
ล ำดับท่ี ช่ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญำ หรือ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
กรณีท่ีไม่มีใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง ให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จ

วันท่ีของสัญญำ หรือ
 ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ภายในร้านค้าในห้องแคนทีน จ านวน 2 รายการ           10,000.00             9,980.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด                9,980.19 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.014/2565 1 ธ.ค. 65

2 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ี และม้าน่ังสนามส าหรับให้บริการ จ านวน 2 รายการ           80,000.00           78,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันดูดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่)              78,550.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.015/2565 1 ธ.ค. 65

3 จ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดนิทรรศการ จ านวน 1 งาน           30,000.00           28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด              28,890.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.040/2566 1 ธ.ค. 65

4
จ้างซ่อมอุปกรณ์และเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ารองไฟและเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 
4 เคร่ือง

4,601.00            4,601.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 4,601.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.041/2566 1 ธ.ค. 65

5 ค่าดีวีดีภาพยนตร์ไทยเร่ือง เวลา - Anatomy of Time 1,600.00            1,600.00            เฉพาะเจาะจง นายจักรวาล นิลธ ารงค์ 1,600.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน นายจักรวาล นิลธ ารงค์ ลว. 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65

6 น้ ามันเช้ือเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2565 10,856.20          10,856.20          เฉพาะเจาะจง สถานีบริการเช้ือเพลิงเพ่ือการสวัสดิการ ยศ.ทร. 10,856.20             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ หนังสือแจ้งยอดน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ชพ.471/2564 2 ธ.ค. 65

7 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล (ดินสอ 5 แพค) 100.00               100.00               เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 100.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 387 เลขท่ี 19317 ลงวันท่ี  

2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65

8 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (สมุดโน้ต 5 เล่ม) 100.00               100.00               เฉพาะเจาะจง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 100.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 387 เลขท่ี 19333 ลงวันท่ี  

6 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65

9 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 6 รายการ) 306.00               306.00               เฉพาะเจาะจง MR.D.I.Y สาขา โลตัสศาลายา 306.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน วชิราภรณ์ ขวาของ ลงวันท่ี 6 

ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65

10 ค่าของท่ีระลึกและของรางวัล  (ของรางวัล 4 รายการ) 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านค้าโซนห้างเซ็นทรัลศาลายา 1,800.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน วชิราภรณ์ ขวาของ ลงวันท่ี 6 

ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65

11 ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (ค่าผลิตบอร์ด) 1,070.00            1,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1,070.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี  เลขท่ี IV01-22-7060 ลว. ๖ ธ.ค. 

๖๕
6 ธ.ค. 65

12 ค่าเบาะรองน่ัง 4,216.00            4,216.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านช่างขาย 4,216.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี ๖๕๑๒๐๘๐๐๑ ลว. ๘ ธ.ค. 

๒๔๖๕
8 ธ.ค. 65

13 จ้างเช่าไฟประดับสถานท่ี พร้อมติดต้ัง งาน Night@Maya City มายาราตรี 3 50,000.00          40,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 40,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.042/2566 8 ธ.ค. 65

14
จ้างต่ออายุบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท (ไม่รวม
อะไหล่) จ านวน ๑ งาน

29,425.00          29,425.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 29,425.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.043/2566 9 ธ.ค. 65

15
จ้างต่ออายุบ ารุงรักษาเคร่ืองลดความช้ืนภายในห้องเย็นเก็บฟิล์มและห้องพัก
ฟิล์ม (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน ๑ งาน

32,100.00          32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 32,100.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.044/2566 9 ธ.ค. 65

16 จ้างออกแบบและติดต้ังไฟส่องอาคารและส่วนจัดแสดง 500,000.00        497,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอส ไลท์ต้ิง ดีไซน์ จ ากัด 497,550.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.045/2566 9 ธ.ค. 65

17 ค่าพวงหรีดดอกไม้สด คุณพลภักร์ อ่องเอ่ียม 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน The Bangkok Flowery 1,000.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๐๑ ลงวันท่ี ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ 10 ธ.ค. 65

18
ซ้ืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับแล็บภาพน่ิงและภาพยนตร์สมัครเล่น จ านวน 12
 รายการ

70,620.00          70,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.พี.เกศาศรัย จ ากัด 70,620.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.016/2566 13 ธ.ค. 65

