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หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
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โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1
จางเหมาลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ
800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ สักเร็ว 

เสนอราคา 800 บาท

นายสุทธิพงษ สักเร็ว 

เสนอราคา 800 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

2 จัดซื้อหนังสือ 2,388.00     2,388.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,388 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,388 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

3 คาวัสดุกอสราง 510.00        510.00        เฉพาะเจาะจง
รานสิงหอุดม เสนอราคา

 510 บาท

รานสิงหอุดม เสนอราคา 

510 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษ) 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง
รานอยูเฮงสองแคว 

เสนอราคา 200 บาท

รานอยูเฮงสองแคว เสนอ

ราคา 200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

5 คาวัสดุการเกษตร 3,370.00     3,370.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 3,370

 บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 3,370 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

6
คาวัสดุทางการเกษตร (ยา

กําจัดแมลง)
170.00        170.00        เฉพาะเจาะจง

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 170 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 170 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

7 คาไมระแนง 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานเทียมเจริญคาไม 

เสนอราคา 4,000 บาท

รานเทียมเจริญคาไม 

เสนอราคา 4,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

8 คาวัสดุกอสราง (พุกผีเสื้อ) 160.50        160.50        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

160.50 บาท

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

160.50 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,406.70     1,406.70     เฉพาะเจาะจง

หจก. ฝางนครพิงค ศรี

วิบูลย เสนอราคา 

1,406.70 บาท

หจก. ฝางนครพิงค ศรี

วิบูลย เสนอราคา 

1,406.70 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

10 คาผาใบแคนวาส 2,650.00     2,650.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด เสนอราคา

 2,650 บาท

บริษัท เชียงใหมสมุดลาน

นา จํากัด เสนอราคา 

2,650 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ต.ค. 64

11
จางซอมแซมยานพาหนะ 4 

ประตูโรงเรียน
33,130.00    33,130.00    เฉพาะเจาะจง

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอราคา 33,130 บาท

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอราคา 33,130 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

12

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(ลิบบิ้น)

216.00        216.00        เฉพาะเจาะจง
รานบิ๊กชอป เสนอราคา 

216 บาท

รานบิ๊กชอป เสนอราคา 

216 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

13

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แมเหล็กแรงสูง)

108.00        108.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กเน็ตโซลูชัน 

จํากัด เสนอราคา 108 

บาท

บริษัท แม็กเน็ตโซลูชัน 

จํากัด เสนอราคา 108 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

14

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(กระดาษ)

40.00         40.00          เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 40 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 40 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

15

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(เลเซอรและชุดสปริง)

940.00        940.00        เฉพาะเจาะจง

หจก. นอรทเทอรนเคลิ

แอนด กลาสแวร เสนอ

ราคา 940 บาท

หจก. นอรทเทอรนเคลิ

แอนด กลาสแวร เสนอ

ราคา 940 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

16

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แอลกอฮอลเจล)

700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 700 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

17

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(กระดาษ)

80.00         80.00          เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 80 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 80 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

18

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(อุปกรณทําการทดลอง)

2,145.00     2,145.00     เฉพาะเจาะจง
นางปวีณา แกวบุญเรือง 

เสนอราคา 2,145 บาท

นางปวีณา แกวบุญเรือง 

เสนอราคา 2,145 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

19

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(แมเหล็กแรงสูงนีโอโดเมียน)

226.00        226.00        เฉพาะเจาะจง
นายทิณกร ดอนชัย 

เสนอราคา 226 บาท

นายทิณกร ดอนชัย 

เสนอราคา 226 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

20

คาวัสดุโครงการหองเรียน

พิเศษ วิทยฯ คณิตฯ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(อุปกรณสาํนักงาน)

105.00        105.00        เฉพาะเจาะจง
รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 105 บาท

รานเพื่อนนักเรียน เสนอ

ราคา 105 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

21 จัดซื้อหนังสือ 2,333.00     2,388.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,333 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,333 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
4 ต.ค. 64

22 จางตดิตั้งพัดลมโคจร 9,560.00     9,560.00     เฉพาะเจาะจง
นายสุพงษ ชัยวุฒิ เสนอ

ราคา 9,560 บาท

นายสุพงษ ชัยวุฒิ เสนอ

ราคา 9,560 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
6 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 23,040.00    23,040.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 

