
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท
นางสาวช่อทพิย์ จ่างกัน

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
นายธีระศักด์ิ บญุสอาด

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
นางสาวนภัสกร ภักดีการณ์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 450 บาท

นางสาวทพิย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์
ราคาที่เสนอ 133,179.20

9,000.00            9,000.00            น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จันทร์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            น.ส.น ้าอ้อย  กระบวนรัตน์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            น.ส.สุภานัน  แปน้แก้ว
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            น.ส.รจนา  แปน้ฝ้าย
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

7,000.00            7,000.00            นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท

นายเพชร  แปน้ฝ้าย
ราคาที่เสนอ 13,000 บาท

นางจ้ารัส  รินสอน
ราคาที่เสนอ 22,500 บาท

ร้านวังดีไซน์
ราคาที่เสนอ 1,625 บาท

19 จ้างเหมาตัดสต๊ิกเกอร์ถังขยะแดง

น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม

1,625.00            1,625.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/43/2563  ลง 31  สิงหาคม  256318 จัดซื อวัสดุน ้ามัน ประจ้าเดือน กันยายน 2563 22,500.00          22,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางจ้ารัส  รินสอน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/122/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

สธ/157/2563  ลง 30  สิงหาคม  2564

17 จ้างเหมารถตู้ ศพด.บา้นหนองทรายกลอย ส้าหรับเดือน กันยายน 2563 13,000.00          13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร  แปน้ฝ้าย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/120/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

16 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/121/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

15 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา  แปน้ฝ้าย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/118/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

14 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แปน้แก้ว เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/119/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น ้าอ้อย  กระบวนรัตน์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/117/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์แรม  สอนศิลป์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/118/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

11 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จันทร์

กศ/46/2563 ลว. 31  สิงหาคม 2563

10 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ/116/2563 ลว.31 ส.ค. 2563

9 จัดซื อ นม โรงเรียน เดือน กันยายน  2563 133,179.20        133,179.20       วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก/19/2563 ลว. 19 สิงหาคม 63

2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก/20/2563 ลว. 31 สิงหาคม 63

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 450.00               450.00              วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส

นางสาวทพิย์สุดา  สุ่มหอม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค46/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563

6 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสกร ภักดีการณ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค47/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563

5 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ บญุสอาด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค18/2563 ลว. 7 สิงหาคม 2563

4 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อทพิย์ จ่างกัน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค45/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563

3 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00            3,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์

กค19/2563 ลว. 7 สิงหาคม 2563

2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,500.00            1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทไีอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค43/2563 ลว. 7 สิงหาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สงิหำคม 2563
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จงัหวดัเพชรบูรณ์

วนัที่ 3 - 31 เดือน สงิหำคม พ.ศ. 2563

1 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00            6,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด



อู่ต้อมเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 3,700 บาท

นายฉัตรชัย  ชมภูนุช
ราคาที่เสนอ 1600 บาท

นายหสักึน  ค้าสิงห์
ราคาที่เสนอ 19,200 บาท

ร้านวังดีไซน์
ราคาที่เสนอ 600 บาท

ร้านวังดีไซน์
ราคาที่เสนอ 600 บาท

9,000.00            9,000.00            นายพชรพล  ทองทบั
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

9,000.00            9,000.00            นายก้าพันธ์  สิงหเ์ถื่อน
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

27 9,000.00            9,000.00            นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

28 9,000.00            9,000.00            นางสาวนิตยา  กมขุนทด
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

29 นายสุคนธ์  จันสดี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

30 นายวีระชาติ  กลมเกลี ยง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

31 นายอนันท ์ ค้าศรี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

32 นายสมบติั  กุลฉวะ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

33 นายวิโรจน์ ผลสว่าง
ราคาที่เสนอ 18,500 บาท

34 นายสมชาย พัฒนะสันติ
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

35 นายวิโรจน์ ผลสว่าง
ราคาที่เสนอ 6,335 บาท

36 นายสมชาย พัฒนะสันติ
ราคาที่เสนอ 17,000 บาท

37 นายสมชาย พัฒนะสันติ
ราคาที่เสนอ 3,700 บาท

38 น.ส.สุนิสา เชื อบญุมี
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

39 น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกูล
ราคาที่เสนอ 2,350 บาท

