วบัวตกแต่งผนังภายในชุดนิทรรศการ              9,000.00                      -   งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

ยกเลิกรายการเนื่องจาก
เบิกจ่ายแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

45 จ้างพิมพ์หนังสือการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน            45,000.00            45,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

28 ก.ย. 63 ชยากร พริ นติ ง (จ. 114/2563)

46 จ้างพิมพ์ภาพหมุนทอมาโทรป              5,136.00              5,136.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

30 ก.ย. 63 ชยากร พริ นติ ง

47 อารมณ์ความรู้สึกกับความเปล่ียนแปลงทางชนชั น เพศสภาพ และ
วัฒนธรรมการบริโภคในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

           15,000.00            15,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

31 ก.ค. 64 กรรนิการ์ โพธิสิทธิ์
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

48 รูปแบบการเปิดรับและการให้คุณค่าเชิงสุนทรียะของการรับชม
ภาพยนตร์สตรีมมิ่งในยุคหลอมรวมส่ือในประเทศไทย

           15,000.00            15,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

30 พ.ย. 63 สราวุฒิ ทองศรีค้า
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ เป็น ประสบการณ์
ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการ
ปรับตัวของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย

49 ภาพชนชั นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่            15,000.00            15,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

30 มิ.ย. 64 เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

50 จ้างพิมพ์สมุดดีดเพื่อใช้ในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน            88,275.00            88,275.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานจัดฉายภาพยนตร์

31 ส.ค. 63 - 18 ก.ย.
 63

ชยากร พริ นติ ง (จ. 108/2563)

51 ค่าจ้างขับรถโรงหนังและรถปั่นไฟ           165,850.00           165,850.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ 
งานจัดฉายภาพยนตร์

14 พ.ย. 62 - 15 ธ.ค.
 62

บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ้ากัด
จ. 13/2563
จ. 47/2563

52 จ้างเหมาซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ข่าว ททบ.5            76,500.00            76,500.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

30 ก.ย. 63 อุมาพร วงค์ษา
ส. 15/2563

53 ซื อหนังสือด้านประวัติศาสตร์ไทย จ้านวน 47 เร่ือง            20,016.00            20,016.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

27 ต.ค. 63 - 31 ม.ค.
 64

คิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์
ซ. 5/2564 ยอด 20,016

54 ซื อฟิล์มภาพยนตร์ไทย ขนาด 35 มม. จ้านวน 27 เร่ือง            30,000.00            30,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

26 ต.ค. 63 นายเชาว์ ลาวัลย์
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

55 ซื ออะไหล่เคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จ้านวน 3 รายการ            51,400.00            51,400.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

10 พ.ย. - 10 ธ.ค. 63 ส.สมาน เอ็นจิเนียร่ิง (ซ. 11/2564)

56 จ้างท้าชั นวางของ บริเวณชั น 1 อาคารคลังแรกรับ            36,594.00            36,594.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

5 พ.ย. - 19 พ.ย. 63 ไทย เอเชี่ยนคอน (จ. 2/2564)

57 ซื อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ จ้านวน 8 รายการ

          108,373.00           108,373.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

9 พ.ย. 63 - 8 ม.ค. 64 ร้านตันหยง 5 รายการ
พีเจ อินเตอร์แคร์ 3 รายการ

58 ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเทปโอเพ่นรีล จ้านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองเล่น
เทปวิดีโอ จ้านวน 1 เคร่ือง

             6,000.00              6,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

26 พ.ย. - 26 ธ.ค. 63 นายวัฒนชัย เกิดอิ่ม (จ. 28/2564)

59 จ้างขนย้ายส่ิงของจากสมุทรปราการมายังโกดังลานตากฟ้า            10,000.00            10,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

6 ต.ค. 63 นายสมชัย ชาญจิริตติ

60 จ้างเหมาท้าเร่ืองย่อภาพยนตร์ข่าว            20,000.00            20,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

30 ก.ย. 63 ดลดา ณ มหาไชย (ส. 19/2563)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

61 จ้างเหมาสแกนและจัดเก็บภาพนิ่ง 24,000 รายการ (จ้านวน 2 
งาน) (งานที่ 1)

           24,000.00            24,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

30 ก.ย. 63 โชติพงศ์ พุทธมีผล (ส. 12/2563)

62 จ้างเหมาสแกนและจัดเก็บภาพนิ่ง 24,000 รายการ (จ้านวน 2 
งาน) (งานที่ 2)

           24,000.00            24,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

30 ก.ย. 63 อภิชาติ พึ่งธรรม (ส. 13/2563)

63 จ้างเหมาช้าระส่ือโสตทัศน์ จ้านวน 6,000 รายการ            30,000.00            30,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

17 ส.ค. 63 วรรณิภา อูปแก้ว (ส. 23/2563)

64 บูรณะเคร่ืองฉายซีเนมาโตกราฟเพื่อการจัดแสดงและจัดจ้าง
ผู้ด้าเนินการ

             3,500.00                      -   งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

15 พ.ค. 63 ศุภชัย วอทอง (จ. 75/2563) ยกเลิกรายการเนื่องจาก
เบิกจ่ายแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

65 ซื อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์           156,102.30           156,102.30 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

26 ม.ค. 64 เอส แอนด์ ดับบลิว ตากสิน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด
(ส. 34/2563)

66 ซื อลูกปืนใส่ล้อพลาสติกเคร่ืองล้างฟิล์มภาพยนตร์สี           162,640.00           162,640.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

9 พ.ย. 63 - 8 ม.ค. 64 บจก. จีทูดี (ซ. 10/2564)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

67 ซื อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมสงวนรักษาฯและงานแล็บฟิล์มฯ            79,009.60            79,009.60 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

30-ต.ค.-63 บริษัท มันดูดี จ้ากัด (ซ 78/2563)

68 จ้างท้ารถเข็นเรือกอและ และบูรณะซ่อมแซมเรือกอและ            88,000.00            88,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

8 พ.ย. 63 ศุภชัย วอทอง (จ. 111/2563)

69 จ้างท้าความสะอาด และขนย้ายพร้อมติดตั ง เคร่ืองฉายภาพยนตร์
 จ้านวน 6 ตัวและเก้าอี โรงหนัง จ้านวน 2 ตัว ส้าหรับจัดแสดง ณ 
อาคารสรรสาตรศุภกิจ

           28,000.00            28,000.00 งบด้าเนินการตามภารกิจ
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

3 ก.ย. 63 สุทิน วังไพบูลย์ (จ. 104/2563)

70 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและค่าพาหนะ           124,500.00           145,860.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 64 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. นายประพต วิไลสุขศรี 52,440 (+16,100)
2. นายสมบัติ ฟักประไพ 57,000 (+20,320)

แก้ไขวงเงิน เป็น 
145,860 บาท

71 ค่าจ้างซ่อมล้างเคร่ืองปรับอากาศ              4,000.00              4,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 30 ก.ย. 64 บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ้ากัด
72 ค่าจัดการข้อมูล ทดสอบและวิเคราะห์ระบบการจัดการภาพยนตร์

 ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเกี่ยวเนื่อง
       2,000,000.00        2,000,000.00 งบด้าเนินการทั่วไป 270 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา
ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างต่ออายุการขึ นทะเบียนที่
ปรึกษา ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

73 งานวิจัย "กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล 
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557"

           15,000.00                      -   งานเผยแพร่องค์ความรู้ รินบุญ นุชน้อมบุญ ผู้วิจัยขอยกเลิกด้าเนินการ

74 เอกลักษณ์ที่ปรากฎในภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย            15,000.00            15,000.00 งานเผยแพร่องค์ความรู้ 28 ก.พ. 64 นนทยา ณ สงขลา
75 กลยุทธ์สู่ความส้าเร็จของภาพยนตร์เร่ืองฉลาดเกมส์โกง            15,000.00            15,000.00 งานเผยแพร่องค์ความรู้ 25 ธ.ค. 63 ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
76 อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย            15,000.00            15,000.00 งานเผยแพร่องค์ความรู้ 20 ธ.ค. 63 ภาณุ อารี
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

