
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง

๑ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๙/๖๒ ๙๙,๒๓๐.๐๐ ๙๘,๑๑๖.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๙๘,๑๑๖.๔๐ บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๙๘,๑๑๖.๔๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ กรกฎาคม ๖๒

๒ ซ้ือกระดาษเช็ดปาก คร้ังที่ ๑/๖๒ ๗,๒๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ กรกฎาคม ๖๒

๓ ซ้ือรถเข็นมือจับ ๒ ข้าง มีคอกล้อม ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๑๕,๐๐๐.๐๐ ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๑๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ กรกฎาคม ๖๒

๔ ซ้ือเบียร์ช้าง คร้ังที่ ๔/๖๒ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้อมคลัง จ ากดั ส านักงานใหญ่ ๗๓,๒๐๐.๐๐ บริษัท ป้อมคลัง จ ากดั ส านักงานใหญ่ ๗๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๕/๒๕๖๒ ลว. ๒ กรกฎาคม ๖๒

๕ ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศและชุดไมค์ประชุม ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๓๘๖.๐๘ เฉพาะเจาะจง

บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั

หจก.นิกรแอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

บริษัท ซีแอนด์เอ แอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั

หจก. วฒันา แอร์ เซอร์วสิ

๓๒๐,๓๘๖.๐๘

๓๓๖,๔๕๗.๗๐

๒๔๖,๓๒๙.๓๓

๙๔,๐๐๐.๐๐

บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๓๒๐,๓๘๖.๐๘
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๖/๒๕๖๒ ลว. ๒ กรกฎาคม ๖๒

๖ ซ้ือวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ (EM) ๑๙๙,๒๕๐.๐๐ ๑๕๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
เค.คลีน เกษตรธรรมชาติคิวเซ

เกง่-ขายกากน้ าตาล

สหคิวเซ

๑๕๑,๒๕๐.๐๐

๑๖๒,๘๐๐.๐๐

๑๖๕,๗๕๐.๐๐

เค.คลีน เกษตรธรรมชาติคิวเซ ๑๕๑,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๗/๒๕๖๒ ลว. ๒ กรกฎาคม ๖๒

๗ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแกส๊โซฮอล์ ๙๕ ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓๐๓,๙๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๐๓,๑๐๐.๐๐ หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๐๓,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๘/๒๕๖๒ ลว. ๓ กรกฎาคม ๖๒

๘ จ้างเปล่ียนอะไหล่ชุดเกยีร์อตัโนมัติรถพ่วงเสือ ๖ ๗๙,๘๐๐.๐๐ ๗๗,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หจก. เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

ตะวนัไดนาโม-แอร์

๗๗,๕๗๕.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐

๗๙,๒๐๐.๐๐

หจก. เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ ๗๗,๕๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๕๙/๒๕๖๒ ลว. ๕ กรกฎาคม ๖๒

๙ ซ้ือวสัดุส าหรับส่งเสริมการขาย ๘,๗๐๐.๐๐ ๗,๔๑๘.๓๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาดีไซน์ ๒๖ จ ากดั ๗,๔๑๘.๓๑ บริษัท ลานนาดีไซน์ ๒๖ จ ากดั ๗,๔๑๘.๓๑ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๐/๒๕๖๒ ลว. ๘ กรกฎาคม ๖๒

๑๐
ซ้ือชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล พร้อมอปุกรณ์เวชภัณฑ์ยา

เบื้องต้น
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๗๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๔๙,๗๗๕.๐๐ ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๔๙,๗๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๑/๒๕๖๒ ลว. ๘ กรกฎาคม ๖๒

๑๑
ซ้ือชุดเสาสัญญาณไฟกระพริบเตือนแบบใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์
๘๘,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่การดับเพลิง

บริษัท เชียงใหม่ พี.เบสท์กรุ๊ป จ ากดั

ร้านไทยเจริญการค้า

๘๗,๒๐๐.๐๐

๙๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่การดับเพลิง ๘๗,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๒/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ กรกฎาคม ๖๒

๑๒ ซ้ือวสัดุส านักงาน ๔๗,๘๒๕.๐๐ ๓๗,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๓๗,๓๖๐.๐๐ บ. เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๓๗,๓๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๙ กรกฎาคม ๖๒

๑๓ ซ้ืออาหารสด , อาหารกึง่ส าเร็จรูป คร้ังที่ ๘/๖๒ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บ. อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๖๒

๑๔ ซ้ือไอศกรีมเอเต้ คร้ังที่ ๓/๖๒ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๗๙๗.๓๙ เฉพาะเจาะจง บ. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๗๙,๗๙๗.๓๙ บ. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๗๙,๗๙๗.๓๙ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๖๒

๑๕ ซ้ือวสัดุงานโยธา จ านวน ๖ รายการ ๗๙,๗๕๐.๐๐ ๗๐,๑๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หจก. เอีย่มเส็งโลหะกจิ

น้ าทรัพย ์วสัดุกอ่สร้าง

บ. ภัทรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากดั

๗๐,๑๗๕.๐๐

๗๓,๒๐๐.๐๐

๗๓,๐๓๐.๐๐

หจก. เอีย่มเส็งโลหะกจิ ๗๐,๑๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ กรกฎาคม ๖๒

