
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ PO

1 ซ้ือสิทธ์ิการใช้งานผลิตภัณฑ์ Atlassian Cloud เพ่ือทดลองใช้ใน

จัดการภาระงานภายในส านักงาน

232,904.76 232,904.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 232,904.76 บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 232,904.76  ราคามีความเหมาะสม PO64000259 01 ก.พ. 2564

2 ผลิตวีดิทัศน์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

ทักษะของนักเรียน

267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซงหน้า จ ากัด 267,500.00 บริษัท แซงหน้า จ ากัด 267,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000260 03 ก.พ. 2564

3 จัดจ้างท่ีปรึกษาการจัดการระบบควบคุมภายในและ การเงิน 

บัญชี งบประมาณ

1,286,370.00 1,199,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 1,286,370.00 น.ส. ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 1,286,370.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000261 01 ก.พ. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 56,017.71 56,017.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

 จ ากัด

56,017.71 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

 จ ากัด

56,017.71  ราคามีความเหมาะสม PO64000262 03 ก.พ. 2564

5 โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

99,510.00 99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 99,510.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 99,510.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000263 03 ก.พ. 2564

6 โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการหนุนเสริมทาง

วิชาการ ติดตามและถอดบทเรียนระบบทดลองการพัฒนาทักษะ

แรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

62,500.00 62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

62,500.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

62,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000264 03 ก.พ. 2564

7 จัดซ้ือซองจดหมาย ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน 13,375.00 13,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 13,375.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 13,375.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000265 04 ก.พ. 2564

8 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดท่ี 2 ประจ าปี

งบประมาณ 2564

266,323.00 266,323.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 266,323.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 266,323.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000267 08 ก.พ. 2564

9 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทุนพัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 438,700.00 438,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 438,700.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 438,700.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000268 08 ก.พ. 2564

10 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม (กาแฟ) ส าหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมภายใน

ส านักงาน

5,971.78 5,971.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 5,971.78 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 5,971.78  ราคามีความเหมาะสม PO64000269 08 ก.พ. 2564

11 ให้ค าปรึกษาการบริหารงบประมาณและรายงานบัญชีโครงการ

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณี ซวงสถาปนานนท์ 60,000.00 น.ส. พรรณี ซวงสถาปนานนท์ 60,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000270 09 ก.พ. 2564

12 สรุปบทเรียนและส่ือประชาสัมพันธ์เร่ืองระบบบริหารโครงการ

และการจัดท ารายงานการเงินและการจัดท าบัญชี

439,256.40 439,256.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 439,256.40 บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 439,256.40  ราคามีความเหมาะสม PO64000271 10 ก.พ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564

วันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
วันท่ี

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
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ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ PO

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564

วันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
วันท่ี

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

13 เสริมสร้างองค์ความรู้ระเบียบวิธีทางสถิติเพ่ือสนับสนุน

โครงการวิจัยส ารวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัย

แรงงาน

12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย กิตติพงษ์ ทองสมบัติ 12,000.00 นาย กิตติพงษ์ ทองสมบัติ 12,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000272 10 ก.พ. 2564

14 บริหารจัดการการประชุมเพ่ือสนับสนุนการลงนามสัญญารับทุน

ของนักศึกษาทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นท่ี 2 และ

เสริมสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาสายอาชีพ

32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 32,100.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 32,100.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000273 10 ก.พ. 2564

15 จัดจ้างบริการตรวจสอบ ISO 27001 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 จ ากัด

32,100.00 บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 จ ากัด

32,100.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000274 10 ก.พ. 2564

16 จัดท าบัตรแสดงตัวตนและบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กับพนักงาน 

ลูกจ้างของส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

17,655.00 17,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จ ากัด 17,655.00 บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จ ากัด 17,655.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000275 10 ก.พ. 2564

17 โครงการจัดจ้างจัดส่งหนังสือครูเพ่ือศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับ

เช่ือมโยง

60,231.00 60,231.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด 60,231.00 บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด 60,231.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000276 10 ก.พ. 2564

18 เสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการส ารวจและแนวคิด

โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร

16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอารยา อัมระปาล 16,000.00 นาง อารยา อัมระปาล 16,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000277 10 ก.พ. 2564

19 จัดท าส่ือวิดีทัศน์เพ่ือการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร 498,406.00 498,406.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาย น็อต โซเช่ียล เอ็นเตอร์

ไพร์ส จ ากัด

498,406.00 บริษัท วาย น็อต โซเช่ียล เอ็นเตอร์

ไพร์ส จ ากัด

498,406.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000278 15 ก.พ. 2564

20 บริหารจัดการประชุมช้ีแจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ปี 2564

337,050.00 337,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด 337,050.00 บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด 337,050.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000279 15 ก.พ. 2564

21 จ้างท าเส้ือแจ็กเก็ต กสศ. พร้อมปักตราโลโก้ กสศ. 14,445.00 14,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จ ากัด 14,445.00 บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จ ากัด 14,445.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000280 15 ก.พ. 2564

22 โครงการบริหารจัดการจัดอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับ

