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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-002/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  การีโรจน์   
ราคา 9,000.-บาท 

นายวิโรจน์  การีโรจน์   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-003/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
3 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)

เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด  
ราคา 9,000.-บาท 

นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-004/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
4 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)

เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายพงปกรณ์  ไวย 
อรรถ   ราคา 9,000.-
บาท 

นายพงปกรณ์  ไวย 
อรรถ   ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-005/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
5 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)

เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,0000.-บาท 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,0000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-006/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
6 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)

เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-007/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปซ่อมแซม
น ้าประปา   เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศาสาตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสาตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-008/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
8 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปซ่อมแซม

น ้าประปา   เดือนตุลาคม 
13,000.- - เฉพาะเจาะจง นายประวิท  แจ่มนิล  

ราคา 13,000.-บาท 
นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีสืบจาก
ทอ้งตลาด 

CNTR-009/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
9 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรีโครต  

ราคา 9,000.-บาท 
นายอ าพล  เพง็ศรีโครต  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-010/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
10 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนตุลาคม 
9,000.- -                                                                                                                                                 เฉพาะเจาะจง นายมาโนษย ์ ธงชยั    

ราคา 9,000.-บาท 
นายมาโนษย ์ ธงชยั    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-011/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
11 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-012/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 ก.ย. 

2565 
12 
 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปซ่อมแซม
ไฟฟ้า  เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-013/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

13 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปซ่อมแซม
ไฟฟ้า  เดือนตุลาคม 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีสืบจาก
ทอ้งตลาด 

CNTR-014/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอย  เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-015/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

15 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอย  เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-016/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

16 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอย  เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมุสมาน  ขนัธสร  
ราคา  9,000.-บาท 

นายมุสมาน  ขนัธสร  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-017/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

17 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์    
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-018/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

18 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ  เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอภิรดา  ท านอง
นาค  ราคา 9,000.-บาท 

นางสาวอภิรดา  ท านอง
นาค  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-019/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

19 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กองคลงั 
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-020/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

20 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานเร่งรัดจดัเก็บค่าน ้าท่ี
คา้งช าระและตดัมิเตอร์            
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-021/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานท าความสะอาด    
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ  ขนัธรรม  
ราคา 9,000.-บาท 

นางเตือนใจ  ขนัธรรม  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-022/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

22 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานท าความสะอาด    
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-023/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

23 
 

จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน 

100,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 100,000.-บาท 

บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 100,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-024/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

24 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000.- - เฉพาะเจาะจง บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 200,000.-บาท 

บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 200,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-025/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

25 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 100,000.-บาท 

บริษทั  กฤตย ์ จ ากดั  
ราคา 100,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-026/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

26 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั    
เดือนตุลาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-027/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

27 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)
เดือนตุลาคม 

8,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 8,100.-บาท 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

 CNTR-028/66                                                  
ลงวนัท่ี 5 ต.ค. 2565 

28 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป (ป้องกนั)
เดือนตุลาคม 

7,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐภูมิ  ทองค า   
ราคา 7,800.-บาท 

นายณัฐภูมิ  ทองค า   
ราคา 7,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

 CNTR-029/66                                                  
ลงวนัท่ี 6 ต.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั    
เดือนตุลาคม 

6,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายตะวนั  ขนัทนิตย ์ 
ราคา 6,600.-บาท 

นายตะวนั  ขนัทนิตย ์ 
ราคา 6,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-030/66                                                  
ลงวนัท่ี 10 ต.ค. 

2565 
30 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า

ขยะ ม.9 เดือนกนัยายน 
4,960.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,960.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,960.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-031/66                                                  
ลงวนัท่ี 12 ต.ค. 

2565 
31 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า

ขยะ ม.7 เดือนกนัยายน 
6,805.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,805.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,805.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-032/66                                                  
ลงวนัท่ี 12 ต.ค. 

2565 
32 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน กพ 
1985 พระนครศรีอยธุยา 

2,560.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 2,560.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 2,560.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-033/66                                                  
ลงวนัท่ี 12 ต.ค. 

2565 
33 จา้งซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน  

วดัขนุพรหม ม.5 ส าเภาล่ม 
8,774.- - เฉพาะเจาะจง 

 
สมชายมอเตอร์           
ราคา 8,774.-บาท 

สมชายมอเตอร์           
ราคา 8,774.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-034/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 ต.ค. 

2565 
34 ซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโขง่ 

เคร่ืองยนตดี์เซล สูบน ้าได ้3,800
ลิตร/นาที จ านวน 2 เคร่ือง 

211,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 211,800.-บาท 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 211,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-035/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 ต.ค. 

2565 
 

35 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า
ขยะ ม.6 เดือนกนัยายน 

6,360.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 6,360.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 6,360.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-036/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ต.ค. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า
ขยะ ม.4 เดือนกนัยายน 

2,985.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 2,985.-
บาท 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 2,985.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-037/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ต.ค. 

