
 แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,296.00             3,296.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 3,296.00 บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 3,296.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
2 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ จ ากัด 9,000.00 บ.เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ จ ากัด 9,000.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
3 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,200.00             1,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 1,200.00 บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 1,200.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
4 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอเซียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,000.00 บ.เอเซียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,000.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
5 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,120.00             1,120.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,120.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,120.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
6 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,500.00          10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,500.00 บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,500.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
7 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,200.00             5,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,200.00 บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,200.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
8 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เภสัชกรรมเคบี จ ากัด 15,000.00 บ.เภสัชกรรมเคบี จ ากัด 15,000.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
9 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,212.70             9,212.70         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 9,212.70 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 9,212.70 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65

10 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,799.80          34,799.80       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จ ากัด 34,799.80 บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จ ากัด 34,799.80 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
11 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,800.00          13,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.สเจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 13,800.00 บ.สเจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 13,800.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
12 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,300.00             6,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,300.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,300.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
13 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,385.00          34,385.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัลฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 34,385.00 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 34,385.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
14 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,750.00          14,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัลฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 14,750.00 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 14,750.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
15 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,070.00             1,070.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็นบีลาบอราตอรี  จ ากัด 1,070.00 บ.เอเอ็นบีลาบอราตอรี  จ ากัด 1,070.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
16 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 67,500.00          67,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 67,500.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 67,500.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
17 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,560.00          34,560.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 34,560.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 34,560.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
18 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,850.00             2,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,850.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,850.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
19 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,800.00          20,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 20,800.00 บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 20,800.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
20 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,280.00             4,280.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,280.00 บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,280.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
21 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,572.60          36,572.60       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 36,572.60 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 36,572.60 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
22 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,880.00          21,880.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลป จ ากัด 21,880.00 บ.พาตาร์แลป จ ากัด 21,880.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
23 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 800.00               800.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาอินโนวา จ ากัด 800.00 บ.ฟาร์มาอินโนวา จ ากัด 800.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
24 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,920.00             1,920.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด 1,920.00 บ.เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด 1,920.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
25 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,320.00             4,320.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,320.00 บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,320.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
26 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,400.00             3,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูพีเมดิคอลซอลเตอร์ จ ากัด 3,400.00 บ.ยูพีเมดิคอลซอลเตอร์ จ ากัด 3,400.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
27 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,300.00             3,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด 3,300.00 บ.ซีฟาม จ ากัด 3,300.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
28 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,600.00          23,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 23,600.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 23,600.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
29 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิซัน จ ากัด 2,568.00 บ.ยูนิซัน จ ากัด 2,568.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
30 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,100.00             1,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด 1,100.00 บ.ซีฟาม จ ากัด 1,100.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
31 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,100.00             1,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด 1,100.00 บ.ซีฟาม จ ากัด 1,100.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
32 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,500.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,500.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
33 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 7,200.00 หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 7,200.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
โรงพยำบำลยำงชุมน้อย อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



 แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
โรงพยำบำลยำงชุมน้อย อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