23,040 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 23,040

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
6 ต.ค. 64

24 จัดซื้อพัดลม 20,700.00    20,700.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท สินธานี 

อิเล็กทรอนิกส เสนอ

ราคา 20,700 บาท

บริษัท สินธานี 

อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา

 20,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
8 ต.ค. 64

25 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 21,550.80    21,550.80    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 21,550.80 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 21,550.80 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 ต.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1
จางเหมาเช็คระบบไฟ

ยานพาหนะของโรงเรียน
610.00        610.00        เฉพาะเจาะจง

รานชางไกร เสนอราคา 

610 บาท

รานชางไกร เสนอราคา 

610 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

2 จางเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร 1,102.00     1,102.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,102 บาท

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,102 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

3
จางเหมาทําที่กันประตู

ทางเขา-ออกโรงเรียน
3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 3,500 บาท

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 3,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

4
จางเหมาซอมแซมระบบไฟฟา

หองสมุดโรงเรียน
1,249.00     1,249.00     เฉพาะเจาะจง

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,249 บาท

รานเจษฎาการไฟฟา 

เสนอ 1,249 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

5 จางทําปายไวนิล 750.00        750.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 750 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 750 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

6 จัดซื้อหนังสือ 2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท  เอเชียบุคส จํากัด

 เสนอราคา 2,700 บาท

บริษัท  เอเชียบุคส จํากัด

 เสนอราคา 2,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

7 จัดซื้อหนังสือ 397.00        397.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท งานดี จํากัด 

เสนอราคา 397 บาท

บริษัท งานดี จํากัด 

เสนอราคา 397 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

8 จัดซื้อโทรศัพทสื่อสาร 4,499.00     4,499.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมวังส่ือสาร 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท แมวังส่ือสาร 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

9 คาวัสดุกอสราง (แคปสตารท) 1,350.00     1,350.00     เฉพาะเจาะจง
รานอูพิษณุ เสนอราคา 

1,350 บาท

รานอูพิษณุ เสนอราคา 

1,350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

10
คาวัสดุกอสราง (พุกผีเสื้อและ

ขั้วนีออน)
975.00        975.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

975 บาท

บริษัท ศุภลักษณการ

ไฟฟา จํากัด เสนอราคา 

975 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 พ.ย. 64

11
จัดซื้อชิ้นสวนอะไหลเครื่องมือ

สื่อสาร
704.00        704.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีวี คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด เสนอราคา 704 

บาท

บริษัท วีวี คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด เสนอราคา 704 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
9 พ.ย. 64

12 จัดซื้อมาลัยและพานพุม 950.00        950.00        เฉพาะเจาะจง
รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 950 บาท

รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 950 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
9 พ.ย. 64

13 จางตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 249,000.00  249,000.00  เฉพาะเจาะจง

นายเกียรติศักดิ์ แสน

สมบัติ เสนอราคา 

249,000 บาท

นายเกียรติศักดิ์ แสน

สมบัติ เสนอราคา 

249,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
12 พ.ย. 64

14 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด 

เสนอราคา 20,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด เสนอ

ราคา 20,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

15 จัดซื้อ Quartz Curette 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซิรนเทค จํากัด 

เสนอราคา 6,500 บาท

บริษัท เซิรนเทค จํากัด 

เสนอราคา 6,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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วันที่รับบิล

16 จัดซื้อหมึกพิมพ 100,499.99  100,499.99  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโซ จํากัด เสนอ

ราคา 100,499.99 บาท

บริษัท ริโซ จํากัด เสนอ

ราคา 100,499.99 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

17 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 11,000 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 11,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,850.00     8,850.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 8,850

 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

จํากัด เสนอราคา 8,850

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

19 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 14,932.60    14,932.60    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 14,932.60 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 14,932.60 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 พ.ย. 64

20 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 16,050.00    16,050.00    เฉพาะเจาะจง
นายกชทฤนห ขาวสัก 

เสนอราคา 16,050 บาท

นายกชทฤนห ขาวสัก 

เสนอราคา 16,050 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

21 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 23,730.00    23,730.00    เฉพาะเจาะจง