77 ซื อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน            10,988.90            10,988.90 งานห้องสมุดและโสต
ทัศนสถาน

31 ต.ค. 63 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ้ากัด อยู่
ระหว่างประสานงานกับบริษัท เนื่องจากบริษัท
เปล่ียนชื่อ เปล่ียนที่อยู่

78 งานจัดสร้างนิทรรศการเร่ือง ภาพค้างติดตา ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์
และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ

       8,457,765.03        8,457,765.03 งานจัดสร้างนิทรรศการ
เร่ือง ภาพค้างติดตา ณ 
อาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ

21 ส.ค. 63 บริษัท อินเตอร์แอคชั่น ดีไซท์ สตูดิโอ จ้ากัด
(ส. 10/2563)

79 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย       14,888,000.00       14,888,000.00 ระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

11 ม.ค. 64 ธุรกิจค้าร่วม เอสเอส บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอน
ซัลติ ง จ้ากัด และธุรกิจค้าร่วม เอสเอส บริษัท
แสงชัย วิศวกรรมและบริการ จ้ากัด (ส. 
32/2563)

80 เชื่อมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอ
ภาพยนตร์

          492,200.00           492,200.00 เชื่อมระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารและ
ระหว่างอาคารของหอ
ภาพยนตร์

3 ก.ย. 63 บริษัท เสริมกิจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ากัด (จ. 
83/2563)

81 จัดซื อโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์แบบมือหมุนและอิเล็คทรอนิคส์ 
ส้าหรับฟิล์ม 16 มม. และ 35 มม. จ้านวน 2 เคร่ือง

       1,630,000.00        1,630,000.00 งบลงทุน โต๊ะตรวจฟิล์ม
ภาพยนตร์

21 ส.ค. 63 - 18 ม.ค 
64

บริษัท โอ คอนเนอส์(ประเทศไทย) จ้ากัด (ส. 
33/2563)

82 จัดซื อโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์           970,000.00        1,053,510.00 งบลงทุน โต๊ะตรวจฟิล์ม
ภาพยนตร์

150 วัน นับถัดจากลง
นามในสัญญา

ด้าเนินการแล้ว แต่ต้องยกเลิกเนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตประสบปัญหาโควิด และอยู่
ระหว่างเร่ิมกระบวนการใหม่อีกครั ง

เนื่องจากสถานะการโค
วิดท้าให้ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสูงขึ น

83 จัดซื อเคร่ืองตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์           251,369.54           251,369.54 งบลงทุน อุปกรณ์ซ่อมฟิล์ม 24 พ.ย. 63 บริษัท โอ คอนเนอส์(ประเทศไทย) จ้ากัด (ซ. 
74/2563)

84 จัดซื อครุภัณฑ์ในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์           319,722.16           319,722.16 งบลงทุน อุปกรณ์ซ่อมฟิล์ม 29 ก.ย. - 28 ธ.ค. 63 บริษัท เอ็ดดูคาส จ้ากัด (ซ.77/2563)

85 ซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation จ้านวน ๑ ชุด ส้าหรับใช้งาน
กับเคร่ืองสแกนฟิล์มScanity

       2,000,000.00        2,000,000.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์
อนุรักษ์ภาพยนตร์ระบบ
ดิจิทัล

13 มี.ค. 64 บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด
(ส. 35/2563)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

86 ซื ออุปกรณ์ส้าหรับจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ จ้านวน 3 รายการ (NAS, HDD for NAS 4TB, 
External 10TB)

           43,000.00            43,000.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์
อนุรักษ์ภาพยนตร์ระบบ
ดิจิทัล

25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 63 บริษัท เดอะ โนเบิล จ้ากัด (ซ. 17/2564)

87 จ้างอัพเกรดชุดโปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับงานบัญชี           101,650.00           101,650.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์
ส้านักงานและอุปกรณ์
ปฏิบัติงานทั่วไป

13 ก.พ. 64 ออโต้ไฟล์ท จ้ากัด (ซ. 65/2563)

88 ซื อโปรแกรมบริหารจัดการการขาย และอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประกอบการใช้งานจ้าหน่ายสินค้าของงานบริหารสินทรัพย์

          100,000.00           100,000.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์
ส้านักงานและอุปกรณ์
ปฏิบัติงานทั่วไป

26 ต.ค. - 25 พ.ย. 63 บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ซ. 
2/2564)

89 ซื อเฟอร์นิเจอร์ส้านักงาน           358,910.96           358,910.96 งบลงทุน ครุภัณฑ์
ส้านักงานและอุปกรณ์
ปฏิบัติงานทั่วไป

16 ต.ค. 63 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
(ซ. 75/2563)

90 จ้างผลิตครุภัณฑ์ส้าหรับโชว์วัตถุจัดแสดง (งานกรอบรูปอลูมิเนียม)            43,500.00            43,500.00 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

8 ก.ย. 63 ทักษิน จันทร์ปุก ( จ. 110/2563)

91 ซื อและติดตั งกันสาดมูล่ีแนวด่ิงส้าหรับกันฝนอาคารคลังแรกรับ 
จ้านวน 5 รายการ

          215,605.00           215,605.00 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

4 มิ.ย 63 บจก.ไฮสปีดกันสาด (ซ.51/2563)

92 จ้างผลิตครุภัณฑ์ส้าหรับโชว์วัตถุจัดแสดง (งานท้าโต๊ะและแท่นโชว์
วัตถุจัดแสดง)

           80,000.00            80,000.00 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

23 ก.ย. - 23 ต.ค. 63 นายศิวะ ชูศรีพัฒน์ (จ. 117/2563)

93 ซื อครุภัณฑ์ส้าหรับปฏิบัติงานในภารกิจฝ่ายเผยแพร่           107,000.00           107,000.00 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

6 พ.ย. - 21 พ.ย. 63 หจก. เอส เอ็น พี เซิร์ฟ ( ซ. 7/2564)
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
งบประมาณ/โครงการ ระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้าง หมายเหตุ

 จ านวนเงิน (บาท)
ล าดับ เรื่อง

94 ซื ออุปกรณ์ Power Supply และแบตเตอรีเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 
พร้อมติดตั งในรถโรงหนังและรถเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า

          201,160.00           201,160.00 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

29 ก.ย. 63 บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จ้ากัด
( ซ. 76/2563)

95 อุปกรณ์ส้าหรับถ่ายทอดสดช่องทางส่ือออนไลน์           209,131.50           209,131.50 งบลงทุน ปรับปรุงการ
บริการและกันสาด
อาคารภายในหอ
ภาพยนตร์

15 ก.ย. 63 บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ากัด (ซ.71/2563)

จ้างบริการบ้ารุงรักษาลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) จ้านวน ๒ ตัว อาคาร
คลังแรกรับภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

                     -              71,797.00 งบด้าเนินการทั่วไป 31 มี.ค. 64 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง 
จ้ากัด

เพิ่มเติมรายการ วงเงิน 
71,797 บาท

43,425,146.89    43,324,095.09    รวม

47



-/i<JU'1~1J'Vlelfl1W V'U'U \ll{ (el -1Ii'fl1 'j!J\'11'1J'\J) 

11 !ii 1 v m 'l L~'\J f11 'lU qi ii mi~ f11 'l .mtJ -;~m ru 

w' f1' l<lct'.b<n 

'1'1'1 l'l<'i1l1 n\J LL \J1'1111111-; ~ '1°v111f e!U1l'i'\J'IJ1l1 '11 fi f11'l !J 'Vl1 'IJ\.ll1 !ii1 ti f11'H'1'\J f11'l U 'l)~ LL<\~ 1\J\.l'l ~ !J1 ru 'ii 

l'I ru~ m 1!Jm'l1'i 'II m LL" ~ii 1 bi1 'l !J B-1 !'I m'l !J V1"1'IJ'Uri1 V11.1" 

ml'i'!!B1\J1'1"1!Jl'l11!J 11.1mm1 ivo(c:i) LL i.11m~-;1'1Jnq1'l5m~~~'111eim•1mt1\ll-l (il-1r'if11'l!J'V11'1J'U) YU'I. 

