
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1

เช่ำพ้ืนท่ีหน่วยบริกำร 

จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 

2564

         263,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชสีมำพัฒนำ จ ำกัด 245,244.00 บริษัท รำชสีมำพัฒนำ จ ำกัด           245,244.00
ด ำเนินกำร

ต่อเน่ือง

417CO64-01-00003 

 1 ต.ค..63

2

เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

จ ำนวน 1 เคร่ือง 

ประจ ำปีงบประมำณ 

2564

           51,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก. ก๊อบป้ีเทคซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส
45,600.00

หจก. ก๊อบป้ีเทคซัพพลำย 

แอนด์ เซอร์วิส
            45,600.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417CO64-01-00001 

 1 ต.ค.63

3 ซ้ือยำงรถยนต์         10,000.00 เฉพำะเจำะจง กู๊ดเซอร์วิส บำย ยูดีแม็กซ์      10,000.00 กู๊ดเซอร์วิส บำย ยูดีแม็กซ์          10,000.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00001  

29 ต.ค..63

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร           1,500.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ก๊อปป้ีเทคซัพพลำยแอนด์

เซอร์วิส
       1,500.00

หจก.ก๊อปป้ีเทคซัพพลำย

แอนด์เซอร์วิส
          1,500.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00002  

26 ต.ค 63

5 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล         26,350.00 เฉพำะเจำะจง นำย ไชยำ ร้อยค ำลือ      26,350.00 นำย ไชยำ ร้อยค ำลือ          26,350.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00001 

28 ต.ค.63

6 น้ ำด่ืม             432.00 เฉพำะเจำะจง ศรีวิไลน้ ำด่ืม          432.00 ศรีวิไลน้ ำด่ืม              432.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00004 2

 พ.ย..63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุ           9,002.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 

จ ำกัด
       9,002.00

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ำกัด
          9,002.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00005  

13 พ.ย. 63 63

8 ซ้ือวัสดุ             980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮัก มีเดีย          980.00 ร้ำนฮัก มีเดีย              980.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00005  

13 พ.ย. 63 63

9 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           1,788.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด        1,788.00 บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด           1,788.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00006  

13 พ.ย.63

10 ซ้ือวัสดุ         10,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพ

พลำย
     10,000.00

หจก.ยูดี เทคโนโลยี 

แอนด์ ซัพพลำย
         10,000.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00006 

13 พ.ย.63

11 ซ้ือวัสดุ           2,173.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ต้ังง่ีสุน ซูเปอร์สโตร์ 

จ ำกัด
       2,173.00

บริษัท ต้ังง่ีสุน ซูเปอร์ส

โตร์ จ ำกัด
          2,173.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00009 

24 พ.ย.63

12 ซ้ือวัสดุ           1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮัก มีเดีย        1,400.00 ร้ำนฮัก มีเดีย           1,400.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00009 

24 พ.ย.63



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือวัสดุ             640.00 เฉพำะเจำะจง บริษ ท มำโฮมพิบูลกิจ จ ำกัด          640.00
บริษ ท มำโฮมพิบูลกิจ 

จ ำกัด
             640.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00009 

24 พ.ย.63

14 น้ ำด่ืม             468.00 เฉพำะเจำะจง ศรีวิไลน้ ำด่ืม          468.00 ศรีวิไลน้ ำด่ืม              468.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00010 2

 ธ.ค. 63

15 ซ้ือวัสดุ           6,128.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด

(มหำชน)
       6,128.00

บริษัทสยำมแม็คโคร 

จ ำกัด(มหำชน)
          6,128.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00011   

 4 ธ.ค.63

16 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           6,742.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด        6,742.40 บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด           6,742.40
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00013  

 9 ธ.ค.63

17 ซ้ือวัสดุ           9,896.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 

จ ำกัด
       9,896.00

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ำกัด
          9,896.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00012 9

 ธ.ค.63

18 ซ้ือน้ ำด่ืม           2,280.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด

(มหำชน)
       2,280.00

บริษัทสยำมแม็คโคร 

จ ำกัด(มหำชน)
          2,280.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00014 

23 ธ.ค.63



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงซ่อมกระแสไฟฟ้ำ           1,658.63 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอุดรธำนี        1,658.63
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

อุดรธำนี
          1,658.63

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00017  

23 ธ.ค.63

20
ซ้ือกระดำษถ่ำย

เอกสำร A4
          9,660.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไอคิว เซ้ำท์อีสต์ โอเอ 

อุดรธำนี จ ำกัด
       9,660.00

บริษัท ไอคิว เซ้ำท์อีสต์ โอเอ 

อุดรธำนี จ ำกัด
          9,660.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00019 

23 ธ.ค.63

21
จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร
          5,500.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ก๊อปป้ีเทคซัพพลำยแอนด์

เซอร์วิส
       5,500.00

หจก.ก๊อปป้ีเทคซัพพลำย

แอนด์เซอร์วิส
          5,500.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00018  