ราน วสันตปริ้นเตอร 

แอนด คอมพิวเตอร

เซอรวิส เสนอราคา 

23,730 บาท

ราน วสันตปริ้นเตอร 

แอนด คอมพิวเตอร

เซอรวิส เสนอราคา 

23,730 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

22 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 19,550.00    19,550.00    เฉพาะเจาะจง
ราน Saley Shop เสนอ

ราคา 19,550 บาท

ราน Saley Shop เสนอ

ราคา 19,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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23 คาวัสดุกอสราง 4,022.00     4,022.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 4,022

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 4,022

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

24 จัดซื้อแกสหุงตม 350.00        350.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

25 จัดซื้อหนังสือ 2,303.00     2,303.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,303 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,303 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 พ.ย. 64

26 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด 

เสนอราคา 15,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ลพี 

สเตชั่นเณอรี่ จํากัด เสนอ

ราคา 15,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 พ.ย. 64

27
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศและทอ

ระบายน้ํา
36,300.00    36,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 

36,300 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 36,300

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 พ.ย. 64

28 จัดซื้อหนังสือ 106,006.00  106,006.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิรน เอ็ด

ดูเคช่ัน มอลล จํากัด 

เสนอราคา 106,006 บาท

บริษัท โมเดิรน เอ็ด

ดูเคช่ัน มอลล จํากัด 

เสนอราคา 106,006 บาท

18 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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29 จางทําปายไวนิล 250.00        250.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 250 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 250 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

30
จางเหมาเปลี่ยนยาง

ยานพาหนะโรงเรียน
280.00        280.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีพีแอล-1 จํากัด 

เสนอ 280 บาท

บริษัท ทีพีแอล-1 จํากัด 

เสนอ 280 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

31 คาวัสดุกอสราง (หลอดไฟ) 100.00        100.00        เฉพาะเจาะจง
ราน จ.อะไหลยนต เสนอ

ราคา 100 บาท

ราน จ.อะไหลยนต เสนอ

ราคา 100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

32 คาวัสดุกอสราง (โซและตะไบ) 860.00        860.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 860 

บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 860 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

33 จัดซื้อขาตั้งไมค 650.00        650.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 650 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 650 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

34 คาวัสดุกอสราง 6,779.00     6,779.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 6,779 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 6,779 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

35 คาวัสดุทําความสะอาด 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานคลังแกส-นานาภัณฑ

 เสนอราคา 2,000 บาท

รานคลังแกส-นานาภัณฑ 

เสนอราคา 2,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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ซื้อหรือจาง
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36 คาวัสดุกอสราง 3,670.00     3,670.00     เฉพาะเจาะจง

รานดวงกมล ทรัพย

เจริญกูล เสนอราคา 

3,670 บาท

รานดวงกมล ทรัพยเจริญ

กูล เสนอราคา 3,670 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 พ.ย. 64

37 จัดซื้อเครื่องคอมต้ังโตะ 191,200.00  191,200.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด เสนอราคา 

191,200 บาท

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด เสนอราคา 

191,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 พ.ย. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
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1
จางตรวจเช็คสภาพและ

ซอมแซมยานพาหนะ (รถตู 1)
5,731.46     5,731.46     เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 5,731.46 บาท

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 5,731.46 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ธ.ค. 64

2
จางเหมาขุดดิน วางทอระบาย

น้ํา
82,500.00    82,500.00    เฉพาะเจาะจง

นายสุภชัย จันตะ เสนอ

ราคา 82,500 บาท

นายสุภชัย จันตะ เสนอ

ราคา 82,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ธ.ค. 64

3 จางทําปายไวนิล 850.00        850.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 850 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 850 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

4 จัดซื้อหนังสือ 2,383.00     2,383.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,383 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,383 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

5 คาวัสดุกอสราง 3,931.00     3,931.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 3,931 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 3,931 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
7 ธ.ค. 64

6 จางทําปายไวนิล 1,920.00     1,920.00     เฉพาะเจาะจง
รานปายนครฝาง เสนอ

ราคา 1,920 บาท

รานปายนครฝาง เสนอ

ราคา 1,920 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

7 จางทําปายไวนิล 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 500 บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

8 จางตดัตนไมภายในโรงเรียน 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง
นายนคร ณ เชียงใหม 