:,,ctcl'.lv LL<l~~LLli'l'llL~rn~!J l'IQ.!~fl'j'j)Jf11'j'VieJJl1"i'l!J'U\ll-l 1um'lU'l~'IJ)J l'lf1~ ",l\,,cl'.\:l<i'. dlill'U~ lvc:i fl\JtJ1!J'U 
' 

·11.?1. ivcl'.b"' ~-1~!J~1~vein.Ueiu1A'uH 1'11'1eilud 

<ifil 01 .Ueiu1A'uii L'ltJn11 "1ieiu1A'umimvmuV11(ei,fin1'l1JV11'11u)11i11tJf11'lL'.11.1 m'lu'lJ~ ""~ 

~\JU'l~mru Yl.1'1.lv<:Ui01" 

.Uei Iv .Ueiu~A'uiihn 1iu~A1J~~ .. 1111.1n1>r.nni't11.J'l~n11'1Lu1.1il1.11u 

.Uei "'1~!Jfll~floUilU1AU'Vlilf11"i'l!J'U\ll-l (iMAf11'l!J'Vl1'11'U) 11il111 n1lt'.1U f11'lUI\!~ fll'l~UU'l~mru ""~ 

Vlf'llviiu "1'1.1'1. 1v<fct1v 

otiil <i'.11.11iilu-1l'i'1JC 

"Vlil.fll'll!!U\ll'l" Vi!J1tJl'l11!Jl1 'Vlilll1'1mu\ll-l (<1-1Af11WV11'11u) 

"u'l~o1un'l'l1Jn1'l" Vll.11!!1'111!Jl1 u'l~o1t1m'l!Jf11'l'Vlili11'1mu\ll-l 

" l'l!\J~fl'j'j)Jfll'j" 'Vl!J1tJl'l11!Jl1 l'l!\J~fl'j'j)J f11'l'Vlilll1'1'1!1\J\ll.; 

"tiil1\.!1!!f11'l" 'A!J1!!1'111!Jl1 ~B1'U1tJ f11'i'Vle!ll1'11tJ\Wl-l 
" " 

"u~'UU'l~!J1ru" 'A!J1!!1'111!Jl1 'l~t1~rnn~-1tt~i't1~ "' ~ml'l!J '1Jil1Ut15Yit1V1rj1fi-11u~ mo 

fi''U!l1111.1 'llu~Dt15Yiun'11u ""~1moii".l '1'1?1 ~tl'"lrn\J'Lizju.111;1-l'uti~1Jlh~mruJu 
"'1Uti'l~!J1fil'l1tJ~1tJ" 'AlJ1tJl'l11!Jl1 ~11XJ'UL'.1Uil~1~<1"~1lU!;\11\ll 1i:i~1!!'11'lilnBVIC~ fl'l'l'Ulil'11lc v , ~ v 

48



"-'"' dv "-'"' Gv "'-=t '"' l' 
'lUi:.Jlil'IJ<l1N1tll nu fll 'j'jU b"l'ci f11'jbf11J'l111'11 b'l\J vi'l il 111 'lill m.:it1°UeMviilll TVW\JIWJ 

"vii\' n ~1t1f11 'l~1 tJ" vim tJfl11J.J'i"1 vii\'n ~1t1 bb?I ITT.:i11li'i'n 111'l~1mit11 i:i Lb ri iifovi'l m ~ 1 vid m iAi B 
~ ~ " 

il1YWtilil1ililf11 mliltJ b U\Jbilf1?11'l Vl'lil lliltJl'l illJ'i11Li11BfV1'lillTif11'lV11'1Bb~f1Vl'lBUn~vi'lv'ilim'l~\J1111 1'11lJbL uu~ 

~il 1t1wrn" n1 vi ti Iii 

"1 u L?l1ilfo Cl t1!l un1nun1;;" vi!J11Jl'l11lJl1vi'1' f1jj1 \Jbb~ lil'I n 1'lfo blmJ'l ~ LnVI 'j1tJli'i'ii1nn1 'j 

1i:iu'ln1 'lVl'l il f11'l'IJ11Ji!1t1 fi1 ~ Vlil il1'111Jtii111 illil VI~ b {j 1J\Jil1;;)JflFi1b~)J~1viilil1Yi8t11'11ililn1ml'I1J b U\J Lil nm 'j vi'l il 
" 

1 uL?l~ilfoblti V1'lil 1 uc\1fi''l!fo Ll t1 Vl'lil11'1'njj1urn'l~1mlt11'11lJ~n111u'1'11V1forn1~1mluu'l~LllV1Ju ~ illn 

iitrn'1mnnviBm'111Jt1.i4 il1 v\'ii~1mlmh "1u{1J'rn.:in1'l~11J Llti" fam~u m.,~1lJ ill'lb'l 1J n 1 uL?l~ilfoL1tivi'lil 
'\l '\l ~ ~ 

1'1'1 n Ji1UU'l~ n ilUfll'l ~1tJL1u11 L ~il u 'l ~ n ilU n 1'l'i1\J11ru1 i'\1 tJ 

"Lil n?ll'lVl~L iJ uumtJ~il~iliifoL'.lu" V1lJ11Jl'l11lJl1 11'1' n~1um1~1 tJci1V1fo11tJ~w11'1~iifo Ci u 
~ ~ 'U 

L liu~ t15uiii.:i1u 1 v\'n uviil m'11 tJ u.,~ 1i11:ii1 iln mw1~ Lu m.m 1 tJihizjil~{LJ L'.l u L li u Lil nm1vi'1' f1Jl1un1'l~1tJ11'1 

4iB ct 1 i:i~il1u1 (J n1'l ~ ni,i1m'lmlJiiBu.:ifi'LJCm1~ h'.fntl11nil 1 um'lBBm~ bu11u u"~ mA V1'lBfi1~.:i 

L~illii1Liltim'l1 'fiL llti 1 tJ(;11J.JofiBu.:iflud 

1 t1mru~n1:lru"11 b~ (J1 nun O'jU ii U~l'l llJofi ii U'I r'i ud 1 {iii el1\J11J n 1 'H liur'.i'ii il 1 'j ru1'l Uil 01J Lb~~ 1v\'A1 
OJ ~ 'U 'I} 

"'"' .., .., 0 ::; <:<: d 
1U'ilil1J'll il'I mnm v 1111 u uL uuvi iWI 

" ' 

49



'VllJ1\il "' 

"l1J 11a1iil bb\'\~'Vl:rw!lilu 

1iB \:) "l1J 'i1ti1iii LL\'\~'Vlf'Wvilu1u1111¢i1Lil1Jii'ilnTi'lJ'il,'Vl'ili11'1W\J\il~\.l'itnil\Jlii'1!1 

(Gl) i"11J~ f 1J\J1'1~1a1-:f L lJ1J'll1J1J'i t LiillJ 
~ ' 

(i.,) Llu'Vl°l'il'll :r'W tl\\u~1iilfo 11J1J\il1lJlJ1\il1lJ n!;J'VllJ1 a 

(rn) 1lu-.,,'l1l'll f 'W tl\\u~i1~\J'l'il1flL.fl1li1lJ'Vl\J L '51 L Du'llU'lJ'il''il'il ll1'W !l1J lil'i' 
" ' 

(o::) 11a1\ii' 'Vl'l'il 1'.l ufl' L 'VI~ 'il •n n n 11 Lu n~1 a" u\J 1 t~1ru1.J'i~'h ti~ tl11 \J '1'1ili1'i'i Lu u11uIii1 lJ 
v ..., ..., .11 
'lJ'il\J1flU1J 

( <!'.) Ll\J'il \il'VIUUvf 11 \J~f "\J1'1'1' \ili1'i'i 1..:i\il 1lJf\11 lJ L ·~mt i1!JL 1'1m1 !l tJ 
' ' ~ 

