
1 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายงาน 199,470.00    199,470.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เทคโนโลยี ราคาท่ีน าเสนอ 199,470.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 199,470.00 ราคาต่ าสุด 311/2565
ลว.3 ส.ค. 2565

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกร์อาคารสถานท่ี 11,473.00   11,473.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่ วัสดุก่อสร้าง ร้านป่าไผ่ วัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

ราคาท่ีน าเสนอ 11,473.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,473.00 ราคาต่ าสุด 312/2565

ลว. 3 ส.ค. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุตาข่ายล้อมสัตว์ปีก 885.00         885.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 885.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  885.00 ราคาต่ าสุด 323/2565

ลว. 3 ส.ค. 2565

4 จัดซ้ือวัสดุขาต้ังแก๊ส 5,750.00      5,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไสวแก๊ส คนพิจิตร ร้านไสวแก๊ส คนพิจิตร เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 5,750.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,750.00 ราคาต่ าสุด 324/2565

ลว.3 ส.ค. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ า 25,800.00   25,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 25,800.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,800.00 ราคาต่ าสุด 328/2565
ลว. 3 ส.ค. 2565

6 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับ 18,100.00 18,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที.เอ็ม. ออโต้แอร์ ร้านที.เอ็ม. ออโต้แอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อากาศห้องเรียนพิเศษ ราคาท่ีน าเสนอ 18,100.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,100.00 ราคาต่ าสุด 79/2565
วิทย์-คณิต ลว.3 ส.ค. 2565

7 จัดจ้างเหมาติดตาข่ายล้อม 98,000.00      98,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายคนอง สันทราย นายคนอง สันทราย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
อาคาร ราคาท่ีน าเสนอ 98,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ98,000.00 ราคาต่ าสุด 106/2565

ลว.9 ส.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
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8 จัดซ้ือวัสดุกระดาษ A4 9,919.00        9,919.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 340/2565
ราคาท่ีน าเสนอ 9,919.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,919.00 ลว. 10 ส.ค. 2565

9 จัดซ้ือวัสดุตราป้ัม 1,050.00     1,050.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ผู้อ านวยการโรงเรียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 342/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 1,050.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,050.00 ลว.10 ส.ค. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรม 4,891.00     4,891.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ปรับปรุงและพัฒนาบริการส่ือ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 343/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 4,891.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,891.00 ลว.10 ส.ค. 2565

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดท าคู่มือ 3,121.00 3,121.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ครู เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 344/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 3,121.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,121.00 ลว.10 ส.ค. 2565

12 จัดซ้ือวัสดุวันภาษาไทย 2,640.00 2,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 345/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 2,640.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,640.00 ลว.10 ส.ค. 2565

13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,234.00 2,234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

Learning Loss เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 346/2565

ภาษาอังกฤษ ราคาท่ีน าเสนอ 2,234.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,234.00 ลว.10 ส.ค. 2565

14 จัดซ้ือวัสดุวันงานวิทยาศาตร์ 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 347/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 1,600.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,600.00 ลว.10 ส.ค. 2565

15 จัดจ้างซ่อมรถตู้ 15,725.00   15,725.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายอะไหล่ยนต์ ร้านนายอะไหล่ยนต์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

นามสกุลพร้อมใส่ นามสกุลพร้อมใส่ ราคาต่ าสุด 107/2565
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ราคาท่ีเสนอ 15,725.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,725.00 ลว.15 ส.ค. 2565

16 จัดจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองดนตรีไทย 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ นวลฝ้ัน นายธีรศักด์ิ นวลฝ้ัน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 68,026.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 68,026.00 ราคาต่ าสุด 108/2565

ลว. 17 ส.ค. 2565

17 จัดจ้างเหมาเข้าเล่มอัดกาว 632.00 632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ราคาท่ีน าเสนอ 632.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4632.00 ราคาต่ าสุด 109/2565

ลว. 17 ส.ค. 2565

18 จัดซ้ือวัสดุขาต้ังสะล้อ 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร สุทโททน นายวิเชียร สุทโททน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 2,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ2,000.00 ราคาต่ าสุด 360/2565

ลว.17 ส.ค. 2565

19 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงอาคาร 5,251.00 5,251.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

สถานท่ี ราคาท่ีน าเสนอ 5,251.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,251.00 ราคาต่ าสุด 361/2565

ลว. 17 ส.ค. 2565

20 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้การบริหาร 7,347.00 7,347.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

จัดการโรงเรียน ราคาท่ีน าเสนอ 7,347.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  7,347.00 ราคาต่ าสุด 362/2565

ลว.17 ส.ค. 2565

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดนตรี 9,683.00 9,683.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่การดนตรีและกีฬา หจก.เชียงใหม่การดนตรีและกีฬา เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 9,683.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,683.00 ราคาต่ าสุด 363/2565

ลว.19 ส.ค. 2565

22 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสันก าแพงเภสัช ร้านสันก าแพงเภสัช เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 13,500.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,500.00 ราคาต่ าสุด 364/2565

ลว. 19 ส.ค. 2565
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23 จัดซ้ือวัสดุด้ามธงพร้อมตัวถ่วง 5,350.00 5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอ๊ปโซลูทแบนด์ บริษัทแอ๊ปโซลูทแบนด์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 5,350.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,350.00 ราคาต่ าสุด 365/2565