34 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00          40,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาซาแลป จ ากัด 40,000.00 บ.มาซาแลป จ ากัด 40,000.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
35 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,100.00          11,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 11,100.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 11,100.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
36 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,372.00             3,372.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 3,372.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 3,372.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
37 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 2,400.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 2,400.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
38 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,150.00             6,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด 6,150.00 บ.เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด 6,150.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
39 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,900.00             9,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 9,900.00 บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 9,900.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
40 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 70,000.00          70,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 70,000.00 บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 70,000.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
41 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,000.00          13,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 13,000.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดรักต้ี 13,000.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
42 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,494.00             4,494.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จ ากัด 4,494.00 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จ ากัด 4,494.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
43 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,200.00          14,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 14,200.00 บ.ไอเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 14,200.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
44 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,942.50             2,942.50         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,942.50 บ.ซิลลิคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,942.50 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
45 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,000.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,000.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
46 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 80,000.00          80,000.00       เฉพาะเจาะจง ดิวรี ดิจิตอล 80,000.00 ดิวรี ดิจิตอล 80,000.00 ราคาต  าสุด 01-ธ.ค.-65
47 วัสดุการแพทย์ 9,120.00             9,120.00         เฉพาะเจาะจง ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 9,120.00 ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 9,120.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
48 วัสดุการแพทย์ 11,600.00          11,600.00       เฉพาะเจาะจง ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 11,600.00 ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 11,600.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
49 วัสดุการแพทย์ 32,600.00          32,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 32,600.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 32,600.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
50 วัสดุการแพทย์ 9,400.00             9,400.00         เฉพาะเจาะจง นันท์นภัส ซัพพลาย 9,400.00 นันท์นภัส ซัพพลาย 9,400.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
51 วัสดุการแพทย์ 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง เค พี ซัพพลาย 2,900.00 เค พี ซัพพลาย 2,900.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
52 วัสดุการแพทย์ 6,990.00             6,990.00         เฉพาะเจาะจง ทีเคเมดแอนด์เซอร์วิส 6,990.00 ทีเคเมดแอนด์เซอร์วิส 6,990.00 ราคาต  าสุด 23-ธ.ค.-65
53 วัสดุทันตกรรม 12,310.00          12,310.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 12,310.00 บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 12,310.00 ราคาต  าสุด 19-ธ.ค.-65
54 วัสดุทันตกรรม 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อัศวินท์ จ ากัด 9,000.00 บ.อัศวินท์ จ ากัด 9,000.00 ราคาต  าสุด 19-ธ.ค.-65
55 วัสดุส านักงาน 5,511.60             5,511.60         เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,511.60 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,511.60 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
56 วัสดุส านักงาน 2,140.00             2,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า 2,140.00 ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า 2,140.00 ราคาต  าสุด 09-ธ.ค.-65
57 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,935.00             1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จีพีอี 1,935.00 หจก.จีพีอี 1,935.00 ราคาต  าสุด 07-ธ.ค.-65
58 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,385.00          11,385.00       เฉพาะเจาะจง บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร์ จ ากัด 11,385.00 บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร์ จ ากัด 11,385.00 ราคาต  าสุด 09-ธ.ค.-65
59 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,660.00             4,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา 4,660.00 ร้านปอ-ปลา 4,660.00 ราคาต  าสุด 09-ธ.ค.-65
60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,730.00             2,730.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนายการยาง 2,730.00 ร้านนายการยาง 2,730.00 ราคาต  าสุด 13-ธ.ค.-65
61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไพบูลย์ 1,000.00 ร้านแสงไพบูลย์ 1,000.00 ราคาต  าสุด 09-ธ.ค.-65
62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 49,000.00          49,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 49,000.00 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 49,000.00 ราคาต  าสุด 20-ธ.ค.-65
63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,250.00          13,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกรนด์ไบโอเทค จ ากัด 13,250.00 บ.แกรนด์ไบโอเทค จ ากัด 13,250.00 ราคาต  าสุด 20-ธ.ค.-65
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27,000.00          27,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลเวลเนส จ ากัด 27,000.00 บ.อุบลเวลเนส จ ากัด 27,000.00 ราคาต  าสุด 20-ธ.ค.-65
65 วัสดุส านักงาน 739.00               739.00            เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 739.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 739.00 ราคาต  าสุด 14-ธ.ค.-65
66 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็คแบคแพค จ ากัด 12,000.00 บ.แบล็คแบคแพค จ ากัด 12,000.00 ราคาต  าสุด 09-ธ.ค.-65



 แบบ สขร. 1
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ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
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และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

67 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไพบูลย์ 1,000.00 ร้านแสงไพบูลย์ 1,000.00 ราคาต  าสุด 19-ธ.ค.-65
68 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์เด็นทั ล จ ากัด 2,400.00 บ.ไดรว์เด็นทั ล จ ากัด 2,400.00 ราคาต  าสุด 19-ธ.ค.-65
69 จ้างเหมาบริการจัดท าสิ งพิมพ์ 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 2,400.00 บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 2,400.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
70 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย 7,980.00             7,980.00         เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 7,980.00 บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 7,980.00 ราคาต  าสุด 06-ธ.ค.-65
71 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม 100.00               100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสรวิชญ์ก๊อปป้ี 100.00 ร้านสรวิชญ์ก๊อปป้ี 100.00 ราคาต  าสุด 13-ธ.ค.-65