เสนอ 4,000 บาท

นายนคร ณ เชียงใหม 

เสนอ 4,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

9 คาวัสดุกอสราง 2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 2,550 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 2,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

10 คาวัสดุสํานักงาน 2,997.00     2,997.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 2,997 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 2,997 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

11 จัดซื้อเครื่องวัดฝุน 3,800.00     3,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอเก็ต โซลูช่ัน 

จํากัด เสนอราคา 3,800

 บาท

บริษัท ไอเก็ต โซลูช่ัน 

จํากัด เสนอราคา 3,800

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
16 ธ.ค. 64

12
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

โรงเรียน
1,730.00     1,730.00     เฉพาะเจาะจง

นายบุญญวรรธน อุปกูล 

เสนอ 1,730 บาท

นายบุญญวรรธน อุปกูล 

เสนอ 1,730 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

13
จางเหมาเย็บผาปูที่นอนหอง

พยาบาล
1,550.00     1,550.00     เฉพาะเจาะจง

นางเสาวลักษณ นามวงค

 เสนอ 1,550 บาท

นางเสาวลักษณ นามวงค 

เสนอ 1,550 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

14
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

โรงเรียน
4,091.68     4,091.68     เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 4,091.68 บาท

บริษัท โตโยตา จํากัด 

เสนอ 4,091.68 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

15
จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ

(รถตู)โรงเรียน
2,630.00     2,630.00     เฉพาะเจาะจง

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอ 2,630 บาท

รานอูยนตรกิจบริการ 

เสนอ 2,630 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

16 จัดซื้อสมุดลงนาม 360.00        360.00        
รานแมปง บุคสโตร 

เสนอราคา 360 บาท

รานแมปง บุคสโตร เสนอ

ราคา 360 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

17 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณฯ 1,590.00     1,590.00     เฉพาะเจาะจง
รานพิษณุกรอบรูป เสนอ

ราคา 1,590 บาท

รานพิษณุกรอบรูป เสนอ

ราคา 1,590 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

18 คาวัสดุกอสราง (ทอระบาย) 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 800 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 800 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

19 คาวัสดุกอสราง 1,005.00     1,005.00     เฉพาะเจาะจง

รานดวงกมล ทรัพย

เจริญกูล เสนอราคา 

1,005 บาท

รานดวงกมล ทรัพยเจริญ

กูล เสนอราคา 1,005 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

20 จัดซื้อหนังสือ 2,288.00     2,288.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,288 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,288 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

21 จัดซื้อพานเครื่องทองนอย 845.30        845.30        เฉพาะเจาะจง
รานวิมุตติ เสนอราคา 

845.30 บาท

รานวิมุตติ เสนอราคา 

845.30 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ธ.ค. 64

22 จางทําปายติดฟวเจอรบอรด 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 1,000 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 1,000 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ธ.ค. 64

23 จางทําปายไวนิล 4,320.00     4,320.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 4,320 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 4,320 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ธ.ค. 64

24 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 18,600.70    18,600.70    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 18,600.70 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 18,600.70 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

25 จัดซื้อเข็มกลัด พสน. 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง

นายธีรชัช กษมาโชค

นภาพร เสนอราคา 

2,400 บาท

นายธีรชัช กษมาโชค

นภาพร เสนอราคา 

2,400 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

26 จัดซื้อปายไฟวิ่ง 4,173.00     4,173.00     เฉพาะเจาะจง
ราน JLED เสนอราคา 

4,173 บาท

ราน JLED เสนอราคา 

4,173 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

27 คาวัสดุกอสราง 948.00        948.00        เฉพาะเจาะจง
หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 948 บาท

หจก กําไลทองวัสดุภัณฑ 

เสนอราคา 948 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

28 จัดซื้อคอนแดนเซอร 960.00        960.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท พชรศรียนต 

จํากัด เสนอราคา 960 

บาท

บริษัท พชรศรียนต จํากัด

 เสนอราคา 960 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

29 จัดซื้อพานพุมดอกไม 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง
รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 1,200 บาท

รานบุญธรรมดอกไม 

เสนอราคา 1,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
27 ธ.ค. 64

30
จางตอเติมและปรับปรุง หอง

ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
63,050.00    63,050.00    เฉพาะเจาะจง