(oJ) -~Ul'i1tJ'i'ilJLU!llJ l'i1U1\' l'i1\il'iJULLY\1J l'i1u'ln1'il'i1"1 LL'1~'i1!l1iil'il1nn11¢i11\lu,1u ""~ 

11a1iil~u1 

(G) \il'il n e.Jc'lJ'il' 11uVl'l'il11a1iil'Vl'l 1l e.i m.J'it 1a'lJtl~1~'il1nn1'i'1'11u 'il1 n'VI f'W tlilu'lJll 'Viii 

ll1'1'WU'14 'i1lJ.x,~'1U'i t fo'lJU'iJ1 nYlf 'Wtiilu'Vl1,~\\J \\Jl 'Vl'l1l l'i1'1il\JLL '11\Jnl'i 11luVl'llln1'i 

Hi\\Y16'1111 ~ii'il~ 

(<i) 11a 1iil'Vl'l'ile.1'1\J1t 1u'Uu1Jti1,~u 

1fo "' u11m11a1iil'IJ'il,'Vllll11'1'1!lt111fliJ1 llm1a1iil~iil1nu1~'n 'i~'VI 11' m1flii,mlJ n!;J'VllJ1!l11iil1a11 u 

fl" fl ii" LL\'\~ n!;JVllJ1 a11il1a16nl1" u \J'i ~m ru 

1'.lm1a 1!ii'Y1 n\J'it LllYl'IJ1l'Vl"ill11'W au11~\Jt.Xn 11141~1a1.fl'ilm'i l\il ri'iluu1~"'Vll11a'1um11lu1iJ1iil v\'v 
' 

11'1ll1t1 uau n1'Vlt1\il 1111'iu'ilti1,~u 

iill G Vl'il 111'11!l\J11-l1J1 \JV11U 'j ~ fo'Utl ii 1 n'llU 'il a 1\ii' LL'1t'/1'l'Wti\11J \if 1il' 
' 

("') ~1l'ltuoum:r~'J1l1 
(i.,) t<1il\Joum 1<1'l1J1X\Jn'IJB"f"'lm1<1n'iJ 

' " ~ 

(rn) t'il~11lum\,1 

(o::) 1J1~1 nou ~f\Ti ~. liuf~'li11 'Vin il'll'lilo\J1rnn11ru'll tl 
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'iiei "'- 1,1eimw~t1'14 ihrl'wii~mh::bilV1~1" 1 l'l"i'l' 
(G>) wl'w6~t1'lllJt1Ll~t1 ll'i' bbri b~t1'1'1 1,1'leiV1'i'wii~t1~t1~n b"1'1~<i'l::fl1\il'll!Jl~ll'i'--h'l~btl~ ~rn llt1 ' ; 

~t11'\lil'll'lei'111~ 'll"lB 1'ii1,1!J\il1tl'J::wiwrnu'l::~n1mm'liil1b i:it1,lt1\lll!Jtln~'Uil"'l1Bmw~t1'11 b'llt1 ~t1c.i1not11A1 'l 

<in1t1d bb<i~m1i11'lm"n1'H~t1 bllt11'i't1 
" 

(i,,) V1'l'wii~t1m11 11'i'bbri V1'l'wii~m)t1ihi'ni;ru::A~V1t1 ~1mum1ii11bi'lt1n'lm'lbbi1~ 1 oiflilt11t1n11 

1,1rj,11Ju1::~::nmii11bi'lt1~1t1\llllJUn~ :il11'i'D1i\~B'111~ b'llt1 ~~ti ~"tl11ni1~1~ bb<i::mfiru'll blluiit1 
" ' 

-tiv Glo 1 ll'tlB mw~t11i1'i~ Iii bnu b vmn'l·~1~ m1uru'iibb<i::V1 n li ~uV1'i''llii~t1 ll\ Dt11,1fi' n ~1t1 1 i\'v~1 rn1mv1~ . ~ " 
i11lJ1'j~ \ii 'l1'li1il1J1il 

'iiei GlGl m1i'ii1') 1ll'blitil \J mim~1,1m~~•~m'iimri11,1t1\il 

ei~1~1'.fo ~\J1:: neiul'i'1 ~ 

(G>) 'iiil ViB~'111Ni'lmu'W 
" 

(i,,J 1•J1~1Jt1u~fob~t1 

'VllJ1\il l<l nl'H~\J 

i11'Wvi "' 11Jbil~'lfob~'W 

(m) 11~n1'lbb'1\il"m1'i'rnlt1 

(@'.) ii 1t11t11lm~'1 l'i'1 b '1'J bbf1:: '115n1'1'l 

(<f) m~nei'iiil~fobl\J 
" 
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n'l W~'il~ 1-ut \J l?l~'il fo nu~ il il n 1.iv flillJ~l lM il'l1'l'lil'iITf11'lVl1,ll L~ f1\'l'lili1 n A"1%11im 'j~U 1'111\\ ti ti hi 

m lJ~c'.iB1uw 1111n1111u.i1.i v, ~illil" \J\11, ?lilu 1iil 
" 

m 1~" ~u ldil 1'llJ\ilF111lJ'11 l Ut11'l'lil ld il ~uD~ut.h~m ruzj~mlJ11 ~ m1'il'1il\J liil 

1 \J l'1~'il{ \JLltilL~'1~L'1lJ 1,,,1 oii'111'lfo{ \Jllt1'll<MU~\JU'WlJ1(1.JlL~o~tl whi1uldil~\.IU"\JU'l~lJ1ru 1 mJ1 ,,,, off 

1ull1~'ilfollrn~lJ1,,,iJ ~1t1L'1lJLn1~t1'"1offliJ,,,lJ.iL~lJ111'1.i1 l'il1~11'l'iil 1J1~.Xum1 "L~n1'ii"' 1-l'lil L~<JiJ111'1l1 
' " 

n~um 1-ii'l'u L'.h.11illlln 

oJl"d VI n~uD"u'\.11~mru111'l ~1"1U1~n11llt111 v"1 u <11\J Lmrn~B1t11 v m11-l'lil~~~tl1t11 v n1'l 
, , \J 'II \J 

l'..l \J<I ~~il n1n\J1-l'lil 1 V:v n ll1 noJl"il U\JLl<\1iJ il n 1\J1 mJ 

oUil "'([ 1V:lRu1uL'1~\Jfol1u~e'.i.i<Juuru:Ut1'~1i.i1ill\Jl'l1\J?lil\J 11<Jti111J<1iJMJlml<1~ Ld1Jm1il'1il\JllA1111 

(<>l) l'..lti?IM 

(!,:,) '111'111 

" . 

I d o.J "'>. 

'11'1.1 'VI l!J f11 'l 'l'\H ~'I.I 

(m) f11'l 1tiuL1'1.1~1\.IV11"o\.11fl1'l 

(<S'.) m1-l'rnlu~1u'li<MV11,1J L~nV11eiilnA (E-Payment) 

'.([) m'Jfol'..lul"i1v'l1inTJ~u ~ M1lJ~flru~m'llJf11'ln1mw1 

iiil Gi<l'J r1'lfoL1w'llil'Vlili11\'IVU\Jl1 lYlVl'iJJl1\'IV\.l\Jl1Biln 1Ul?l~'ilfoLl U\'l'J iJ 1 \J L'1~\J{ rn1u/( urh nu m,j 

,,,'j il"I~ mnu n11fo'il11 ~.~'I.I ILA·m~ m ru11 l tlu111~ rnnu . . 
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ifil "'c;; nwi'u(~ t1'1Jil"'V1ili11YWt1\ll'l 1i'.itl1~1not111"11'i 1'W·foi1t1-.,::;ililV 1".U1ml'J 1 t11't1'111 m1a'\llhl 

1 t1n 'i ru f11'ifoL1'LIfl1 ii'i'il.JL \1 l'J !J fi 1U1 'i" fi 1 \llil1J LL VI \J fi 1\J '\m'i'\'1::; il fl 1<1iJ1Ji'l1J\J l R'i" n 1 'i \lll!J~ 
' ' 

