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ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
1 จัดซื้อสื่ออุปกรณ)ทันตสุขศึกษา 9,500                 2,400            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ� 99 / หจก. ส.คุรุภัณฑ� 99 / เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 154/2562

เพื่อใช�ในโครงการส:งเสริมสุขภาพและ 2,400 บ. 2,400 บ. ของทางราชการ ลว. 2 ส.ค.62
ป�องกันโรคด�านทันตกรรม สําหรับ

เด็กเล็กศูนย)พัฒนาเด็กเล็กบ�าน
ใหม:ปางเติม

2 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�ในโครงการส:ง 9,500                 2,100            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ� 99 / หจก. ส.คุรุภัณฑ� 99 / เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 155/2562
เสริมสุขภาพและป@องกันโรคด�าน 2,100 บ. 2,100 บ. ของทางราชการ ลว. 2 ส.ค.62
ทันตกรรมสําหรับเด็กเล็กศูนย)
พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม:ปางเติม

3 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�ในโครงการ 11,000               2,100            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 156/2562
เฝ@าระวังและส:งเสริมพัฒนาการ 2,100 บ. 2,100 บ. ของทางราชการ ลว. 5 ส.ค.62
เด็กปฐมวัยในศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก
บ�านใหม:ปางเติม

4 จัดซื้อสื่อเพื่อเสริมพัฒนาการ 11,000               3,500            เฉพาะเจาะจง หจก. เปEาเปา/3,500 บ.  หจก. เปEาเปา/3,500 บ.  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 157/2562
โครงการเฝ@าระวังและส:งเสริม ของทางราชการ ลว. 5 ส.ค.62
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย)
พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม:ปางเติม

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการ 40,000               4,061            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 158/2562
ศึกษาฯ 4,061 บ. 4,061 บ. ของทางราชการ ลว. 9 ส.ค. 62

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง 30,000               1,275            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 159/2562
1,275 บ. 1,275 บ. ของทางราชการ ลว. 13 ส.ค.62

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพ:น 150,000             300              เฉพาะเจาะจง สหกรณ�การเกษตรสันป!าตอง สหกรณ�การเกษตรสันป!าตอง เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 160/2562
ยุง จํากัด/ 300 บ. จํากัด/ 300 บ. ของทางราชการ ลว. 13 ส.ค.62

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร) สป. 40,000               1,050            เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร)เซอร)วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร)เซอร)วิส/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 161/2562
1,050 บ. 1,050 บ. ของทางราชการ ลว. 15 ส.ค. 62

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1
                                                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
                                                               ชื่อหน%วยงาน   องค(การบริหารส%วนตําบลบ�านกาด อําเภอแม%วาง จังหวัดเชียงใหม%
                                                                                             วัน   31   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



9 จัดซื้อยางแอสฟKลท)ติกสําเร็จรูป 250,000             11,000          เฉพาะเจาะจง บจก. ชัยทวีบล็อก/ บจก. ชัยทวีบล็อก/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 162/2562
11,000 บ. 11,000 บ. ของทางราชการ ลว. 21 ส.ค.62

10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 17,000               17,000          เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด)ที/17,000 บ. หจก.พีแอนด)ที/17,000 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 163/2562
12000 บีทียู กองช:าง ของทางราชการ ลว. 23 ส.ค.62

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 17,000               17,000          เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด)ที/17,000 บ. หจก.พีแอนด)ที/17,000 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 164/2562
12000 บีทียู กองการศึกษา ของทางราชการ ลว. 23 ส.ค.62

12 จัดซื้อวัสดุก:อสร�าง คอนกรีตผสม 20,000               4,446            เฉพาะเจาะจง บจก. พี-มิกซ� โปรดักส� / บจก. พี-มิกซ� โปรดักส� / เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 165/2562
เสร็จ 210 KSC สป. 4,446 บ. 4,446 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

13 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ใบมีดตัดหญ�า) 20,000               66                เฉพาะเจาะจง ร�านมั่งมูล พานิช/66 บ. ร�านมั่งมูล พานิช/66 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 166/2562
สป. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ สป. 10,000               145              เฉพาะเจาะจง ร�านมั่งมูล/145 บ. ร�านมั่งมูล/145 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ  167/2562
ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