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 63,050 บาท

นายจัน มงคลดี เสนอ

ราคา 63,050 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ธ.ค. 64

31 จัดซื้อหนังสือ 2,368.00     2,368.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,368 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,368 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

32 จัดซื้อหญาเทียม 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,500 บาท

รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

33 จัดซื้อสีทากําแพง 1,204.00     1,204.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 1,204

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 1,204

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

34 จัดซื้อแกสหุงตม 350.00        350.00        เฉพาะเจาะจง
ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

ราน ภ.พิชิตการคา เสนอ

ราคา 350 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

35 คาวัสดุกอสราง 58.00         58.00          เฉพาะเจาะจง
หจก. กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 58 บาท

หจก. กําไลทองวัสดุภัณฑ

 เสนอราคา 58 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

36
คาวัสดุกอสราง (ขั้วสายไฟ

และปลั๊ก)
50.00         50.00          เฉพาะเจาะจง

ราน นวชัยไลทติ้ง เสนอ

ราคา 50 บาท

ราน นวชัยไลทติ้ง เสนอ

ราคา 50 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

37 จัดซื้อโคมไฟตั้งโตะ 279.00        279.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

279 บาท

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

279 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ธ.ค. 64

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อสติ๊กเกอร 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,500 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
12 ม.ค. 65

2
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการผลิต

เอกสาร
26,367.00    26,367.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 26,367 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 26,367 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 ม.ค. 65

3 จัดซื้อกระดาษทําเกียรติบัตร 560.00        560.00        เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 560 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 560 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

4 จัดซื้อหมึกพิมพ 2,385.00     2,385.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 2,385 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

2,385 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

5 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 14,060.00    14,060.00    เฉพาะเจาะจง
ฉิมพลีเภสัช เสนอราคา 

14,060 บาท

ฉิมพลีเภสัช เสนอราคา 

14,060 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
21 ม.ค. 65

6 จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 38,975.00    38,975.00    เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 38,975 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 38,975 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
30 ม.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร 480,200.00  480,200.00  เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 480,200 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 480,200 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ก.พ. 65

2 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 25,000.00    25,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทริบเบิ้ล พี 

สเตชั่นเมอร จํากัด เสนอ

ราคา 25,000 บาท

บริษัท เทริบเบิ้ล พี 

สเตชั่นเมอร จํากัด เสนอ

ราคา 25,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 ก.พ. 65

3 จัดจาง ทําปายประชาสัมพันธ 5,040.00     5,040.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,040 

บาท

ราน ซ.ีอาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,040 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

4 จัดจาง ทําปายฉากหลังเวที 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานฝางโฆษณา เสนอ

ราคา 12,000 บาท

รานฝางโฆษณา เสนอ

ราคา 12,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

5 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง

นายจิราเมศร วีรนนท

เรืองเดช เสนอราคา 

40,000 บาท

นายจิราเมศร วีรนนท

เรืองเดช เสนอราคา 

40,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

6
จัดจาง เหมาติดต้ังระบบเครื่อง

เสียง
14,700.00    14,700.00    เฉพาะเจาะจง

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 14,700 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 14,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 ก.พ. 65

7 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 3,070.00     3,070.00     เฉพาะเจาะจง
รานสวนอมฤต เสนอ

ราคา 3,070 บาท

รานสวนอมฤต เสนอ

ราคา 3,070 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

8 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
รานสวนตะกอน เสนอ

ราคา 500 บาท

รานสวนตะกอน เสนอ

ราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

9 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 330.00        330.00        เฉพาะเจาะจง
รานไพบูลยดอกไมผา 

เสนอราคา 330 บาท

รานไพบูลยดอกไมผา 

เสนอราคา 330 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

10 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 3,380.00     3,380.00     เฉพาะเจาะจง
รานดอกไมผกามาศ 

เสนอราคา 3,380 บาท

รานดอกไมผกามาศ 

เสนอราคา 3,380 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

11 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
หจก. เชียงใหมเดมเสมอ 

เสนอราคา 1,500 บาท

หจก. เชียงใหมเดมเสมอ 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
3 ก.พ. 65