~ru~ n'i 'i!Jn1 'i n1'1'1\Jl'I 1 i:f Wili11~ l'J'U\ll{ fo L lJ \JL1t1-J'1J~1n li>i l'J 1 i:f \l1~1no'W1Rl'i1 'WU l\J~ L1 t1-J' \J~l n'IJiJ,'\'1il !11~ l'J'W\ll 1 
L ~ il 1};'LUnzj11'! L lJ \Jfl 11off,)1l'J1t1m'i,j1 L ~ \J,1\J LL'1~~ '1 '1'i'i L lJ \J L1\J'i1l'J1~ \ll1~'1 '1<i1'W~ ~ ell\.11l'JnTlfl11'1\Jl'l ll'll'J 1"111!J 

v 

" L Vl\J'IJ<J\J'IJ il"~ ru~ m'i!J m 1 

1t1ni1-l' u L1 \.I'll <i' '1'1<1111~l'Jti\ll11i'.iilni1~in'tl1V1 ~ L iJ l'J\J mm::;il n1'i u ti Vi n.U il!J <1n11foL1'LI\ll1 !J ~ 
' v 

~tl1t111'Jm'i rh~t1'1L\lll'J'11m1'1m1••rnu1~ 

oUil "'"' mi'mn ruoii 15m 'iLL<I~ LL 'W1Vl1" m1u5 u~ LM l'J1nrnL1J\J 1\J1'1'lil-l'\J L1'W 1 rn'1'l•fo L'.lt1/l \J n1 tl\J 

m;;I Vl"lcVlGi' mn \Jnl 1fo'll11 ~ L1'W L\11~ m1fo L'.i\J'IJ<J ,,,,<1!11~ l'J 'U\ll{ 1 i:;-, U\J 11.J Wll!J~ ~ell\.11 l'J nl'i n1 Vl\J '1 
~ v 

nru LL \J'\'1~,'IJ '1 LL GI~ f1'j'j!J nTi'IJl'I ~mN 1i'.iLn1J-l'n1'11 n ru LL \]B f1'1J '1"1~" L lJ \J'IJ'1~1'i 1:H , ., l , , ., , , 

1 i'.im'l1Jm1 LRu-l' rn:11 L1t1 Lnu-l'mn n ru LL ii 1 il t1~1.JG1il .i li'l'Jil ci111faru1,11 l'J ,,,::;il 11Xrnl'l'1' nG11JUtl111.JY1JJ•A 
1., 'J., \I 

LI uu 1'1 m mh1nlJ11 ~ l!J LL ii m l'JV11il M ii l'Jl 1 il ~il m11.JG1<1l.JLL 1.JGI" ~ l\J LL \J 1i'.i11l'J"1 'LI~ tl1 t11 I'! m 'l m1rn~ll~"n11 

Yft1Vi 
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oifv "'" Ld!lli't1nm fo~1mlt1 1 V:Lii1"1\J1~m'jLlt1il1Llt1~ d'\ufo1!11Lbil~LL UU'jl tJ'l1\JLl tll'l'IL ,,,~ !l\.h~li1i' ti 
L'1\Jilfl1'j)jfl1'j Lnu'l' mrnl \.IL~ !l'1111l'1BU Ldmhlfll]l 1~ flM il~ 1 v: fl'j'j)jfl1 'jLnu'l' fl1!11Lltlil'lil1tJilvzjil 1 \.Ill UU'j1tJ'l1tl 

Llt11'1'IL1-1~vu'i~li1i't1 11\ ut1,,,'1n\i1t1 LL'11ti1Llt1L-ff1Lnu'l'ni;11 t1ii'il'i ilti 
~ . 

1 t1i't1'111n1'i fl '11 u 1-11 nil~ M<M il1 Llt1 !l!l n~1 ti 1V:mn1n1'i Ln u'l' ni;1 Ll mrn u Llt1~ foi;11 V: LiJ1,,,\J1~ 

m.,1lt1fo 1 u~1tJ LLil~ 1V:il~mtJiJ!lzjvfolJ!lULlt11 mLuu.,1tJ'l1t1Llt1l'1~ ,,,,~!lth ~liTl'ti HLut1m\' n\i1t1 
~ 

oUB t.ic.: 1 ti mru~U'i1 fll]l1 Llt1~f Ull!JU 1 V:Lnuf fl1'111~m ~ n U \i1 \.J'l\J ~LL'1'1~l1'1 ti LL UU'j1tl'I1t1Llt11'1'1L1-1~ iJ 

u 1:;1i1i' ti 1 i:im 'j)j fl1'j Ln u fo 1!11 Lltl u t1Vi nli1 t11t1 Ll ti~ '1'i1 IJUU Hit \.ILL UUl1tM1tl Ll ti 1'1'1 L ,,,~BU 'j ~'11 ltl LL il ~ il 'I 

il 1 tii'l<l zj!) 1 t1 LL UU'i1 tl'l1tiLlti1'1'1 L ,,,~ !) u 'j ~'111' ti LL'11il1 Llt1Lnu L oLJ1FllVill tJ bhil ~ 11tJ~1ti1 V:iiii1 tl1 tJ fl1 'i L ~ iJ • • 
i'l'l1'iill1~'1fl1Wl!J 1u 

otl<l 1>:Jcl'. 1i1t11mlt11'1'1L 1-l~<J 1\JLL~il~i't1~ii'1Lnu1 t1ii'il1 lltJ U'i~nllui11 mltJ fll'j~l) 1 ud 
• 

(.,) Llt!i1\ill'ML\.1~!l 

(®) ,,.,1.i1.,11V1t1'1'11lt1 

li1t11t1Llt1'1\ii1'1~ L \.1~'ilU'i~liT1't1'il~li'lv'lil~'l\.1lJ\il 1~ Ln\.11'1 Llt1~iiii1t11 tJ fl1'j rl1\.1tl\il \.11fllt11'1ii Ll \.1'1\il 
" 

fl' L ,,,~<i Lnt1n1:n1"1t1'1 1 V:i11~1t11ntil ue.11 not11m., ii1e.J1not111'11.,l~Yft11t1i'mXu1 V:il1 Lnu'l'ni;111l t1~il., fi ti 

LL'111i\'ti1c11nomm., 1t11't1'!11m'irrlil1 u 

otl<J l!ib 1i:f L iJ1WJ1~ fl1'iLlt1'1lm\.1<Jfl1't1tJt1'1{ LnULlt1'1'1cJiltJ 111 uiJeJ L~ 1Jfl 1'i1J'1~1tl 1t1LL.iil~ltl 1~ Lntl 

1'1 Llt1~~el1\.11tJfl1'jrl11-ltl \ii L l \JLL~ '1'1Llt1'1\ilzj'IL u fllJ1L~lJ~ 1tlbil~n~n'JL uum11 11 u 1 t1mru'111 Utl~Fl <J'ILnULl ti 

11 <11.,<i,~1m1'l n111'1Llt1~ n 1"vit1'1 1i\'m~'l111'1llilti1'1 fo1Jt1:i:i~i11 nil ii1m tini'i 
u ' • 

oif<i ®1111 mti1M-ffm:r~ffumlJ-ffil ®o ~' oUll t.ib m\'mnru'11 'l6ni11Lil~LLt11'11i'lfl1'iu5li~1Mti1num'i 

Li'\ufoi;11'.lt1 1 iiL utilumlJ~iiii1t11tJ fl1''in1\.1tl\il 1\ilm>'iil~ LUt11 U'i11lJ1-1'1flfl1'j fl1'i'111Jl'llJll1tJ 1 ti~~ . ' 
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("') 'l1v~1vvbilt1rn'lvf11u 1illLLri Llm~Bt1 l'i1~1~ ~1'1VULL'llt1 ~11·ifarnv l'i11'1~ l'i1 

'1151'1ruu1rn·1 l'i1111'<1~m'l bbil~l'i11'ii~1v~t1 
" 