15 จัดซื้อวัสดุก:อสร�าง กองช:าง 250,000             148              เฉพาะเจาะจง หจก.แม:วางวัสดุก:อสร�าง/ หจก.แม:วางวัสดุก:อสร�าง/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 168/2562
148 บ. 148 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สป. 40,000               17,739          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 169/2562
17,739 บ. 17,739 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 30,000               795              เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/ 795 บ. หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/ 795 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 170/2562
ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองช:าง 20,000               7,593            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/ หจก. ส.คุรุภัณฑ) 99/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 171/2562
7,593 บ. 7,593 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ กอง 10,000               1,180            เฉพาะเจาะจง ร�านแม-วางการไฟฟ�า/ ร�านแม-วางการไฟฟ�า/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 172/2562
การศึกษาฯ 1,180 บ. 1,180 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร) กองการ 10,000               1,880            เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร)เซอร)วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร)เซอร)วิส/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 173/2562
ศึกษาฯ 1,880 บ. 1,880 บ. ของทางราชการ ลว. 29 ส.ค.62

21 จัดซื้อวัสดุก:อสร�าง สป. 20,000               10,135          เฉพาะเจาะจง ร�านมั่งมูล พานิช/ ร�านมั่งมูล พานิช/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 174/2562
10,135 บ. 10,135 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค.62

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ สป. 10,000               3,276            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ)99/ หจก.ส.คุรุภัณฑ)99/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 175/2562
3,276 บ. 3,276 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62

23 จัดซื้อนมโรงเรียน เดือน กย. 70,000               2,487.27       เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม-เฟรชมิลค� / บจก. เชียงใหม-เฟรชมิลค� / เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 176/2562
2,487.27 บ. 2,487.27 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62



24 จัดซื้อนม ศพด. เดือน กย. 40,000               1,149.54       เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม-เฟรชมิลค� / บจก. เชียงใหม-เฟรชมิลค� / เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 177/2562
1,149.54 บ. 1,149.54 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62

25 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานประจํา 30,000               1,000            เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,000 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,000 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 178/2562
เดือน กันยายน ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62

26 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจํา 100,000             6,180            เฉพาะเจาะจง สหกรณ)การเกษตรสันปEาตอง/ สหกรณ)การเกษตรสันปEาตอง/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 179/2562
เดือน กันยายน 6,180 บ. 6,180 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62

27 จัดซื้อหนังสือพิมพ)หมู:บ�าน 21,600               2,000            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินต3ะวงค�/ นายทวีศักดิ์  อินต3ะวงค�/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งซื้อ 180/2562
เดือน กันยายน 2,000 บ. 2,000 บ. ของทางราชการ ลว. 30 ส.ค. 62

28 จ�างทําป@ายโครงการส:งเสริมสุข 9,500                 300              เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/300 บ. แม:วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 109/2562
ภาพและป@องกันโรคด�านทันตกรรม ของทางราชการ ลว.2 ส.ค.62
สําหรับศูนย)พัฒนาเด็กเล็กบ�าน
ใหม:ปางเติม

29 จ�างจัดทําอาหารว:างพร�อมเครื่อง 9,500                 750              เฉพาะเจาะจง นางสายสวาท  อุดทา/  นางสายสวาท  อุดทา/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 110/2562
ดื่มโครงการส:งเสริมสุขภาพและ 750 บ. 750 บ. ของทางราชการ ลว. 2 ส.ค.62
ป@องกันโรคด�านทันตกรรม สําหรับ

ศูนย)พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม:ปาง
เติม

30 จ�างจัดทําป@ายโครงการเฝ@าระวัง 11,000               300              เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/300 บ. แม:วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 111/2562
และส:งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม ของทางราชการ ลว.5 ส.ค.62
วัยในศูนย)พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม:

ปางเติม
31 จ�างจัดทําอาหารว:างพร�อมเครื่อง 11,000               3,300            เฉพาะเจาะจง นางสายสวาท  อุดทา/  นางสายสวาท  อุดทา/  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 112/2562

ดื่มโครงการเฝ@าระวังและส:งเสริม ของทางราชการ ลว. 5 ส.ค.62
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย)
พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม:ปางเติม

31 จ�างถ:ายเอกสารเข�ารูปเล:มแผนฯ 15,000               1,575            เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 113/2562
สป. เอกสาร /1,575 บ. เอกสาร /1,575 บ. ของทางราชการ ลว. 9 ส.ค. 62

32 จ�างซ:อมแซมรถฟอร)ด กษ 3109 40,000               1,130            เฉพาะเจาะจง อู:ช:างแดง/1,130 บ. อู:ช:างแดง/1,130 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 114/2562
ชม. ของทางราชการ ลว. 14  ส.ค. 62

33 จ�างถ:ายเอกสารข�อบัญญัติ สป. 15,000               1,488            เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 115/2562
เอกสาร /1,488 บ. เอกสาร /1,488 บ. ของทางราชการ ลว. 15 ส.ค. 62



