
แนวทางปฏบิัติตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

ท่ีรัฐตองการสงเสรมิหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ว 89 ลว 18 ก.พ. 64) 

โดย... สํานักงานคลังจงัหวัดลําปาง



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

2

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกาํหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธเีฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกาํหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธเีฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธกีารจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกําหนดพสัดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพสัดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

หนังสือเวียน/ขอหารือที่เกี่ยวของ
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กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธกีารจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รฐัตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

ว 89 ลว 18 กุมภาพันธ 2564

ว 332 ลว 8 มิถุนายน 2564

อนุมัติผอนผัน
การไมปฏิบัตติามกฎกระทรวง

กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดเผยแพรประกาศและ

เอกสารเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแลว

ตั้งแต วันท่ี 22 ธ.ค. 63 – 31 พ.ค. 64

แนวทางปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกําหนดพสัดุและวิธีการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรฐัตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธกีารจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รฐัตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

หมวด 2  พัสดสุงเสริมวสิาหกิจและการประกอบอาชีพ

ขอ 6(2) ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือ

สถานบันเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง

ผลิตภัณฑยางพารา

ตรวจสอบรายช่ือรานคาสหกรณหรอื

สถาบันเกษตรกรกับ

กรมสงเสริมสหกรณ

วิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด 2  พัสดสุงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

ขอ 6(4) ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนเองหรือบริการ

ขององคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ

ผลติภัณฑหรอืบริการ

ตรวจสอบรายช่ือองคกร มลูนิธิ หรือ

องคการสงเคราะหคนพกิารกับ 

กรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการหรือ

สนง.สงเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม

วิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด 2  พัสดสุงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

ขอ 6(6) พสัดุจากผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ผลิตภัณฑหรอืบริการ

ตรวจสอบรายช่ือกบั

สนง.สงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.)

วิธีคัดเลือก

www.thaismegp.com
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กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธกีารจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รฐัตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

หมวด 7/2  พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหมวด 7/1  พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

ขอ 27/3 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดซื้อ

จัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตในประเทศ (MIT)

การจดัซื้อ

การจดัจางกอสราง

การจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง

หนวยงานของรัฐประสงคจัดซื้อจัดจาง

พัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ตรวจสอบรายช่ือพสัดุที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับ

กรมควบคมุมลพิษ

ผูขายสินคาหรือ

ผูใหบริการรายเดียว

ผูขายสินคาหรือ

ผูใหบริการต้ังแตสองรายข้ึนไป

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก

???

http://gp.pcd.go.th
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ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs 

โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจางพสัดุไมนอยกวารอยละ 30 

ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีอยูในบัญชีรายการพสัดุและ

บัญชีรายช่ือผูประกอบการ SMEs

ตัวอยาง

การคํานวณ

รายการ งบประมาณ
 ผูประกอบการ 

SMEs

 จัดซ้ือจัดจาง 

SMEs

 จัดซ้ือจัดจาง

ไมใช  SMEs

วัสดุสํานักงาน 8,000.00           8,000.00           8,000.00           

ครุภณัฑสํานักงาน -เคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

ครุภณัฑการเกษตร- รถตัดหญา 9,900.00           9,900.00           9,900.00           

ครุภณัฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองพมิพ 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

ครุภณัฑการแทพย-เคร่ืองปมหัวใจ 3,000,000.00      3,000,000.00      

กอสรางอาคารเรียน 1,500,000.00      1,500,000.00      1,300,000.00      -                 

รวม 4,539,900.00     1,539,900.00     1,300,000.00      3,039,900.00     

รอยละการจัดซ้ือจัดจางกับ SMEs 84.42
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จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีอะไร

วงเงินไมเกิน 500,000 บาท  

>> วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)  

วงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป  

>> วิธีคัดเลือก/e-bidding (เง่ือนไขตาม ว 89)
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การจัดซื้อจัดจาง

มีผูประกอบการ SMEs ในพื้นท่ี

ไมนอยกวา 3 ราย

จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก 

เชิญผูประกอบการไมนอยกวา 3 ราย

 
ไมมีผูประกอบการ SMEs ในพื้นท่ี

หรือมีนอยกวา 3 ราย

จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก 

เชิญผูประกอบการจังหวัดอื่น

ไมนอยกวา 3 ราย

ถาไมเขาเง่ือนไขตาม  และ 

จัดซ้ือจัดจางดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding) และใชเกณฑราคา



SMEs เสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสดุของผูเสนอราคา

รายอื่นไมเกินรอยละ 10

บริษัท ก เสนอราคา 5,000,000 บาท

บริษัท ข เสนอราคา 5,200,000 บาท

บริษัท ข เสนอราคา 5,250,000 บาท

หจก. A เสนอราคา 5,300,000 บาท

หจก. B เสนอราคา 5,400,000 บาท

รอยละ 10 (500,000) 






**กรณีผูเสนอราคาเปนกิจกรรมรวมคา 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 



การจดัซ้ือจดัจางพัสดสุงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)การจดัซ้ือจดัจางพัสดสุงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

1

2
3

1.ตรวจรายช่ือสินคาหรือบริการ

และรายช่ือ SMEs ไดที่ 

www.thaismegp.com 

2.ใหจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีมีรายช่ือ

ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ไมนอยกวารอยละ 30 ของบประมาณ

3.ใหหนวยงานของรัฐ

รายงานผล ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันส้ินปงบประมาณ 

ไปยัง สสว.