(i,,) 'll v~ 1 v\111 L ilt1rn'l mlJ Lb~ t1~1t11m ~ m'l 

(m) 'll V~l Vil~'llt!L ~ <i\111 L ilt1 nl 'lU n ~ 1il\ bbri 'll 8~1 ~ L'.it!il~'llt!L ~il 1 mil\lJ1zj~~~t!LLilt 
" " 

(IS'.) 'l1V~1Vil~'ljtlb ~iJfl1'j~\'1m~ilU'l t 1v'll1J 

(ct) 'l1v~18lit1-Yiriru~m'llJfl1'lrh"1t1\'1 

oif B ""' 1lt1<J\'1"1t1 t1L1ilt'll1'11tlllt1 ;~nen iiL1ri"1<1111118t1.i-l 1 moif~18mlJi'\'1(\U'lti1~r'i'11<1~m ii 1t1m ru~ 
I , \J , \J 

;fl V:il1il\ rl1"1tl I'll \'1 (\U 'j t m ri'11 b ~il f11'j1'j~~ f11'j 11'11'1 v bil Yn ~ 1iiLflu1 iJ '11lJ~e'.itl1t11 v nl'l rl1"1tl \'1 L\'1 Vf111lJ L i\t1'II<I1J 
" " " 
'lleNfllli~ni'llJnl'l 

-ifo mo 1V:e'.itl1t11Vn1'lritl1t11,ilt1l1'~1tirn'li~~1mlu i~oSil '1'~~1~ "1'i<1ri11"1d~n~t11V:m~vh1il\mv1u 
" " " 

<ifo '""' rn 'l L iJ n ~ 1vl'i11-ii~1v~ti11 t1m'll1i1L ilt1~1t1'11<1~,,,B11111mmfoil m ,,,iJ "'1n~ n1"1t11'1111 u.Ut1ti~fiu 

d """"'t1.Ut1ti~fiu 1~Luvu U'ltf1111 "1.i'mnru'il 'l1lrn1 Lb\ltrhi~~t1"'llB~"1mw~vt111-l1i'.fml1t1l'l<1i'iil'il'llB~ 
I " " 

~tl 11J1vm1 11'1 vl'i1\l~ ~~ ri11lJ '11 L lJ ti min ~'1mbil~iJ 'l t,,, ii \'1 m ~ 1u1~ Llt1~u U'lt in ru~1il\fo hw ~ '1 ~ t1 
" 
ti'lt Lv'llU'llB~"1Bl11l1Vt11>rh llt1'11A()! 

'1fa mlv 1 Vf e'.J el1tl1Vf11'lrl11'1\Jl'llil f11'l~ 1mlt1l 1 'l1 V f11'l U 'l ~ L.fl YI 11'1~vl!N~1 Vb U\Jb ~ f1"1'J mlt1 \1 l'l "1'i B~ 1 V 
" 

r.i1u5t11ri1'l"1'i B~1 v iil1v11ln1w11 ~il b~ n'll'lB ilnil"1'i B iil1vi1i~t111'1 Lill \'11lJ~11lJ L "1lJ1t'1l.J 

iv mm "1.i' mn ru'il 16 n1'l Lbiln~il\J L '11 f11'l~1 mlt1~1t!Y11~5t11ri11"1'foiil1 v11i n1'l'll1~il•~ n'll'iilU n ii 

'vl'i<i iil1v11l~t111'11ViLllt11 iJml.J ~e'.itl 1111 v rn 'i ri1 "1t11'111'1 Vfl11lJ L iiu'llB U'llil1f!rutm'ilJn1'l 
" 
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("') f11'l"M\'l 'il~~1m YiB m'l lii1 • tit1'11t1 lri'l~ m'l 1\11 m'l1w11lJLLi:.Jt1u5u~'11t1 

(i,,) n1'lY\'1'lil~~1v1t1m'lu5u~'11t1t1'il mrn1t1~ 

(01) f11 'lY\'1'l 'il'1~1 !J L yj 'il f11'l '1'1~'il'1'1 {i'1'1"1i'1'1~'ii1 I U\J,\ il'1'ii1W ~1 !J Ll\J\1'1 
' 

(<tl m rn '1'l'il'1~1 m Yim llt1fh141~1v1 t1 m'l •~t1Y\1~1 thJ5u~'11t1 

(<l'.) f11'jY\ m'il'1~1 v el\J, i'.lt1ri1H~1v~\j1" ~ ~ .~ m n1J m 'lujj tr~.n\J'll 'il'1Vl'ilm'v1 !J\J\11{ ""t 

ri114i~1mlt1'11lJ1'ln L D n~1!!'ii1 mrnm'v1 vt1111TIIK 

iiil m<l'. f11'l~1ml \J~lJ\l\'1'l'il~~1!J\lt'!l11~~md'il 1;1 fom'l'ilt1ll'~111ncl'rl1t11 !Jf11'l\.l'i ilcJ~l~el1\J1 ti f11 'j 
1 '\! \.I \J 

iiB '"" -.,,i\mnruo/i 'liim'l L~Bt1hm'l~JJLlt1 f11'l<i'1V1i\njj11.if11'l~1v n1'l~u11m-,,~B~1v 'ittJtnm 

f11'j ~\Jilt! LL<lt f11 'j'IJ !!1 m:; !Jt L 1111 fll'j~\j Ll \j 11\\ U\J 1tJ\'11lJ~ ~ el1 \J1 !J n1'i n1"1\J'1 
" 

'llmn'v1 vt1 "1 1111t m 1~1v11 t1111m~11uii"8" v 1..:;:~1 v1111JJ11 v rn'l ~'il 1 ud 
( "') I Yi 'ilf11 'i '1 '1~ 'il '1'1~1'1'A'?i ') ~il1 I U\J '1'il~~1!J L U\JLl \J?I(;\ 

(\,,) 1Yiili°i1'l'il'1~1m U uf111iJ~1!J~\J 1~ 1 un\Jf11'l'llm"1Bl11l'l!J\J\1\{ 

-ii'il "'" 'iiim'l ~m1u'il1mlm1~8B v m1tit1Y1n\l\tl ut1t1riJJ fll'll~\J-l' f11'!111t1?1~81w LL<ltf11'l\1\'l1'il<1B1J 
' 

v .... I.I d .., .;jtj v d.., ""' .... 0 "" J v 
'llil <t"' vi11'llu1 'l\\J i\!'lllJ"1t11\I\ 'l\J 1'1 '1'llB\J'il ~'l\1'l1 t1'11c;m1 '.'1\J ~'1\.J 'it n Bum v 

(,,) 11JIL'1'1'1)i1\Jtf11'll1u 

;v) .nJ\1?1'1·rn11m11'111i'.!1n11.i 
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<§)0 

(c;:) 'Ufl'ltlbm'.\1.1'1\il 

( &::) 'l 1v'1\J L iJ~ vu L V1 v U,UiJ'l:; lJ1 ru~1Jifo ll\Ji!ITT~\il'1"i'i LL<1::'1°11.111.1 i'.l1.1¢l .U•'l' 
' 