34 จ�างซ:อมรถ จยย. ชม 969 40,000               660              เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  แก�วพิงค)/ นายอภิชัย  แก�วพิงค)/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง  116/2562
660 บ. 660 บ. ของทางราชการ ลว. 19 ส.ค. 62

35 จ�างซ:อมแซมถนนปากท:อลอด 430,000             90,000          เฉพาะเจาะจง นายณรงค�  นันทา/ นายณรงค�  นันทา/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 117/2562
ถนน ม.9 90,000 บ. 90,000 บ. ของทางราชการ ลว. 22 ส.ค.62

36 จ�างจัดทําอาหารว:างโครงการรณรงค) 10,000               7,500            เฉพาะเจาะจง นางพิทยาพร  อินตTะ/ นางพิทยาพร  อินตTะ/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 118/2562
คัดแยกขยะในชุมชน 7,500 บ. 7,500 บ. ของทางราชการ ลว. 23 ส.ค.62

37 จ�างจัดทําป@ายโครงการรณรงค) 10,000               600              เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/600 บ. แม:วางโฆษณา/600 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 119/2562
คัดแยกขยะในชุมชน ของทางราชการ ลว.23 ส.ค.62

38 จ�างจัดทําป@ายกิจกรรม “การประ 20,000               300              เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/300 บ. แม:วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง  120/2562
ชุมประชาคมเพื่อรับฟKงความคิด ของทางราชการ ลว. 23 ส.ค.62
เห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การ
จัดการขยะ”

39 จ�างจัดทําป@ายโครงการส:งเสริม 10,000               300              เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/300 บ. แม:วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 121/2562
และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ของทางราชการ ลว. 23 ส.ค.62
เยวชน 

40 จ�างปรับปรุงไหล:ทางชํารุดบริเวณ 430,000             6,500            เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน)/6,500 บ. กิ่วแลดีไซน)/6,500 บ. เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 122/2562
บริเวณ ซอย 7 หมู: 1 บ�านใหม: ของทางราชการ ลว. 27 ส.ค. 62
ปางเติม

41 จ�างประเมินความพึงพอใจ 30,000               20,000          เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม-โจ�/ มหาวิทยาลัยแม-โจ�/ เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด บันทึกตกลงจ�าง  94/2562
ผู�ใช�บริการ อบต.บ�านกาด 20,000  บ. 20,000  บ. ของทางราชการ ลว.30 ส.ค. 62

42 จ�างถ:ายเอกสารงานด�านพัฒนาชุมชน 15,000               795              เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  ธนคูณ เครื่องเขียน ถ:าย  เพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 123/2562

เพื่อใช�ในการยืนยันสิทธิเพื่อขอ เอกสาร/795 บ. เอกสาร/795 บ. ของทางราชการ ลว. 28 ส.ค.62
รับเบี้ยยังชีพ

43 จ�างซ:อมแซมเครื่องถ:ายเอกสาร 40,000 9,500 เฉพาะเจาะจง ร�าน ตัวจี โอเอ แอนด� ซัพพลาย ร�าน ตัวจี โอเอ แอนด� ซัพพลายเพื่อเป6นประโยชน)สูงสุด ใบสั่งจ�าง 124/2562
9,500 บ. 9,500 บ. ของทางราชการ ลว. 28 ส.ค.62

44 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย)ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย)ซื่อ/ เพื่อเป6นประโยชน) บันทึกตกลงจ�าง 95/2562
ภัยเดือน ก.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต:อทางราชการ ลว. 30 สิงหาคม 2562

45 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ)  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ)  พุทธรักษา/ เพื่อเป6นประโยชน) บันทึกตกลงจ�าง 96/2562
เดือน ก.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต:อทางราชการ ลว. 30 สิงหาคม 2562

46 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป6นประโยชน)ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 97/2562
ศพด. เดือน ก.ย 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 สิงหาคม 2562



47 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นายนรินทร)  คําหลวง/ นายนรินทร)  คําหลวง/ เพื่อเป6นประโยชน)ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 98/2562
การแพทย)ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 สิงหาคม 2562

48 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ)/ นายถนัด  ญาณพันธ)/ เพื่อเป6นประโยชน)ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 99/2562
การแพทย)ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 สิงหาคม 2562

49 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ)  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ)  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 100/2562
การแพทย)ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 30 สิงหาคม 2562

50 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 101/2562
การโยธา เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 30 สิงหาคม 2562

51 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ปKญญา/ นางสาววิจิตรา  ปKญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 102/2562
พัฒนาชุมน (คนที่ 1 ) เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 30 สิงหาคม 2562

52 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000             9,000            เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา  สอนศรี/ นางสาวโชติกา  สอนศรี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 103/2562
พัฒนาชุมน (คนที่ 2 ) เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 30 สิงหาคม 2562
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