19 ซ้ือถังขยะ เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ านวน 12 ใบ 11,536.06          11,536.06          เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จ ากัด 11,536.06             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.017/2566 13 ธ.ค. 65

20 ซ้ือตะแกรงคัดแยกขยะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 14,873.00          14,873.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีเบทเทอร์ ซัพพลาย 14,873.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.018/2566 13 ธ.ค. 65

21 ค่าพิมพ์โปสเตอรส าหรับจัดกิจกรรม Night@Maya City มายาราตรี 3 428.00               428.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.แอล.พี พร้ินท์ แอนด์แพ็ค จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)
428.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 009 เลขท่ี 6512049 ลว. 
๑๓ ธ.ค. ๒๔๖๕

13 ธ.ค. 65

22 ค่าผลิตธงราว 9,533.70            9,533.70            เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอ็ดไลท์ แอนด์ แฟฟ บริค ปร้ินต้ิง (ส านักงาน

ใหญ่
9,533.70               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV6512115 ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๕ 14 ธ.ค. 65

23
รายงานขอจัดจ้างผลิตส่ิงพิมพ์ส าหรับเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี ๒๖ จ านวน 1
 งาน

60,000.00          59,999.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พร้ินต้ิง จ ากัด 59,999.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.046/2566 14 ธ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือนธันวำคม 2565

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

สขร1



24 จ้างผลิตเส้ือยืดคอกลมพร้อมสกรีน เทศกาลหนังส้ันคร้ังท่ี 26 จ านวน 200 ตัว 36,800.00          36,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน 302 ดีไซน์ 36,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.047/2566 14 ธ.ค. 65

25
จ้างเช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังในงาน Night@Maya City มายาราตรี 
3 จ านวน 1 งาน

20,000.00          19,484.70          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วจ ากัดอมรรัตน 19,484.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.048/2566 14 ธ.ค. 65

26
จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ังในงาน Night@Maya City มายาราตรี 3 
จ านวน 1 งาน

90,000.00          84,594.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด 84,594.20             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.049/2566 14 ธ.ค. 65

27 ซ้ือถังขยะ เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ านวน 3 รายการ 65,000.00          33,625.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มันดูดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 33,625.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.019/2566 15 ธ.ค. 65

28 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ประจ าปี 2566 จ านวน 34 รายการ 30,000.00          21,526.00          เฉพาะเจาะจง ห้องยาชุมชน 21,526.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.020/2566 15 ธ.ค. 65

29
ซ้ือ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์และจัดเก็บส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ จ านวน ๓
 รายการ

160,000.00        158,360.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จ ากัด 158,360.00           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.021/2566 15 ธ.ค. 65

30 สีน้ าภายนอก/โคมไฟและหลอดไฟ 1,235.73            1,235.73            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาศาลายา) 1,235.73               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี SLYIF22120113475 ลว. 

๑๔ ธ.ค. ๒๔๖๕
14 ธ.ค. 65

31 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๔ รายการ) 536.00               536.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติ ค้าผ้า 536.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ บิลเงินสด เล่มท่ี 02 เลขท่ี 16 ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๕ 15 ธ.ค. 65

32 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๓ รายการ) 417.00               417.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 417.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 

068071698211 ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๕
15 ธ.ค. 65

33 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๒๒ รายการ) 2,444.92            2,444.92            เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด 2,444.92               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 

ARP-1222051140 ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๕
15 ธ.ค. 65

34 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๒ รายการ) 265.00               265.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ณายลอย เบเกอร่ี จ ากัด 265.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ต้นฉบับใบก ากับภาษี/ใบรับเงิน เลขท่ี 
000401191197 ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๕

15 ธ.ค. 65

35 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๓ รายการ) 1,741.00            1,741.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น เตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1,741.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 244349 ลว. 

๑๕ ธ.ค. ๖๕
15 ธ.ค. 65

36 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จ านวน ๑๔ รายการ) 1,716.00            1,716.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จ ากัด 1,716.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ี 0000001140

 ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๕
15 ธ.ค. 65

37 ค่าผลิตธงปีกนก 8,667.00            8,667.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน สไมล์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 8,667.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี INV2022120136 ลว. ๑๕ 

ธ.ค. ๖๕
15 ธ.ค. 65

38 ค่าผลิตบอร์ด , สต๊ิกเกอร์ซีทรู ,  โปสเตอร์ 4,922.00            4,922.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซ่า เวิร์คช็อป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 4,922.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV01-22-7104 ลว. ๑๖ ธ.ค. 