40 ร้านบนี ้าแข็ง
ราคาที่เสนอ 2,360 บาท

41 น.ส.จ้ารัส  รินสอน
ราคาที่เสนอ 14,300 บาท

42 จ้างเหมาต่ออายุโดเมนท ์องค์การบริหารส่วนต้าบลวังพิกุล บริษัทก้าพรโซลู่ชั่น บริษัทก้าพรโซลู่ชั่น

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/155/2563  ลง 30  สิงหาคม  2568

24 จ้างเหมาท้าปา้ยโครงการรณรงค์ลดละเลิกโฟม 600.00               600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/156/2563  ลง 30  สิงหาคม  2569

23 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิลโครงการโรคเอดส์ 600.00               600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/152/2563  ลง 10  สิงหาคม  2566

22 จ้างเหมาคนงานพ่นหมอกควัน 16 หมู่ 19,200.00          19,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายหสักึน  ค้าสิงห์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/153/2563  ลง 20  สิงหาคม  2567

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563

20 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรถขยะสีฟ้า

21 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

สป170/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

8,500.00            8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 124/2561 ลว. 3 สิงหาคม 2563

จัดซื อน ้ามัน ประจ้าเดือน กันยายน 2563 14,300.00          14,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จ้ารัส  รินสอน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป168/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จัดซื อน ้าด่ืม ประจ้าเดือน กันยายน 2563 2,360.00            2,360.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบนี ้าแข็ง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป169/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จัดซื อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน กันยายน 2563 2,350.00            2,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกูล เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 88/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

จัดซื อเคร่ืองท้าน ้าร้อน-น ้าเย็น 6,000.00            6,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา เชื อบญุมี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 89/2561 ลว. 26 สิงหาคม 2563

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) 3,700.00            3,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย พัฒนะสันติ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 86/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

จัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ 17,000.00          17,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย พัฒนะสันติ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 87/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

จัดซื อวัสดุส้านักงาน (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) 6,335.00            6,335.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ผลสว่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต้่าสุด

สป84/2561 ลว. 10 สิงหาคม 2563

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00            1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย พัฒนะสันติ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 85/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

จัดซื อธงตราสัญลักษณ์ 18,500.00          18,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ผลสว่าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/164/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กุลฉวะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/165/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท ์ ค้าศรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/162/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ  กลมเกลี ยง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/163/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขุนทด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/161/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จันสดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

26 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก้าพันธ์  สิงหเ์ถื่อน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/159/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ  มาเยาะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/160/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

25 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทบั เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/158/2563  ลง 31  สิงหาคม  2563

22,500.00          22,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ต้อมเซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/151/2563  ลง 10  สิงหาคม  2565

1,600.00            1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  ชมภูนุช



ราคาที่เสนอ 8,500 บาท
43 จ้างเหมาท้าประเมินความพึงพอใจการบริการประชาชน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ราคาที่เสนอ 17,000 บาท
44 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร นายสมชาย พัฒนะสันติ นายสมชาย พัฒนะสันติ

ราคาที่เสนอ 4,900 บาท
45 อู่ต้อมเซอร์วิส อู่ต้อมเซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท
46 นายสมภาร ชอบนา

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
47 นายวิทลู จันทร์ดี

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
48 นายสุนทร ขันทอง นายสุนทร ขันทอง

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
49 นางพจสภร ศรีทบัทมิ นางพจสภร ศรีทบัทมิ

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
50 น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
51

52

53

54

55

56

57

58

59
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สป 137/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน  2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 138/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน  2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 135/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน  2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 136/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน  2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทลู จันทร์ดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 131/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน  2563 9,000.00            9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร ชอบนา เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 134/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2563

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ รถ อปพร. 4,000.00            4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 129/2561 ลว. 18 สิงหาคม 2563

4,900.00            4,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 130/2561 ลว. 20 สิงหาคม 2563

17,000.00          17,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

8,500.00            8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป 124/2561 ลว. 3 สิงหาคม 2563
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