12 จัดซื้อวัสดุสื่อสาร 770.00        770.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 770 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 770 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 ก.พ. 65

13
จัดซื้ออุปกรณติดตั้งสําหรับ

งานสาธารณูปโภค
6,693.00     6,693.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจอารเอ็น(2012)

 จํากัด เสนอราคา 6,693

 บาท

บริษัท เจอารเอ็น(2012) 

จํากัด เสนอราคา 6,693

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 ก.พ. 65

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,120.00     1,120.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,120 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 1,120 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ก.พ. 65

15 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด 9,739.00     9,739.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด เสนอราคา 9,739

 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด เสนอราคา 9,739

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
17 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

16 จัดจางทําถนนภายในโรงเรียน 102,292.00  102,292.00  เฉพาะเจาะจง
หจก สูแลวรวย เสนอ

ราคา 102,292 บาท

หจก สูแลวรวย เสนอ

ราคา 102,292 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

17 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 99,954.00    99,954.00    เฉพาะเจาะจง
รานขายยา เมดิซีน 

เสนอราคา 99,954 บาท

รานขายยา เมดิซีน เสนอ

ราคา 99,954 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

18 จัดซื้อน้ํายาดักฝุน 9,515.00     9,515.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคซีซีส 2011 

กรุป เสนอราคา 9,515 

บาท

บริษัท เคซีซีส 2011 กรุป

 เสนอราคา 9,515 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

19 จัดซื้ออุปกรณปองกันโควิด 28,670.00    28,670.00    เฉพาะเจาะจง
รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 28,670 บาท

รานยาเภสัชนุชรินทร 

เสนอราคา 28,670 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

20 จัดซื้อไมโครโฟน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 5,000 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 5,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

21 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 26,790.00    26,790.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 26,790 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

26,790 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
22 ก.พ. 65

22 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสราง 9,706.00     9,706.00     เฉพาะเจาะจง
ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,706 บาท

ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,706 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

23 จัดซื้อเครื่องดนตรี 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง
รานกาวิลวงค เสนอราคา

 8,000 บาท

รานกาวิลวงค เสนอราคา

 8,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

24 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสราง 54,500.00    54,500.00    เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 54,500 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 54,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
28 ก.พ. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

1 จัดซื้อดอกไมแสดงความยินดี 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานเรือนดอกไมเสนอ

ราคา 7,500 บาท

รานเรือนดอกไมเสนอ

ราคา 7,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

2
จัดจางทําปายไวนิลแสดง

ความยินดี
7,440.00     7,440.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 7,440 

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 7,440 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

3
จางเหมาซอมแซมชุด

โปรเจคเตอร
9,900.00     9,900.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,900 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,900 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
1 มี.ค. 65

4 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,045.00     1,045.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

1,045 บาท

บริษัท สยามโกลบอล 

เฮาส จํากัด เสนอราคา 

1,045 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

5 จัดซื้อหนังสือ 2,318.00     2,318.00     เฉพาะเจาะจง
รานจะเอ เสนอราคา 

2,318 บาท

รานจะเอ เสนอราคา 

2,318 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตร 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท แกมมาโก เสนอ

ราคา 500 บาท

บริษัท แกมมาโก เสนอ

ราคา 500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

7 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตร 1,241.20     1,241.20     เฉพาะเจาะจง
ราน ลิ้เซียฮวด เสนอ

ราคา 1,241.20 บาท

ราน ลิ้เซียฮวด เสนอ

ราคา 1,241.20 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

8 จัดซื้อแฟมกลาวรายงาน 880.00        880.00        เฉพาะเจาะจง
ราน มดงานเครื่องเขียน 

เสนอราคา 880 บาท

ราน มดงานเครื่องเขียน 

เสนอราคา 880 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
2 มี.ค. 65

9 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 25,106.60    25,106.60    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 25,106.60 บาท

บริษัท กรุงไทย เสนอ

ราคา 25,106.60 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 22,576.00    22,576.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 22,576 บาท

บริษัท นานาเชียงดาว 

เสนอราคา 22,576 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

11 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานขายยา เมดิซีน 

เสนอราคา 20,000 บาท

รานขายยา เมดิซีน เสนอ

ราคา 20,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
10 มี.ค. 65

12 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 29,820.00    29,820.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 29,820 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