การจัดซื้อจัดจาง

ไมใชหนังสือรับรอง

การเปนผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 



การรายงานผลการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs

รายการ งบประมาณ
 ผูประกอบการ 

SMEs

 จัดซ้ือจัดจาง 

SMEs

 จัดซ้ือจัดจาง

ไมใช  SMEs

วัสดุสํานักงาน 8,000.00           8,000.00           8,000.00           

ครุภัณฑสํานักงาน -เคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

ครุภัณฑการเกษตร- รถตัดหญา 9,900.00           9,900.00           9,900.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองพิมพ 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

ครุภัณฑการแทพย-เคร่ืองปมหัวใจ 3,000,000.00      3,000,000.00      

กอสรางอาคารเรียน 1,500,000.00      1,500,000.00      1,300,000.00      -                 

รวม 4,539,900.00     1,539,900.00     1,300,000.00      3,039,900.00     

รอยละการจัดซ้ือจัดจางกับ SMEs 84.42

1,3000,000  

1,539,900  

461,970



กอสรางอาคารเรียน 1,3000,000  

หนวยงานของรัฐ

รายงานไปยัง สสว. 

ภายใน 30 วัน

นับถัดจากวันส้ินปงบประมาณ
(หนวยงานยอย

ใหรายงานไปที่ตนสังกัด)



ตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏ

บนฉลากของสินคาท่ีติดบน

บรรจุภัณฑของสินคา

การจัดซ้ือพัสดุ

จัดซ้ือพัสดทุี่ผลิตภายในประเทศ

กําหนดรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

พัสดุท่ีผลิตในประเทศไมเพียงพอ

ผูประกอบการนอยราย

มีความจําเปนตองใชพัสดทุี่ผลิตจากตางประเทศ

นําเขาพัสดุจากตางประเทศ

ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน

ยกเวน

การจัดหาอะไหลที่มคีวามจําเปนตองระบุคุณลักษณะและ

จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

จําเปนตองใชพัสดทุี่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศท่ีมี

วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท หรือ 

ราคาตอหนวยไมเกิน 2,000,000 บาท 
หัวหนาหนวยงานของรัฐ

***กรณีที่หนวยงานของรัฐทราบตั้งแตกอนกาํหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือกอนกาํหนดขอบเขตของงานวา 

ไมมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้น ไมตองขออนุมัตจิากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจเหนือช้ันข้ึนไป



การจดัซ้ือพัสดุ



หนังสือรับรอง MiT

การจดัซ้ือพัสดุ



*** คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุตรวจสอบวาพัสดกุอนสงมอบเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไข +จัดทํารายงาน (ภาคผนวก 4)

การจางงานกอสราง

หนวยงานของรัฐตองกําหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสราง 

และกําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจะใชในงานกอสราง

เปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

โดยตองใชไมนอยกวารอยละ 60 ของมลูคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา

เหล็ก 
ตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ

ไมนอยกวารอยละ 90 

ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชทั้งหมดตามสัญญา

กรณีเหล็กครบแลว 

แตมูลคายังไมครบรอยละ 60 

ใหใชพัสดุประเภทอ่ืนใหครบ

กรณีจะไมใชพัสดุท่ีผลติในประเทศ

หรอืจะใชหรือใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ

ไมครบรอยละ 60 

ใหเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คูสัญญา

แผนการใชพัสดุ

ท่ีผลิตภายในประเทศ

(ภาคผนวก 2)

แผนการใชเหล็ก

ที่ผลิตภายในประเทศ

(ภาคผนวก 3)

หนวยงานของรัฐ

ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันที่ไดลงนามในสัญญา

สามารถแกไขเปล่ียนแปลงแผนได 

แตตองกอนการสงมอบงาน

ในแตละงวด



ตัวอยางการใชเหล็กและพัสดุภายในประเทศของงานกอสราง

โครงการ

กอสรางมูลคา

วัสดุและครุภัณฑ

ที่ตองใชใน

โครงการ

วัสดุและครุภัณฑ

ภายในประเทศ 
(ไมนอยกวารอยละ 60) 

เหล็กที่ตองใชในโครงการ
เหล็กภายในประเทศ 

(ไมนอยกวารอยละ 90) 

1,000,000 บาท 80,000 บาท 48,000 บาท
(80,000 X 60%)

10 ตัน คิดเปนมลูคา 

40,000 บาท

9 ตัน คิดเปนมูลคา 36,000 

บาท (10 ตัน X 90%)

1,000,000 บาท 40,000 บาท 24,000 บาท
(40,000 X 60%)