ผู้บริหารและครูแกนน าเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง 

(TSQP) ในรูปแบบออนไลน์

114,372.30 114,372.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 114,372.30 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 114,372.30  ราคามีความเหมาะสม PO64000281 16 ก.พ. 2564

23 ออกแบบและผลิตส่ือโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ี

ใช้ชุมชนเป็นฐาน

86,268.75 86,268.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 86,268.75 บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 86,268.75  ราคามีความเหมาะสม PO64000282 17 ก.พ. 2564

24 แบบประเมินทางจิตวิทยาส าหรับการคัดเลือกบุคลากร 51,360.00 51,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด

51,360.00 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด

51,360.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000283 17 ก.พ. 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
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25 ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารจัดการโครงการ 495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ 495,000.00 นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ 495,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000284 18 ก.พ. 2564

26 การบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแนะแนว

ประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือก

นักศึกษาผู้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2564

498,620.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 498,620.00 บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 498,620.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000285 18 ก.พ. 2564

27 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดมความร่วมมือ ส านัก

ส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ จ านวน 1 อัตรา

62,500.00 62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วิภาวี บุรุษหงส์ 62,500.00 นาง วิภาวี บุรุษหงส์ 62,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000286 18 ก.พ. 2564

28 จัดซ้ือ SSL Certificate 23,362.38 23,362.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

23,362.38 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

23,362.38  ราคามีความเหมาะสม PO64000287 18 ก.พ. 2564

29 พัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการส่งเสริมทักษะอาชีพจากต่างประเทศ 

โครงการทุนพัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา

152,000.00 152,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 152,000.00 นางสาว นงลักษณ์ อัจนปัญญา 152,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000288 19 ก.พ. 2564

30 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรออนไลน์ 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด

128,400.00 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด

128,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000289 19 ก.พ. 2564

31 โครงการผลิตอุปกรณ์ประกอบชุดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ

จัดสรรชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21

482,623.50 482,623.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 482,623.50 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 482,623.50  ราคามีความเหมาะสม PO64000290 19 ก.พ. 2564

32 โครงการคู่มือประกอบชุดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการจัดสรรชุด

การเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21

365,859.75 365,859.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 365,859.75 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 365,859.75  ราคามีความเหมาะสม PO64000291 19 ก.พ. 2564

33 โครงการศูนย์บริการข้อมูลและส่ือสารออนไลน์แก่สาธารณะ 498,620.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 498,620.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 498,620.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000292 19 ก.พ. 2564

34 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือสูตรเจล 9,951.00 9,951.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

9,951.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

9,951.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000293 19 ก.พ. 2564

35 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักส่ือสาร

สาธารณะและระดมความร่วมมือ 1 อัตรา

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน 90,000.00 นางสาวสุจิตรา สมปาน 90,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000294 19 ก.พ. 2564

36 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิตา สิทธิคุ้มวงศ์ 240,000.00 นางสาว สุธิตา สิทธิคุ้มวงศ์ 240,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000298 23 ก.พ. 2564



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ PO

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564

วันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
วันท่ี

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

37 การบริหารจัดการเพ่ือการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานจากชุมชน 353,100.00 353,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ากัด 353,100.00 บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ากัด 353,100.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000299 23 ก.พ. 2564

38 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

จัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 20 

จังหวัด ปีท่ี 1

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิ

เคช่ัน จ ากัด

299,600.00 บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด

299,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000300 23 ก.พ. 2564

39 ผลิตและจัดสรรชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 245,583.73 245,583.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

245,583.73 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

245,583.73  ราคามีความเหมาะสม PO64000301 23 ก.พ. 2564

40 ปรับปรุงระบบ Payroll Outsourcing & Employee Self 

Service

14,445.00 14,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 14,445.00 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 14,445.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000302 23 ก.พ. 2564

41 จ้างผลิตรายงานประจ าปี กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ

ศึกาา พ.ศ. 2563

370,016.70 370,016.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 

แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด

370,016.70 บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 

แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด

370,016.70  ราคามีความเหมาะสม PO64000303 24 ก.พ. 2564

42 จัดจ้างจัดท าคู่มือโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ส าหรับภาคีร่วมด าเนินงาน 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุวดี เครือรัฐติกาล 350,000.00 นาง ยุวดี เครือรัฐติกาล 350,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000304 24 ก.พ. 2564

43 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลพนักงานและรองรับ

การบริการข้อมูลแก่พนักงาน

369,176.75 369,176.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 369,176.75 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 369,176.75  ราคามีความเหมาะสม PO64000305 24 ก.พ. 2564

44 บรรณาธิการ หนังสือ Equitable Education: 30 Years from 

Education for All to All for Education 2030

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ปาริชาต ศิวะรักษ์ 30,000.00 นาง ปาริชาต ศิวะรักษ์ 30,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000306 24 ก.พ. 2564

45 จัดจ้างกระทบยอดรายการรับคืนเงินอุดหนุนของโครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

342,400.00 342,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์

 จ ากัด

342,400.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์

 จ ากัด

342,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000307 24 ก.พ. 2564