29,820 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
11 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

13 จัดซื้อกรอบรูป 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง
รานธีรภัทรพาณิชย 

เสนอราคา 10,000 บาท

รานธีรภัทรพาณิชย 

เสนอราคา 10,000 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
14 มี.ค. 65

14 จัดซื้อหมึกพิมพ 3,100.00     3,100.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 3,100 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

3,100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

15 จัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง 1,050.00     1,050.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตุพงศปโตรเลียม

 จํากัด เสนอราคา 1,050

 บาท

บริษัท ปตุพงศปโตรเลียม

 จํากัด เสนอราคา 1,050

 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

16 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,100.00     1,100.00     เฉพาะเจาะจง
รานลําดานดอกไมสด 

เสนอราคา 1,100 บาท

รานลําดานดอกไมสด 

เสนอราคา 1,100 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

17 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,250.00     1,250.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. นอรทเทอรนเคมิ

เคิล เสนอราคา 1,250 

บาท

หจก. นอรทเทอรนเคมิ

เคิล เสนอราคา 1,250 

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

18 จัดซื้อหลอดไฟ LED 9,375.00     9,375.00     เฉพาะเจาะจง
ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,375 บาท

ราน ต.เจริญการไฟฟา 

เสนอราคา 9,375 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

19 จัดจางทําปายไวนิล 5,980.00     5,980.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,980  

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,980  

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
15 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

20 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 490.00        490.00        เฉพาะเจาะจง
รานกุหลาบบานทอริมปง

 เสนอราคา 490 บาท

รานกุหลาบบานทอริมปง 

เสนอราคา 490 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

21 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,600.00     1,600.00     เฉพาะเจาะจง
รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,600 บาท

รานแพนดา หญาเทียม 

เสนอราคา 1,600 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

22 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 690.00        690.00        เฉพาะเจาะจง
หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 690 บาท

หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 690 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

23 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 480.00        480.00        เฉพาะเจาะจง
หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 480 บาท

หจก. แมขามิตรเกษตร 

เสนอราคา 480 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

24 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางเครื่องเลนสนาม 

เสนอราคา 1,500 บาท

รานฝางเครื่องเลนสนาม 

เสนอราคา 1,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

25 จัดซื้อวัสดุตกแตงภูมิทัศน 240.00        240.00        เฉพาะเจาะจง

รานไชยปราการ

เครื่องครัว เสนอราคา 

240 บาท

รานไชยปราการ

เครื่องครัว เสนอราคา 

240 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

26 จัดซื้อผาซับหมึก 790.00        790.00        เฉพาะเจาะจง
คลีนิคคอม อินโฟร เสนอ

ราคา 790 บาท

คลีนิคคอม อินโฟร เสนอ

ราคา 790 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

27 จัดซื้อชุดกุญแจ 2,765.00     2,765.00     เฉพาะเจาะจง
รานสินคาไทยแฟร เสนอ

ราคา 2,765 บาท

รานสินคาไทยแฟร เสนอ

ราคา 2,765 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
18 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินที่

จัดซื้อ
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จัดจาง

ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่รับบิล

28
จัดซื้วสัดุในโครงการรูรักษ

ภาษาไทย
9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,700 บาท

หจก. เคพีเอ็น ซิสเต็มส 

แอนด เซอรวสิ เสนอ

ราคา 9,700 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
24 มี.ค. 65

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,703.00     6,703.00     เฉพาะเจาะจง
รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 6,703 บาท

รานฝางธุรกิจ เสนอราคา

 6,703 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
24 มี.ค. 65

30 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร 54,203.00    54,203.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา

 54,203 บาท

บริษัท กระปุก

คอมพิวเตอร เสนอราคา 

54,203 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
25 มี.ค. 65

31 จัดจางทําปายไวนิล 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,000  

บาท

ราน ซ.อาร.กรุป ปายไว

นิล เสนอราคา 5,000  

บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 มี.ค. 65

32 จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง
รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 8,500 บาท

รานเจเจโฮมมัตติมีเดีย 

เสนอราคา 8,500 บาท

เปนผูที่มี

คุณสมบัติถูกตอง
29 มี.ค. 65

ทะเบียนคุมการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม)


