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1 10/2564 1-มิ.ย.-64 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ (ดีเซล) จ ำนวน 1 รำยกำร 58,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด บริษัท อมรชัย ออยล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 1.00 เดือน งบกรม 58,160.00 58,160.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

2 1-มิ.ย.-64 จัดซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
 และธงอักษรพระนำมำภิไธย ส.ท. เพ่ือจัดกิจกรรมฯ 2,115.00       

ว119 ร้ำนน่ำนฟ้ำ3. กรอบรูป/          
 ร้ำนศรีทองพำนิช (1997)

ร้ำนน่ำนฟ้ำ3. กรอบรูป/          
 ร้ำนศรีทองพำนิช (1997)

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จ านวน 1 รูป 1,800.00 รูป งบกรม 2,115.00                          2,115.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
ธงอักษรพระนำมำภิไธย ส.ท. จ ำนวน 7 ผืน 45.00 ผืน เว็บไซต์

3 -/2564 18-มิ.ย.-64
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  
จ ำนวน 14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

867.34 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  จ ำนวน 
14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  (จ ำนวน 9 วัน)

867.34 หมำยเลข งบกรม 867.34 867.34 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

4 173/2564 21-มิ.ย.-64 ซ้ือครุภัณฑ์ประเภทสนำมและกำรฝึก จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิคอล มอลล์ จ ำกัด บริษัท เมดิคอล มอลล์ จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย ชุดอุปกรณ์วำงยำสลบสัตว์ ระยะไกลรุ่นล ำกล้องยำว 
ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม จ ำนวน 2 ชุด

10,000.00 ชุด งบกรม 20,000.00                        20,000.00                       อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

 บริษัทสเต็ปวัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
30,000.00                        

 ร้ำนสิทธิพรวัสดุครุภัณฑ์
38,520.00                        

5 23-มิ.ย.-64 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 4,950.00       ว119 ปภัณฑ์ครองทรัพย์ ปภัณฑ์ครองทรัพย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม 55.00 เล่ม งบกรม 4,950.00                          4,950.00                          อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

เล่มท่ี 6 เลขท่ี 1
จ ำนวน 90 เล่ม โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์
แบบแปลงใหญ่

เจริญกิจปิยดาพานิช

5,400.00                          

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

กจ 0008/-ลว
 1 มิ.ย. 2564

เล่มท่ี 6 เลขท่ี 41

เล่มท่ี 10 เลขท่ี 0942

กจ 0008/-ลว
 23 มิ.ย. 
2564
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

กาญจน์ฉัตรพานิช

6,750.00                          

6 -/2564 29-มิ.ย.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 7
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15,729.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 7
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

5,243.00 เดือน งบกรม 15,729.00 15,729.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

7 -/2564 29-มิ.ย.-64
เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  
จ ำนวน 14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8,673.42 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับ Tablet  จ ำนวน 
14 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  (จ ำนวน 3 เดือน)

2,891.14 เดือน งบกรม 8,673.42 8,673.42 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

8 345/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ย่ังยืน นำยนิรันดร์ ย่ังยืน เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เมือง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

9 346/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก นำงสำวอ๊ืด น้อยปุก เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ไทรโยค) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

10 347/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย นำงสำวธัญจิรำ เพชรไทย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ศรีสวัสด์ิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

11 348/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชัย อภัยรัตน์ นำยบุญชัย อภัยรัตน์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ทองผำภูมิ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

12 349/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรสริน มณีข ำ นำงสำวรสริน มณีข ำ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.พนมทวน) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

13 350/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต นำงสำวกุสุมำ แม้นจิต เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำมะกำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

14 351/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง ว่ำท่ีร.ต.หญิง ขนิษฐำ หอทอง เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ท่ำม่วง) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

15 352/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย นำสำวสุวนุช วงษ์พิศมัย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

16 353/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร นำยนำถิลำ เทียนดอนไพร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.เลำขวัญ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

17 354/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม นำงสำวกรรณิกำ บุตรคุ้ม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

18 355/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร แป้นเขียว นำงสำวศิริพร แป้นเขียว เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.หนองปรือ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

19 356/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล นำงสำวกำญจนำ กิติวัฒนวิลัยกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.บ่อพลอย) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

20 357/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูริทัต ผิวงำม นำยภูริทัต ผิวงำม เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

21 358/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ นำยชนะเลิศ หวังน้ ำใจ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.สังขละบุรี.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

22 359/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ นำงสำวชไมพร   กัณฑะสังข์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
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เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (อ.ห้วยกระเจำ) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

23 360/2564 30-มี.ค.-64 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ นำงสำวนันทิชำ พงษ์กังสนำนันท์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 8,000.00 อัตรำ งบกรม 24,000.00 24,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

24 361/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ เงินบำท นำยประเสริฐ เงินบำท เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (กพส.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

25 362/2564 30-มิ.ย.-64 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย นำงสำวจุฑำมำศ สำหร่ำย เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ (บริหำร.) 10,000.00 อัตรำ งบกรม 30,000.00 30,000.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

26 70/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วย
ผสมเทียมไทรโยค) จ ำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ บุญสืบสกุล นำงภิญโญ บุญสืบสกุล เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

(ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วยผสมเทียมไทรโยค )
 จ ำนวน 3 เดือน

2,400.00 เดือน งบกรม 7,200.00 7,200.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

27 71/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วย
ผสมเทียมพนมทวน) จ ำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพนมทวน จ ำกัด เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

(ส ำหรับกำรเช่ำสถำนท่ีท ำกำรหน่วยผสมเทียมพนมทวน)
จ ำนวน 3 เดือน

2,700.00 เดือน งบกรม 8,100.00 8,100.00 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

28 -/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,856.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

952.30 เดือน งบกรม 2,856.90 2,856.90 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่
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เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

                                                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

29 -/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,856.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 1 
วงจร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

952.30 เดือน งบกรม 2,856.90 2,856.90 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

30 -/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3,787.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 2
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

1,262.60 เดือน งบกรม 3,787.80 3,787.80 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่

31 -/2564 30-มิ.ย.-64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 3
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4,718.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำคำท่ีเหมำะสม

เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Lease Line) จ ำนวน 3
 หมำยเลข โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (จ ำนวน 3 เดือน)

1,572.90 เดือน งบกรม 4,718.70 4,718.70 อยู่ในวงเงินท่ีมีอยู่