๑๖ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์จ านวน ๘ รายการ ๓๕,๑๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
เค.อาร์. เทรดด้ิง

บ. เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั

๒๔,๔๐๐.๐๐

๔,๔๐๐.๐๐

เค.อาร์. เทรดด้ิง

บ. เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั

๒๔,๔๐๐.๐๐

๔,๔๐๐.๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๑๖๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ กรกฎาคม ๖๒

POC ๐๑๖๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ กรกฎาคม ๖๒

๑๗ ซ้ือเนื้อกา๊ซหุงต้ม คร้ังที่ ๒/๖๒ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ทองแกส๊ ๑๑,๗๖๐.๐๐ ร้านสิงห์ทองแกส๊ ๑๑,๗๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๖๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๖๒

สรปุผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่  ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๑๘
ซ้ืออาหารส าหรับจัดท า Feeding ระหวา่งเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๒
๗๔,๒๐๐.๐๐ ๗๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๗๔,๒๐๐.๐๐ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๗๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๖๒

๑๙ ซ้ือเบเกอร่ี , ซาลาเปา คร้ังที่ ๖/๖๒ ๖๔,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๖๔,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๖๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๖๒

๒๐ จ้างจัดหาเคร่ืองแต่งตัว ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอน็ โอ โมเดล ๖,๐๐๐.๐๐ เอน็ โอ โมเดล ๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๖๒

๒๑ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐๘,๖๐๐.๐๐ ๒๙๗,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอน็จิเนียร่ิง ๒๙๔,๗๕๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอน็จิเนียร่ิง ๒๙๔,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๖๒

๒๒ ซ้ือน้ าอดัลมกระป๋อง คร้ังที่ ๗/๖๒ ๙๙,๙๐๐.๐๐ ๙๙,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๙๙,๑๖๐.๐๐ บริษัทไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๙๙,๑๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๖๒

๒๓ ซ้ือน้ าแข็งประเภทหลอด คร้ังที่ ๘/๖๒ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวยั ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวยั ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๕/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

๒๔ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ ๗/๖๒ ๙๙,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๖๐๐.๐๐ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๖/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

๒๕ ซ้ือผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์พาสเจอร์ไรส์ คร้ังที่ ๔/๖๒ ๑๗,๗๕๐.๐๐ ๑๗,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๑๗,๒๕๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๑๗,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๑๗๗/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

POC ๐๑๗๘/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

๒๖ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์โชวม์้า จ านวน ๖ รายการ ๖๓,๒๐๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา วฒันเสวี ๕๗,๖๐๐.๐๐ นางสาวธนิดา วฒันเสวี ๕๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๗๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

๒๗ ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ (เคร่ืองไฟฉุกเฉิน) จ านวน ๑ รายการ ๑๙,๖๒๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่การดับเพลิง ๑๙,๕๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่การดับเพลิง ๑๙,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๘๐/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๖๒

๒๘ ซ้ือครุภัณฑ์ตลับม้วนสายลมอตัโนมัติ และพัดลมอตุสาหกรรม ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ากดั

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

๓,๘๒๕.๐๐

๑๑,๘๙๐.๐๐

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จ ากดั

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

๓,๘๒๕.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๑๘๑/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๖๒

POC ๐๑๘๒/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๖๒

๒๙ จ้างรถตู้พร้อมคนขับ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเดชบารมี เดชแพง  ๔๐,๐๐๐.๐๐ นายเดชบารมี เดชแพง  ๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๘๓/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๖๒

๓๐
จ้างจัดกจิกรรมแถลงข่าวต้อนรับเทศกาลปิดเทอมของ

ชาวจีน
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางปฏิญาณี อะมัง ๕๐,๐๐๐.๐๐ นางปฏิญาณี อะมัง ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๓๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ ก.ค. ๖๒

๓๑ ซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๘ รายการ ๒๐๙,๙๙๐.๐๐ ๒๐๕,๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช ๓๕,๖๗๕.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช ๓๕,๖๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๓๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ ก.ค. ๖๒

๓๒ ซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๕ รายการ ๒๐๙,๙๙๐.๐๐ ๒๐๕,๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๑๕,๕๕๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๑๕,๕๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๓๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ ก.ค. ๖๒

๓๓ ซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๑ รายการ ๒๐๙,๙๙๐.๐๐ ๒๐๕,๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) ๕๔,๒๕๐.๐๗ บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) ๕๔,๒๕๐.๐๗ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ ก.ค. ๖๒

๓๔
ซ้ือลิขสิทธิโ์ปรแกรม (License) อปุกรณ์ป้องกนัและ

ควบคุมระบบเครือข่าย (Firewall) ของส านัก

บริหารงานกลาง ส านักงานพัฒนาพิงคนคร

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ๙๑,๐๐๐.๐๐ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ๙๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๓๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๒

๓๕ จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ๔๔,๕๐๐.๐๐ ๔๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายถิรวทิย ์ทรายน้อย ๔๔,๕๐๐.๐๐ นายถิรวทิย ์ทรายน้อย ๔๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA ๕๘/๒๕๖๒ ลว. ๒ ก.ค. ๖๒

๓๖ จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานยทุธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรทิวา แกว้มา ๓๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวจิตรทิวา แกว้มา ๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA ๕๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๖๒


