
แบบ สขร. 1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร        275.00        275.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 159/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 31 ส.ค 2564

จํานวนเงิน 275.00 บาท จํานวนเงิน 275.00 บาท
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ     4,526.00     4,526.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 160/2564

จํานวน 4 รายการ จํานวนเงิน 4,526.00 บาท จํานวนเงิน 4,526.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว     2,495.00     2,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา  ศปจ.ลป. 161/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 2,495.00 บาท จํานวนเงิน 2,495.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

4 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,159.00    3,159.00    เฉพาะเจาะจง รานเตียเฮงฮง รานเตียเฮงฮง ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 162/2564

จํานวน 10 รายการ จํานวนเงิน 3,159.00 บาท จํานวนเงิน 3,159.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,080.00    1,080.00    เฉพาะเจาะจง รานเตียเฮงฮง รานเตียเฮงฮง ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 163/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 1,080.00 บาท จํานวนเงิน 1,080.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

6 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 340.00       340.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นรงคชัย(สํานักงานใหญ) หจก.นรงคชัย(สํานักงานใหญ) ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 164/2564

จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 340.00 บาท จํานวนเงิน 340.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

ศูนยว ิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง

วันที่  30  กันยายน 2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง รานลําปางบลอค รานลําปางบลอค ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 165/2564

จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 3,200.00 บาท จํานวนเงิน 3,200.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564

8 จัดจางซอมเครื่องพิมพเอกสาร 4,170.00    4,170.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 166/2564

จํานวน 2 เครื่อง แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 6 ก.ย 2564

จํานวนเงิน 4,170.00 บาท จํานวนเงิน 4,170.00 บาท

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,280.00    1,280.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 167/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 9 ก.ย 2564

จํานวนเงิน 1,280.00 บาท จํานวนเงิน 1,280.00 บาท

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง รานลําปางคลังไฟฟา รานลําปางคลังไฟฟา ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 168/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 3,800.00 บาท จํานวนเงิน 3,800.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย 2564

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 12,510.00  12,510.00  เฉพาะเจาะจง หจก.นรงคชัย (สํานักงานใหญ) หจก.นรงคชัย (สํานักงานใหญ) ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 169/2564

จํานวน 12 รายการ จํานวนเงิน 12,510.00 บาท จํานวนเงิน 12,510.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

12 จัดจางซอมเครื่องสูบนํ้า 29,425.00  29,425.00  เฉพาะเจาะจง โรงกลึงศรีสัมพันธการชาง โรงกลึงศรีสัมพันธการชาง ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 170/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 29,425.00 บาท จํานวนเงิน 29,425.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 48,400.00  48,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 171/2564

จํานวน 8 รายการ จํานวนเงิน 48,400.00 บาท จํานวนเงิน 48,400.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

14 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 13,800.00  13,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 172/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 13,800.00 บาท จํานวนเงิน 13,800.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 830.00       830.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 173/2564

จํานวน 2 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

จํานวนเงิน 830.00 บาท จํานวนเงิน 830.00 บาท

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,585.00    9,585.00    เฉพาะเจาะจง ราน เอ ซี ซี สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ ซี ซี สเตชั่นเนอรี่ ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 174/2564

จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 9,585.00 บาท จํานวนเงิน 9,585.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,880.00    3,880.00    เฉพาะเจาะจง บ. เซฟ แอนด ซายส แอนซ บ. เซฟ แอนด ซายส แอนซ ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 175/2564

จํานวน 1 รายการ  จํากัด  จํากัด ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

จํานวนเงิน 3,880.00 บาท จํานวนเงิน 3,880.00 บาท

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง 23,750.00  23,750.00  เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 176/2564

จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 43,100.00 บาท จํานวนเงิน 43,100.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 660.00       660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษกมน จํากัด บริษัท รักษกมน จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 133/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 660.00 บาท จํานวนเงิน 660.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564

20 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 225.00       225.00       เฉพาะเจาะจง รานเตียเฮงฮง รานเตียเฮงฮง ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 134/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 225.00 บาท จํานวนเงิน 225.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,550.00  11,550.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เทคนิค เซนเตอร หจก. เอส เทคนิค เซนเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 135/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 11,550.00 บาท จํานวนเงิน 11,550.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,340.00    5,340.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 136/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