๖๕
16 ธ.ค. 65

39 ค่าผลิต Backdrop 10,000.00          10,000.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน 

(ส านักงาน ใหญ่)
10,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี 10324 ลว. ๑๖ ธ.ค. ๖๕ 16 ธ.ค. 65

40 ซ้ือนิตยสารภาพยนตร์ไทย จ านวน 20 เล่ม 4,550.00            4,550.00            เฉพาะเจาะจง นายกระบ่ี แซ่หลิม 4,550.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบส าคัญรับเงิน นายกระบ่ี แซ่หลิม ลงวันท่ี 16 ธ.ค.

 65
16 ธ.ค. 65

41
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 300 รีม ประจ าปี
งบประมาณ 2566

34,404.00          34,404.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด 34,404.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.022/2566 19 ธ.ค. 65

42
ซ้ือวัสดุส านักงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2566

350,000.00        309,717.92        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 309,717.92           ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.023/2566 19 ธ.ค. 65

43 จ้างตกแต่งสถานท่ี Night@Maya City มายาราตรี 3 จ านวน ๑ งาน 25,000.00          23,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร วังผา 23,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.050/2566 19 ธ.ค. 65

44 ค่าขัน ๖ น้ิวสีดา 2,500.00            2,500.00            เฉพาะเจาะจง ขันลงหินบ้านบุเจียม แสงสัจจา 2,500.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1 ลว. ๑๙ ธ.ค. ๖๕ 19 ธ.ค. 65

45 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕ รายการ (ตรายาง) 1,171.65            1,171.65            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทย–ไท อินเตอร์ เนช่ันแนลเทรดด้ิง จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
1,171.65               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 007 เลขท่ี 35721 ลว. ๑๙ 
ธ.ค. ๒๔๖๕

19 ธ.ค. 65

46 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๔ รายการ (อุปกรณ์ปฐมพยาบาลยา) 1,558.00            1,558.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขา ตรงข้ามแม็คโคร 1,558.00               ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เลขท่ีใบก ากับภาษี

TX-651200020 ลว. ๑๙ ธ.ค. ๖๕
19 ธ.ค. 65

47 จ้างบริการหน่วยฉายภาพยนตร์กลางแปลง จ านวน 1 งาน 40,000.00          40,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ ชัยรัตนสุนทร 40,000.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ จ.051/2566 21 ธ.ค. 65

48
ซ้ือวัสดุส านักงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 จ านวน 15 รายการ

29,726.00          29,726.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดิจิ พลัส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 29,726.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.024/2566 22 ธ.ค. 65

49 ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (ค่าผลิตโปสเตอร์) 212.93               212.93               เฉพาะเจาะจง สายส่ีการพิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 212.93                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ใบก ากับภาษี เลขท่ี IV650404 ลว. ๒๒ ธ.ค. ๖๕ 22 ธ.ค. 65

50 ค่าวัสดุอุปกรณ์  (ค่าสาย HDMI) 800.00               800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์  กรุ๊ป จ ากัด 800.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

184651202936 ลว. ๒๒ ธ.ค. ๖๕
22 ธ.ค. 65



51 ค่าวัสดุอุปกรณ์  (ค่ากล่องก ามะหย่ีแดง) 325.00               325.00               เฉพาะเจาะจง ร้านชนะภัยตลับพระ 325.00                  ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ
ใบรับรองการจ่ายเงิน ของ นายพุทธพงษ์ เจียม

รัตตัญญู ลว. ๒๒ ธ.ค. ๖๕
22 ธ.ค. 65

52
ซ้ือฟิลเตอร์ส าหรับเคร่ืองท าความสะอาดฟิล์มระบบอัลตร้าโซนิก จ านวน 2 
รายการ

50,000.00          48,792.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด 48,792.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.025/2566 29 ธ.ค. 65

53 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 63,000.00          62,702.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 62,702.00             ราคาท่ีเสนอเหมาะสมกับงบประมาณ ซ.026/2566 29 ธ.ค. 65