'j 1v'1\J n THl \J \ii 1l.11 'j'j fl LL ·m 1\:(e'.i.,;11.11v111 l L'1\J ll fl ru:: fl'l l!J n11L~lli'1il11ru11t:fm1m ~\J 'IHJU Lu \J 'i 1 v • 
llil'llJ1i1 LL <i:: L~ ei ii'1.1ul u iJ'l ::m ru 1t:fe'.i'il11.11vn1'lLi11.11l'l 1m11.11111 i'.\mh::'11 Ul uiJ1 ::m rui'.i1.1 ,\ei A ru:: n 1'l!J 1111 • 
'N\l11ru11 t:ff1111J L ~1.1'lleium v 11.1·vmliu1'1.1uuLL,\·foii'1.1ulu1J'l::mru iL<i::~~~' 1 t:fG11unl11.1mT'l i'.\1.1iL~1.1?\1.1 iL<i:: 

n'i tVl'lll n 1'l fl<i'l 111v1 \JL n1i1u1'1.1uu LL'111.1ii'1.1 UlU iJ1 ::m ru 

l11wfo 11Vl1\JV11,1111il1.11J1::'11 L~ eJ\J'lllll 1'1ll m 'fl v1.1 lil'i' 1t:fL{)1wJ1~ 1111Cl1.1 ii11.1ei'1 eie'.i 'il11.11v1111mv11.1 • 

iv <S'.i!:J 1 i'.il'1eJl11'flV\Jl'1'l~'1LnU iiln'111Vl1lUl:\j:iiiLi1tYI:: \U V\JY11'11~1i1.1 Hi u1.1m\'n~1\Jil ~1l LU\J'lt \ u vu 

i\i1:; 1 \\'im1 ti i1I11'v'l~i1:; \ill n i ~il 1111 \il'i1 il'1ilU 11ii mn Ul°n1'111 i\ Dt1 \1'11 l~iJ'eJ v n-i1i1utJ 
" 
11.1nlru~L1'11.1 ieJ n<111 \ M V1nun11fo i'.\\J nw\11 v i'.\\J \'1~il 1111ri<i11\l~ m11.1Y11ln1'l1'.i1.1~1.Jll1-1'1' n\i1\J Lb °til . ~ 

m1riei1-1d 11.J~vrniiJin 1ei1.1i1l1t11-1~eJ1::ruzj1i1Y1511.1Y11111111'.\1.1 111J*'l<im1111Mv1nu1111foi'.\1.1 1111~1m'.l1.1 

1-1~ eJ 1111 riei'vlll~ n\\' 1.1Y1111111111.1~1-1!J Iii fl111J'1°1\1'11.111.111111-ih ll1.11-1'1' n•1rnL 1A1111 'i ri <i1-1D L iJ~ vrnL iJm 1 eJ\J i111 \J . ~ 

1-1~ m::Y uzj1 l\'1151t1V11111111':51.1 i m1::ll Lil nm 'l~t1~i11!J11(lu1m1.Uii'11 ii1'vl~ eJ'll Iii LL '11\JLeJ nm1 ii\1 n<i11 iiil1 i\i1:: 

111 un11 \J\?1 'll'J i'.\\J Li~\J ~\J \il'i1 ili1 llU LLi111.JiHJ 'lJl-11 \'1~ll L lJ \Jill m111~1.Jii fl11!J'1°1 \ U\J ii eJ11 oiiiJ1:: n ll u n1 'j 

m1''1B u1-1~ m ~ei 1111~1.11'1 ~ n 1 t:f inu'l' n i,r1Hi1'.11.1i1m 1.J-Ju v n11.:f1u 

oiiu <S'.<n 1.:le'.i1i111'Ji1uum v 11.i~flru:: n111J111'liL'11~1 vh1-1u1~1?1'llil'1BU • 
(,,,) u i;y:UY111111111 t1 i ~ u m1• ?IB Ufl11!J~ n iii ei11t11111'11iil1.1n11 m !Joii <iu1 i'ium11J~ n iii Bl \Lo:: 

i1!JU'ill 'lli1'll-1<'i rn'i1\J iLi1t LB ni11'l'111,n11 Ll \J fl11!Jt1 niileJ1iii1 ::'1!JU1lU'llll1n1'l1J\JYi nu ru:ii LWniJ1:; ill VI iLi1::fl11!J t1 n 
'\) .. '\) u ... '\) 

Jiei1'11illi1'1 iJ ~ i111!J'll lll11Vl1\JVI111111 u 'lJ:iim!J 'vl<i' n 1111u (]J:ii~'l'u 1v1 llilv -k11 iJ 

(iv l 1111u~1-111 \Lo:: '11 i u till t1i~ei\ii11\J '1Bu iJ1::li·~5111'11 i\<i:: iJ1:: li'll 5 ~<I'll 'ill 1111u'l m1 

., 0 "' 0 "' ' 0 .,., .., 

'l 1 !J Vil m 1 m \ 1.1t1111.1 m !J \\ ~\J 1111 m \ 1.1t1l1t1'U1:: il 1 u ii <i :: \\~ 1.11-1<1 n 

( m) 11111.JjjuITT l1t1'1111flll!Ji'11 Lli1ll4 i ~lllil'i1\Ji1ll'Ufl1"!J\ 'IA!J1 ti1!J'UlM1 ::u UfllllJ~1i\illl4 11!J~l 
iJ'l:: ~·~5~ <1'11011111ujjuITTl11.1m1 flll!J ~111?1ei4 

( <S'.) 1J1 ::11·~6~<I'll1l1n 11 fll'U fllJ 111v1 ti \b'1 ::•Ji di '11B~1'1'111Mn1 'l '11 '11 '~'111)-J W1l ll 1l'mU1?1 ~ ' . 
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(ct) 11\J~U~iJl'l11l.1'11 LD\J'11l.ll.11\ll'l~1\J 

Vl<i' mnru'll m1~'l1i m1m1ilffiJ\J 11a~m1i .iVi 1111'J111J'!leNerm1i1'1<J\Jl111'J 1\J1-X 1Du11.imlJ~l'lru~ n'l'llJ m1 ., 

1-X er l\'l1\J\'lil\Ji11l'J1 \JL\'IU<J6L u~ '1iierrl1 \J1 l'J nl'l ri il \j nT'i'Yi' 1'l1 l'J11 u '11l.lii il i<'.m 1'l'l 1'1\'lil1 
" " 

'liil i<'.cl:'. 1i1'Vlil111 'v'l l'JU\ll4i \JI i'i1'l1 l'J11U nl'l L1u1.i'l ~i) 1 U'v'l-i'ill.I n\J'l1 l'J11\Je-l\'I nl'l \ll'lTil\'lil\J\11 n\1111 n11U 

n1'l\lll1\J 11\J 11e.iu ~\j 1 i\'m :i'll'l11 nl'l l'I ti1 '1111 n1 \JU'l:i l.11 ru Ll\'I ~t \llJU\ll'lzj1Vi1 VIU1'~ n1 rl\J\11 LL\'1'1 mu \j 'lllJ-k1 
~ " 

1e-1 mL 'v'l'ie.i 11J'!l11~ il ~ .~ n 'll'l il i:l n Mil l'J n 1l'J1\J111lJli1J1u U\J 11~1'1J~1iii' trn1v11\J e-ia m 'l \ll 'l11111 ilUi11 ncl1um1u 

m1m1il 1"1rn1e.iu~\J 

nl'H\J'lh~ l.111\J 

m 'l i1 \J'!lilW\il f11'v'l l'JUi114 LI V1.i1~lJ1 L\i\:i U'l tl.11run1'l 'l11'J 1iii Vl'lil L11J~\J 1'1~Vlll n 1'v'll'J\J\l\4il ilVV!'l il\'11IJ1 'l (1 
" 

u1m 1ii~1l'J111 \l\1l.l bl'l'l 1\'1~11 LLe-1\J11U'!lll,Vlilf11'v'l l'JU\ll4 L\'!Uil~lll'lru:i m rnm'lil ~ 1'ii1ml'J 1\JL~il\Jrl\Jl'J1 l'J u 

I '~ll<JUlli11iiLtlu1\J1.h:i!.11ru1uu1\J1.i'l:i!.11rull'\ll11.i 
' 

1 \Jli'l:i !.11ru'l1l'J~1 l'J U'l :i '11i'.J\lll!Jl'l'l1'11'1~' ii :i 1 i\'il1\J mrn -,], \J1\J VI~' hl L nu ~il l'J i\:i i\'1'!1il" \J 1.i'l :i !.11 ru 