จํานวนเงิน 5,340.00 บาท จํานวนเงิน 5,340.00 บาท



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 488.00       488.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษกมน จํากัด บริษัท รักษกมน จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 137/2564

จํานวน 4 รายการ จํานวนเงิน 488.00 บาท จํานวนเงิน 488.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,487.00    5,487.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษกมน จํากัด บริษัท รักษกมน จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 138/2564

จํานวน 10 รายการ จํานวนเงิน 5,487.00 บาท จํานวนเงิน 5,487.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564

25 จัดซื้อวัสดุกอสราง 43,100.00  43,100.00  เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 139/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 43,100.00 บาท จํานวนเงิน 43,100.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,470.00    7,470.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 140/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

จํานวนเงิน 7,470.00 บาท จํานวนเงิน 7,470.00 บาท

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,180.00    3,180.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 141/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

จํานวนเงิน 3,180.00 บาท จํานวนเงิน 3,180.00 บาท

28 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 69,447.80  69,447.80  เฉพาะเจาะจง บ. เซฟ แอนด ซายส แอนซ บ. เซฟ แอนด ซายส แอนซ ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 142/2564

จะนวน 27 รายการ  จํากัด  จํากัด ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

จํานวนเงิน 69,447.80 บาท จํานวนเงิน 69,447.80 บาท

29 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง อิงคปริ้น เซนเตอร อิงคปริ้น เซนเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 143/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 300.00 บาท จํานวนเงิน 300.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

30 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,900.00    3,900.00    เฉพาะเจาะจง มนูญรุงเรือง โดยนายมนูญ วังหลอ มนูญรุงเรือง โดยนายมนูญ วังหลอ ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 144/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 3,900.00 บาท จํานวนเงิน 3,900.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

31 จัดซื้อวัสดุกอสราง 18,074.00  18,074.00  เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 145/2564

จํานวน 19 รายการ จํานวนเงิน 43,100.00 บาท จํานวนเงิน 43,100.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

32 จัดซื้อวัสดุกอสราง 9,110.00    9,110.00    เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 146/2564

จํานวน 10 รายการ จํานวนเงิน 43,100.00 บาท จํานวนเงิน 43,100.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

33 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 22,000.00  22,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 147/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 22,000.00 บาท จํานวนเงิน 22,000.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

34 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 79,950.00  79,950.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 148/2564

จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 79,950.00 บาท จํานวนเงิน 79,950.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

35 จัอซื้อวัสดุการเกษตร 102,500.00 102,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 149/2564

จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 102,500.00 บาทจํานวนเงิน 102,500.00 บาททองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

36 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 22,000.00  22,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 150/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 22,000.00 บาท จํานวนเงิน 22,000.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

37 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,900.00    2,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 151/2564

จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 2,900.00 บาท จํานวนเงิน 2,900.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564

38 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 53,050.00  53,050.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด บริษัท ไอดัก จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 152/2564

จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 53,050.00 บาท จํานวนเงิน 53,050.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 24 ส.ค. 2564



ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

39 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 153/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 3,000.00 บาท จํานวนเงิน 3,000.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,680.00    1,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษกมน จํากัด บริษัท รักษกมน จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 154/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 1,680.00 บาท จํานวนเงิน 1,680.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,571.00    5,571.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษกมน จํากัด บริษัท รักษกมน จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 155/2564

จํานวน 7 รายการ จํานวนเงิน 5,571.00 บาท จํานวนเงิน 5,571.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564

42 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 156/2564

จํานวน 4 รายการ จํานวน 1,150.00 บาท จํานวน 1,150.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564

43 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,480.00    1,480.00    เฉพาะเจาะจง รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 รานวัสดุกอสราง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 157/2564

จํานวน 4 รายการ จํานวน 1,480.00 บาท จํานวน 1,480.00 บาท ทองตลาด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564

44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,330.00    1,330.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 158/2564

จํานวน 1 รายการ แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) แอนด เซอรวิส (สํานักงานใหญ) ทองตลาด ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564

จํานวนเงิน 1,330.00 บาท จํานวนเงิน 1,330.00 บาท