23 ธ.ค.63

22 ซ้ือวัสดุ           5,714.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด(มหำชน)
       5,714.50

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด(มหำชน)
          5,714.50

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00020 

24 ธ.ค.63

23

จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน ขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 18 น้ิว  

จ ำนวน 5 เคร่ือง

           11,500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

 (มหำชน)
        11,190.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด (มหำชน)
            11,190.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00002 

23 ธ.ค.63

24
จัดซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม

  จ ำนวน 2 เคร่ือง
             5,200.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

 (มหำชน)
          5,196.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด (มหำชน)
              5,196.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00002 

23 ธ.ค.63



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

25

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ

แบบแขวน 30000 บีทียู  

 จ ำนวน 8 เคร่ือง

         384,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไท (นำย สิทธินันท์ หรสิทธ์ิ)       384,000.00
ร้ำนไท (นำย สิทธินันท์ หร

สิทธ์ิ)
          384,000.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00003 

24 ธ.ค.63

26

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ

แบบแขวน 20000 บีทียู 

 จ ำนวน 2 เคร่ือง

           83,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไท (นำย สิทธินันท์ หรสิทธ์ิ)         82,000.00
ร้ำนไท (นำย สิทธินันท์ หร

สิทธ์ิ)
            82,000.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00003 

24 ธ.ค.63

27

จ้ำงเหมำบุคลำกรท ำ

ควำมสะอำดศูนย์วิทย

พัฒนำ มสธ.อุดรธำนี

           81,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประจักร พิมพ์บูลย์         81,000.00 นำยประจักร พิมพ์บูลย์             81,000.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PO64-01-00004 

 29 ธ.ค.63

28 น้ ำด่ืม             468.00 เฉพำะเจำะจง ศรีวิไลน้ ำด่ืม          468.00 ศรีวิไลน้ ำด่ืม              468.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00023 5

 ม.ค.64

29 จ้ำงซ่อมรถยนต์           6,682.69 เฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำอุดรธำนี ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
       6,682.69

บริษัท โตโยต้ำอุดรธำนี ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
          6,682.69

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00024  

11 ม.ค.64

30 ค่ำซ้ือวัสดุ           2,348.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 

จ ำกัด(มหำชน)
       2,348.00

บริษัท สยำมโกลบอล

เฮ้ำส์ จ ำกัด(มหำชน)
          2,348.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00025  

11 ม.ค.64



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

31 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           6,448.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด        6,448.00 บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด           6,448.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00027 

14 ม.ค.64

32
ค่ำซ้ือวัสดุหมึก

เคร่ืองพิมพ์
          7,780.00 เฉพำะเจำะจง

หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 

ซัพพลำย
       7,780.00

หจก. ยูดี เทคโนโลยี 

แอนด์ ซัพพลำย
          7,780.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00028 9

 ก.พ..64

33 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           5,038.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด        5,038.40 บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด           5,038.40
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00029  

9 ก.พ.64

34
ค่ำซ่อมกระแสไฟฟ้ำ

ขัดข้อง
            545.70 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอุดรธำนี          545.70

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

อุดรธำนี
             545.70

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00030  

23 ก.พ.64

35
ค่ำซ้ือวัสดุหมึก

เคร่ืองพิมพ์
          6,200.00 เฉพำะเจำะจง

หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 

ซัพพลำย
       6,200.00

หจก. ยูดี เทคโนโลยี 

แอนด์ ซัพพลำย
          6,200.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00032 

24 ก.พ.64

36 น้ ำด่ืม             360.00 เฉพำะเจำะจง ศรีวิไลน้ ำด่ืม          360.00 ศรีวิไลน้ ำด่ืม              360.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00031 2

 มี.ค.64



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจซ้ือหรือจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

      รำคำกลำง      

 (บำท)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ(บำท) ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง(บำท)

โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ มสธ . อุดรธำนี

เดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

37 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           6,416.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด        6,416.00 บริษัท ศรีพลัง จ ำกัด           6,416.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00033  

8 มี.ค.64

38 ค่ำซ้ือวัสดุ           4,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด        4,920.00
บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 

จ ำกัด
          4,920.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00034  

12 มี.ค.64

39 ซ้ือน้ ำด่ืม           2,280.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด

(มหำชน)
       2,280.00

บริษัทสยำมแม็คโคร 

จ ำกัด(มหำชน)
          2,280.00

มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00036 

23 มี.ค.64

40 จัดท ำตรำยำง           5,750.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเจเอ็กเพรส (นำยพงษ์

พิพัฒน์ อัถประเสริฐกุล)
       5,750.00

ร้ำนเจเอ็กเพรส (นำย

พงษ์พิพัฒน์ อัถประเสริฐ

กุล)

          5,750.00
มีควำมสะดวก/

รำคำตำม

ท้องตลำด

417PR64-01-00035  

22 มี.ค.64