ลว. 19 ส.ค. 2565

24 จัดจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองดนตรี 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโพธ์ิ ปัทมพันธ์ุสาคร นายสมโพธ์ิ ปัทมพันธ์ุสาคร เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
สากล ราคาท่ีน าเสนอ 5,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,000.00 ราคาต่ าสุด 152/2565

ลว. 19 ส.ค. 2565

25 จัดจ้างเหมาท าพวงกุญแจ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมพร การพิมพ์ หจก.สมพรการพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

งานนวัตกรรม ราคาท่ีน าเสนอ 7,500.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500.00 ราคาต่ าสุด 156/2565

ลว. 19 ส.ค. 2565

25 จัดจ้างเหมารถตู้ เลขทะเบียน 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ลายค า นายสมชาย ลายค า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
นจ-3036 ชม ไปแข่งขัน C-vitt ราคาท่ีน าเสนอ 13,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000.00 ราคาต่ าสุด 157/2565

ลว.19 ส.ค. 2565

26 จัดจ้างเหมารถตู้ เลขทะเบียน 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน วดีอินทวงศ์ นางล าดวน วดีอินทวงศ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
นจ-1986 ชม ไปแข่งขัน C-vitt ราคาท่ีน าเสนอ 13,000.01 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000.01 ราคาต่ าสุด 158/2565

ลว. 19 ส.ค. 2565

27 จัดซ้ือถุงขยะด า 4,320.00 4,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อินเตอร์เนช่ันแนล อินเตอร์เนช่ันแนล ราคาต่ าสุด 381/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 4,320.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,320.00 ลว.24 ส.ค. 2565

28 จัดซ้ือวัสดุห้องการเงิน 2,300.00 2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 382/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 2,300.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,300.00 ลว.24 ส.ค. 2565

29 จัดซ้ือวัสดุห้องเรียนพิเศษ 60,018.00 60,018.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

วิทย์-คณิต ราคาท่ีน าเสนอ 60,018.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,018.00 ราคาต่ าสุด 383/2566



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

ลว.24 ส.ค. 2566

30 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองปรินต์ 69,860.00 69,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีดีปรินเตอร์ แอนซ์ เซอร์วิส ร้านดีดีปรินเตอร์ แอนซ์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

กิจกรรมบูรณาการ ราคาท่ีน าเสนอ 1,200.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200.00 ราคาต่ าสุด 384/2565

ลว.24 ส.ค. 2565

31 จัดจ้างติดต้ังซักโครก 9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคนอง สันทราย นายคนอง สันทราย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 9,600.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,600.00 ราคาต่ าสุด 162/2565

ลว.24 ส.ค. 2565

32 จัดจ้างซ่อมรถตู้ 2,685.00 2,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนายอะไหล่ยนต์ บริษัทนายอะไหล่ยนต์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

นามสกุลพร้อมใส่ นามสกุลพร้อมใส่ ราคาต่ าสุด 163/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 2,685.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,685.00 ลว. 29 ส.ค. 2565

33 จัดจ้างเข้าเล่มอัดกาว 630.00 630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 630.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 630.00 ราคาต่ าสุด 164/2565

ลว.29 ส.ค. 2565

34 จัดจ้างเหมาท าอาหาร 1,974.00     1,974.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านข้าวเหนียวห่อใบตองคุณเอ ร้านข้าวเหนียวห่อใบตองคุณเอ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เด็กพิเศษ ราคาท่ีเสนอ 1,974.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,974.00 ราคาต่ าสุด 165/2565

ลว.29 ส.ค. 2565

35 จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 189/2565

ลว.31 ส.ค. 2565

36 จัดจ้างเหมาบารานซ์ 4,900.00     4,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ทองชาติ นายธนวัฒน์ ทองชาติ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เฟสสายไฟ เคร่ืองปรับ ราคาท่ีเสนอ 4,900.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,900.00 ราคาต่ าสุด 190/2565

อากาศ ลว.31 ส.ค. 2565

37 จ้ดจ้างเหมาพาหนะ ร่วมงาน 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสริม อุ่นศรี นายเสริม อุ่นศรี เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

มหกรรมวิชการ MEP ราคาท่ีน าเสนอ 3,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000.00 ราคาต่ าสุด 191/2565

ลว.31 ส.ค. 2565

38 จัดจ้างเหมาเข้าเล่มอัดกาว 420.00 420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

นวัตกรรม ราคาท่ีน าเสนอ 420.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 420.00 ราคาต่ าสุด 193/2565

ลว.31 ส.ค. 2565

39 จัดจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมพร การพิมพ์ หจก.สมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อย ราคาท่ีน าเสนอ 300.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300.00 ราคาต่ าสุด 194/2565

ปฐมวัย ลว.31 ส.ค. 2565

40 จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมเปิดโลก 4,053.00 4,053.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

หนูน้อยปฐมวัย เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 405/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 4,053.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,053.00 ลว.31 ส.ค. 2565

41 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดนตรี 16,150.00 16,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทซีทีซี มิวสิคเฮาล์จ ากัด บริษัทซีทีซี มิวสิคเฮาล์จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 16,150.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,150.00 ราคาต่ าสุด 406/2565

ลว.31 ส.ค. 2565

42 จัดซ้ือวัสดุแผ่นพับและ 1,940.00 1,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อุปกรณ์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 407/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 1,940.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,940.00 ลว.31 ส.ค. 2565

43 จัดซ้ือวัสดุกิจกรรม 2,743.00 2,743.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

Learngin Loss เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 408/2565

ภาษาไทย ราคาท่ีน าเสนอ 2,743.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,743.00 ลว.31 ส.ค. 2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565