'l1 l'J~1 l'JU'j ~ '11u'5u 11 L Yill'11'lil1~11'J1 u n 'j ruil n LQUVl'lil '11 L Du mill • 
1 um ru~\J :i il'lil1~1l'J1 \Jf11'j n'ilzj ,n1iii' n 1 Vl\J \ll L l V!'lil 1nu ffl11' L1\Jl'Jil \ll"illJ '!lil' LLe-l\J,1\J1-l'lil bl'l'l 1 nl'l~ 

ri1V1u111111 rnu1.l1:imru'l11'J~11'J 11X'le:nerrl1ml'J1111 V1'lil~1V1\i1~11'J~Liil'J1'liil' 1'1umV1\lle-im1'1:im11J'111 Du.ill 
" ' 

iill i<'.O'J LL~1.m1'l1ii~11'J11u1.i'lt'11i'.lilv1,iiilt1il1Hri1w..1\llnilmrn 1u1V1l.l11'Je-1'1e-1~\ll iii'1~1i11 1~11u 

'lt l'J :i i1 '11 l\i1t ~ fo~ \ll '!lil \J~otim 'JU b111l'Jilil"'1il1111'1i\'il·1 n\J ~·~ 51'11 \'l\ll {'!l1~ lli\ :i LLe-1\J1'f \i!IU 1 ~11 ~ 1 rni n'i :i ilu ii11 l'J 

1 \j n'i ru~i11'111!J'11 b Du:iilJ~ '1111·~1LLe-iun111 ii~11J L"i\JU'j~ il1\J1~lJL~lJ1 \Xn 'j ~'lh 1i11rlilill Vl\ll~\'I LLi\:i 1'111l.J • 
o ~, dv 'IV• "' ':;"\ ol 'i '1' I O ~, I o;'1.l'\"1" 

\J 11 'J u•M1 o 1 1'il'I1 :i ,~ \J'l t 1-111~ u 1\J u 1~!J1ru,1111 •IJ ?11lJ 1·rn 1il·11J1J'l~lJ1 rn l u 'u·1U'u"i~mrur,\ll1 u ·~ Vl1'11l 
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mw m.11>1{L'1\Jil'Uil B1jiiii11li<Jl'l ru~ n 1w n 11 LL<I~ 1 "11~1._J~l.J1'1lil' Ll \J~il ~111m 1oiJ~1e1>11lJ LL~\Jfl1'l1 oiJ~1 e L1u 

\.11~'ii1i'.J L ~lJ LITTlJ'1111 

oiJB <i'.<> f'i11-li~111~ Lnl'l~\J 1\JU-1utl1tmru11>1 1 "1 Lu n~111i11n-1utl1tm ru.nw 1 \JU-1utl1~m ruJu m n:iJ 

L '111>1~<1LLo~m1l.J'ii 1L1i 1.1 ii t iii eN Lu n~111-li 1l.JU'A~!l n \J Ll\J 11~1 m VI~ ill.Ji'l1 lXl'lrutn'i'il.J fl1'j L Uti~!l\JlJITT 
' . ' 

off 8 <i'.o<:: 'u ti 1~mru11 e ~1 !J'UiH Vl!l 111w111.11>111 "1\.11tnilU'11111111~~, 11\.11~ Lll'll L ~B m1 ~1L\Ju'11.1 

LL<\ t 'i11J~1 !JU 'l t Lil 'II L ~!l fl1'i <1'1'111.1 
' 

1 um ru~:iJ m'l L ti~ V\JLL tl<i -1U'it Lll'll'i1e~111 ml.Joli B 1':><> Vl~B~"utl1tm ru11 v~1 m ~rnii\ !J'itVll1-1 i'.J vi1 B 

'11>1,UU 'itl.J1ru'i111~1 !JU'it 'ii1i'.J 1 "1.-h Lu \J m 'j ii(, \l' 
("') m1Ltl~111.1LL tl.i-111e~1vmv1 utl1t L11m1v~1m~v1nu 11X~rl11J1vm1L 1iu~m.1iiii\ . . ' 

(1':>) 1 \J n'i ru~ L U\J fl1'j L ti~ !J\J LL ti"' U'i t Ill 'II 'i111~11Jil1 n U'i~ LllYl1~rj,1 ti L U\J ~ n U'i ~ Lll'llVlrj-1 1 "1 

;'.Jtl1m 1J nl'iL lJu;'.JiJuiiii\1,"\mv 1 \.11-1Ll\J1iJd\ufa V<I t 1':Jo 'Uil-11-1 Ll\.ILii\lJ ~-1U iiiB-11iJ n'it'111J1'1 Ll\.1'11JU'ltlJ1 ru . . ' 

L iiJB~il1 'illJ1 B\JlJii\ 
' 

(m) 1 \.In 'i ru~1J nl'i L ~!n-1 il\J-11JU 'itl.J111JU'i t'ii11'J Lnun'i1~1'1foei1Jiiii\'1uti'ltl.J1ru11 LLii11 •~ 
' 

(Ci'.) 1 um ru ~:iJ L Vll>1 ~ '11'111l.J'ii 1 L lJ \J ~ii t iii il' '11>1-1 UU'i tm ru1111~1v U'i t'ii 1i'.J 11>1 v:iJ fl1'j 11 n L 11 nvi'fo 
' 

tlfo L ti~ V\JLL~\J-11\J 1m' fl1'j 11\';'.;rl 1\.1111 m 'j L'1\J Bill iJ fl ru~ n 'j'jlJ n1'i L ~ iJWil1"illJ1iJ\Jiiii\ . ' 

oiJB ct"' 1ilB1i'uu-1utl1tmruLLii1 cr,miiJ Lu n~ 1ml1.11>11lJ'n vm1~ fi11'1t1'1111 rnB n<111,ut11 tm ~ .. m v~1 v 

U'it~11'1 LLodl1'1rlB1'1d~ni1'1J1'11ilnrn1u11~111L1-1~ mJi'J1 vh.li L1\Jfl-1L 1'1~il"1-1n~111 Ul U\JL1\.1'1t'1lJ'Uil-1Vl'il 

111'/'IV\J ffl LLo t fi'1 U'it m rlil tll1m 1-ii~1!J1 "1~ \ilvl1 L limutl 'j tl.J111J'i11J~11JU'i~ 'iili'.J 

'fB cri.:, m1'111uum1Lnv1num1Llw m1ti(]J~ m1-1utl•tmru 

11wli11>1 LLil ~ nTi\il 'llil '1 ilutiru~11'1~,;1LU\Jm1\ ti r', 1J1xi'1A 'l'iil U-1riuil':U ~il 1,ii•).1 fi'u 1 •~l'\811 ~ n~fo.11>11 lJoiJ B U-1fl1J ' . . 
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<l LL<l~m ruvh1 i.i1m::wi1~n1 'i l1i1LU\.lfl1'iLL<1::!1' ~hi LLfl1Li\~il 11..11 \.I~ -iiBu11~\Jii'i1~<11-tlu~l'i'u 1 \\'11i1L U\.lfl1'i~'il 1 U'i\1l.I 
v 

.iJB'il f1<Wvl1B\I (\j(\)1 L~l.I il\.ln'l1il:: '11 L \i1..1m 'i LLfl1 Li\~i1'111 'ilil\.lffllil ::i\1l.11'in ~11 U\.I fl1'i 'ii 1l.l.iJ'ilU~AUil UU \l1,\' 
ifo ci'."1 U'i'l'i11'1l1l\J~r\u 'i::LUUU 'llBri1'11\.l'il iJ1::n1!'\ !'i1i, \1~'ill.1~1'i1 ~tl'iln'illl.I -iiBu~l'i'u'A'iJ 

111·1w1..1'il{ (il,fifl1'il.1"11'1J1J) 11iil1um11~1..1 m1\J(\j~ m1~uiJ1::l.l1ru Lbil~'ll~wti~1..1 w.i'I. i!:Jctcti!:J 1\.\'!J,11'1~ilm1 

1 off u ~f\uliil 'i)\.I n11'1 ::il fn'j'i) 'il f1 'j:: b iJ LIU'111 'il U'l ::m !'\'ii 1lJ-ii'iJU~ fi'u <l ·X~ii'· ·~1ffii.J'll' 'i1"15tl LL1i'' n u.iJtJU~ A'ud 

\.htfl1!'\ \\l l\.I~ \£JQ n1..1mU\l lli'I. i!:Jct<o"' 

Cjyv 
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๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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