2565 
37 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปขบัรถเก็บ

ขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายรัฐกร  เดชรอด  ราคา 
9,000.-บาท 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-038/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ต.ค. 2565 

38 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุปลัก๊ราง
ไฟ จ านวน 2 รายการ กองช่าง 

1,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,300.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,300.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-039/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
39 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รายการ 

กองช่าง 
856.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก. สไมล ์ไอที เซอร์วิส 
แอนด ์ซพัพลาย  ราคา 
856.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 856.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-040/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
40 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสั

ครุภณัฑ ์416-52-0020 กองช่าง 
1,070.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที เซอร์วิส 

แอนด ์ซพัพลาย  ราคา 
1,070.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 1,070.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-041/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
41 จา้งเหมาท าตรายาง  จ านวน  4 

รายการ 
1,350.- - เฉพาะเจาะจง แหม่ม  ตรายาง             

ราคา 1,350.-บาท 
แหม่ม  ตรายาง                
ราคา 1,350.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-042/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
42 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 

เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 
เคร่ือง ส านกัปลดั 

11,342.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที เซอร์วิส 
แอนด ์ซพัพลาย  ราคา 
11,342.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 11,342.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-043/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

43 ซ้ือวสัดุส านกังาน กระดาษ A4 
จ านวน 50 รีม ส านกัปลดั 

6,750.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,750.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,750.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-044/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
44 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 10 

รายการ กองคลงั 
10,434.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 10,434.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 10,434.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-045/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ต.ค. 

2565 
45 จา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.2 เดือนกนัยายน 
975.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 975.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 975.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-046/66                                                  
ลงวนัท่ี 21 ต.ค. 

2565 
46 จา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.10,11 เดือนกนัยายน 
3,005.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเฉลิมพล  วงคแ์ท ้ 
ราคา 3,005.-บาท 

นายเฉลิมพล  วงคแ์ท ้ 
ราคา 3,005.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-047/66                                                  
ลงวนัท่ี 21 ต.ค. 

2565 
47 จา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.8 เดือนกนัยายน 
3,655.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ  

ราคา 3,655.-บาท 
นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 3,655.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-049/66                                                  
ลงวนัท่ี 25 ต.ค. 

2565 
48 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 4 

รายการ เพื่อใชป้ฏิบติังานในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็วดัพุทไธศวรรย ์

1,840.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,840.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,840.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-050/66                                                  
ลงวนัท่ี 26 ต.ค. 

2565 

49 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 4 
รายการ เพื่อใชใ้นการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

5,215.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,215.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,215.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-051/66                                                  
ลงวนัท่ี 27 ต.ค. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

50 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 9 
รายการ 

62,129.55 - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั อาร์เอสย ูไลทติ์้ง 
จ ากดั  ราคา 62,129.55 
บาท 

บริษทั อาร์เอสย ูไลทติ์้ง 
จ ากดั  ราคา 62,129.55 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-052/66   
ลงวนัท่ี 27 ต.ค.

2565 
51 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า

ขยะ ม.5 เดือน ส.ค. 
5,665.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,665.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,665.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-053/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพ่ือเร่งรัด

จดัเก็บค่าน ้าประปาท่ีคา้งช าระ
พร้อมตดัมิเตอร์น ้า เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-054/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
53 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กองคลงั 
เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-055/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
54 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-056/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
55 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั 
เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-057/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
56 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั 
เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายตะวนั  ขนัธนิตย ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายตะวนั  ขนัธนิตย ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-058/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

57 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท าความสะอาด เดือน 
พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางเตือนใจ  ขนัธรรม  
ราคา 9,000.-บาท 

นางเตือนใจ  ขนัธรรม  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-059/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
58 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท าความสะอาด เดือน 
พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-060/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
59 จา้งเหมาท าตรายางหมึกในตวั 

จ านวน 2 รายการ กองช่าง 
1,220.- - เฉพาะเจาะจง 

 
แหม่ม ตรายาง  ราคา 
1,220.-บาท 

แหม่ม ตรายาง  ราคา 
1,220.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-061/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
60 จา้งเหมาท าตรายางหมึกในตวั 

จ านวน 3 อนั ส านกัปลดั 
1,320.- - เฉพาะเจาะจง 

 
แหม่ม ตรายาง  ราคา 
1,320.-บาท 

แหม่ม ตรายาง  ราคา 
1,320.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-062/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
61 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง ฟอร์ดเรนเจอร์ 
ทะเบียน บต 4171 

2,100.- - เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 2,100.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 2,100.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 2 
ปี งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-063/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 

62 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 

7,800.- - เฉพาะเจาะจง นายซอ  ขนัธสร  ราคา 
7,800.-บาท 

นายซอ  ขนัธสร  ราคา 
7,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-064/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
63 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
7,800.- - เฉพาะเจาะจง นายถาวร  ข าสุนทร  

ราคา 7,800.-บาท 
นายถาวร  ข าสุนทร  
ราคา 7,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-065/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

64 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ เพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุง
ประปาท่ีช ารุด 

2,350.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,350.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,350.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-066/66   
ลงวนัท่ี 27 ต.ค.

2565 
65 จา้งเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416-52-0014  
กองคลงั 

3,103.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 3,103.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 3,103.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-067/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 

66 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-068/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
67 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-069/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
68 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-070/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
69 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  ราคา 9,000.-บาท 

นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-071/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
70 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด  
ราคา 9,000.-บาท 

นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-072/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

71 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  การีโรจน์  
ราคา 9,000.-บาท 

นายวิโรจน์  การีโรจน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-073/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
72 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 9,000.-บาท 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-074/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 
73 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) เดือน พ.ย. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐภูมิ  ทองค า 
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐภูมิ  ทองค า 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-075/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 

 

 

 

 

 

 

 