10 ตัน คิดเปนมูลคา 

40,000 บาท

9 ตัน คิดเปนมูลคา 36,000 บาท  

(10 ตัน X 90%)

หนวยงานตองใชวัสดุและครุภัณฑอยางอื่นเพ่ิมอีก 12,000 บาท เพื่อใหครบมูลคา 48,000 บาท

หนวยงานไมตองใชวัสดุและครุภัณฑอยางอ่ืนเพิ่ม เนื่องจากครบมูลคา 24,000 บาท แลว

การจางงานกอสราง



ส่ิงท่ีตองดําเนินการ
**  หนวยงานตองใหคูสัญญาจัดทํารายงานแผนการใชพัสดุท่ีผลติภายในประเทศ และแผนการใช

เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามภาคผนวก 2 และ 3 

*** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตองจัดทํารายงานการใชพัสดุภายในประเทศ ตามภาคผนวก 4  

เสนอหัวหนาหนวยงานพรอมกบัรายงานการตรวจรบังวดสุดทาย

ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4

การจางงานกอสราง



การจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง

หนวยงานของรัฐตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรอืครุภัณฑที่ผลติภายในประเทศ

ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุหรอืครุภัณฑทีจ่ะใชงานจางนั้น 

กรณีจะไมใชพัสดุท่ีผลติในประเทศ

หรอืจะใชหรือใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ

ไมครบรอยละ 60 

ใหเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คูสัญญา

แผนการใชพัสดุ

ท่ีผลิตภายในประเทศ

(ภาคผนวก 2)

หนวยงานของรัฐ

ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันที่ไดลงนามในสัญญา

*** คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุตรวจสอบวาพัสดกุอนสงมอบเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไข +จัดทํารายงาน (ภาคผนวก 4)

คิดเฉพาะวัสด/ุครุภัณฑ

(ไมรวมคาแรง) 

สามารถแกไขเปล่ียนแปลงแผนได 

แตตองกอนการสงมอบงาน

ในแตละงวด
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บริษัท ก เสนอราคา 5,000,000 บาท 

บริษัท ข เสนอราคา 4,900,000 บาท 

บริษัท ค เสนอราคา 5,100,000 บาท 







การใหแตมตอกับ

บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดข้ึนตามกฎหมายไทย

การเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท ก เปนนิติบคุคลที่จัดตั้ง

ตามกฎหมายไทยไดเสนอราคาสูงกวาบริษัท ข 

ผูเสนอราคาซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย

ของตางประเทศแตไมเกินรอยละ 3 ดังนั้น 

ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณา

บริษัท ก เปนผูเสนอราคาค่ําสุดลําดับที่ 1 

บริษัท ข เปนผูเสนอราคาต่ําสุดลาํดบัที่ 2 

และ บริษัท ค เปนผูเสนอราคาต่ําสุดลําดับที่ 3

กรณีผูเสนอราคาเปนกิจกรรมรวมคา 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายประเทศไทย

รอยละ 3 (147,000) 

เสนอไดไมเกิน 5,147,000 บาท



Date 20

การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

แผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ แผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลติภายในประเทศ

การจาง การจางกอสราง

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560
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การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

การซ้ือ

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560

เพิ่ม ....สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือ 

        สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
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การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

การจาง

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560

เพิ่ม ....ขอ 4.9 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ขอ 4.9 
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การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560

เพิ่ม ....ขอ 4.9 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตในประเทศ

การจางกอสราง

ขอ 4.9 
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การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560

เพิ่ม ....ขอ 6.8 หากผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปน

ผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูย่ืนเสนอราคารายอ่ืน

ที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐ

จัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว 

โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปน

ผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูย่ืนเสนอราคาอื่นไมเกินรอยละ 10 

ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย

การจางกอสรางการจางการซ้ือ

ขอ 6.8 



25

การกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ว 410 ลว 24 ตุลาคม 2560

เพิ่ม ....ขอ 6.9 หากผูย่ืนขอเสนอซ่ึงมิใช

ผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดา

ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุด

ของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา

ที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 

ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจาง

จากผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา

ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยดังกลาว

การจางกอสรางการจางการซ้ือ

ขอ 6.9 



คําถาม FAQ

Date 26

การจัดซ้ือจัดจางวงเงินไมเกิน 

500,000 บาท

การจัดซ้ือพัสดุที่ไมมผีลิตในประเทศ 

และมคีวามจําเปนตองใช

ผูประกอบการ SMEs

ไมยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กรณีงานจางกอสรางหรือ

งานจางที่ไมใชงานกอสราง ที่ทราบกอน

กาํหนดรายะเอียดในแบบรูปรายงาน

การงานกอสรางหรอืกอนกําหนด

รางขอบเขตของงานจางวา วัสดุหรือ

ครุภัณฑที่ใชในงานจางไมมีผลิตใน

ประเทศและจําเปนตองใช และเปนผล

ทําใหการใชพัสดหุรือครภัุณฑที่ผลิตใน

ประเทศไมครบรอยละ 60


