แบบรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2552
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

1 จางเหมาซักผาคลุมโตะประชุม

240.- ตกลงราคา นางสาวอรณี วงศออง
ราคาที่เสนอ 240.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นางสาวอรณี วงศออง
ราคา 240.- บาท

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 30 รายการ

41,070.- ตกลงราคา รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคาที่เสนอ 41,070.- บาท

รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคา 41,070.- บาท

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

41,000.- ตกลงราคา รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคาที่เสนอ 41,000.- บาท

รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคา 41,000.- บาท

4 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน (บุฟเฟต) และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
แขกและผูพิการ จํานวน 600 คน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูยากไร ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และผูดอยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี
5 จางเหมาจัดหารถรับจางโดยสาร 4 ลอ (รถสองแถว) พรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและ
คนขับ จํานวน 40 คน

51,250.- ตกลงราคา นางวาสินี กับแฟง
ราคาที่เสนอ 51,250.- บาท

นางวาสินี กับแฟง
ราคา 51,250.- บาท

28,000.- ตกลงราคา นายบุญสง คงเจริญ
ราคาที่เสนอ 28,000.- บาท

นายบุญสง คงเจริญ
ราคา 28,000.- บาท
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6 เชาเครื่องปนไฟ พรอมผูควบคุมเครื่อง เพื่อใชในโครงการ "คอนเสิรตลดภาวะ
โลกรอน"

16,000.- ตกลงราคา นายสมชาย หิรัญ
ราคาที่เสนอ 16,000.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นายสมชาย หิรัญ
ราคา 16,000.- บาท

7 จางเหมาซอมรถบดลอยางสิงหไทย ถข 63 จันทบุรี รหัสพัสดุ 020 47 0003
จํานวน 12 รายการ

80,490.- ตกลงราคา รานซีลเซอรวิส
ราคาที่เสนอ 80,490.- บาท

รานซีลเซอรวิส
ราคา 80,490.- บาท

8 จางเหมาซอมรถเกลี่ยดิน MG 430-3 ต 1007 จันทบุรี รหัสพัสดุ 015 37 0004
จํานวน 4 รายการ

16,400.- ตกลงราคา รานซีลเซอรวิส
ราคาที่เสนอ 16,400.- บาท

รานซีลเซอรวิส
ราคา 16,400.- บาท

9 จางเหมาซอมรถเกลี่ยดิน MG 430-1 ต 0798 จันทบุรี รหัสพัสดุ 015 34 0007
จํานวน 22 รายการ

59,250.- ตกลงราคา รานซีลเซอรวิส
ราคาที่เสนอ 59,250.- บาท

รานซีลเซอรวิส
ราคา 59,250.- บาท

10 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล และตรวจเช็คระบบทั่วไป รถยนต
ฟอรด บน 1033 จันทบุรี รหัสพัสดุ 002 34 0001 จํานวน 16 รายการ

13,074.16 ตกลงราคา บริษัท วี อาร ที ออโตโมบิลส
จํากัด
ราคาที่เสนอ 13,074.16 บาท
5,000.- ตกลงราคา นายพิพัฒน พิทยาพิบูล
ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท

ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

11 จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 11 X 4.5 เมตร จํานวน 1 ปาย

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

บริษัท วี อาร ที ออโตโมบิลส
จํากัด
ราคา 13,074.16 บาท
นายพิพัฒน พิทยาพิบูล
ราคา 5,000.- บาท

-3ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

12 จางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารเย็น (ขาวตมหมู) โดยจัด
เลี้ยงแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ จํานวน 175 คน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
13 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตฟอรจูเนอร กจ 3795
จันทบุรี รหัสพัสดุ 001 52 0012 จํานวน 3 รายการ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

7,000.- ตกลงราคา นายสาทิพย นาคแพน
ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นายสาทิพย นาคแพน
ราคา 7,000.- บาท

1,073.21 ตกลงราคา บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,073.21 บาท
6,000.- ตกลงราคา บริษัท ตนฉบับ จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,000.- บาท

บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคา 1,073.21 บาท
บริษัท ตนฉบับ จํากัด
ราคา 6,000.- บาท

15 จางเหมาผลิตและเปดสปอตวิทยุโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ "คอนเสิรตลด
ภาวะโลกรอน"

10,000.- ตกลงราคา นายเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร
ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท

นายเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร
ราคา 10,000.- บาท

16 จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธทางเคเบิลทีวี โครงการ "คอนเสิรตลดภาวะโลกรอน"

30,000.- ตกลงราคา บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด
ราคา 30,000.- บาท

17 เชาเกาอี้พลาสติก จํานวน 2,000 ตัว , เชาเกาอี้พลาสติกพรอมผาคลุมพนักพิง
จํานวน 300 ตัว , เชาเต็นท ขนาด 4.00 X 12.00 เมตร จํานวน 30 หลัง และ
เชาโตะสีขาว ขนาด 075 X 1.80 เมตร จํานวน 40 ตัว

31,900.- ตกลงราคา นางสาววรวรรณ รัตนเพชร
ราคาที่เสนอ 31,900.- บาท

นางสาววรวรรณ รัตนเพชร
ราคา 31,900.- บาท

14 จางเหมาจัดทําโปสเตอรสี ขนาดกระดาษ A 3 จํานวน 80 แผน
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18 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอแซฟไฟร รหัสพัสดุ 420 35 0001 จํานวน
2 รายการ

2,200.- ตกลงราคา หจก.เอส อาร เครื่องเย็น
ราคาที่เสนอ 2,200.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
หจก.เอส อาร เครื่องเย็น
ราคา 2,200.- บาท

19 จางเหมาถายเอกสาร กระดาษ A 3 จํานวน 922 แผน , ถายพิมพเขียว กระดาษ
A1 จํานวน 62 แผน และถายเอกสาร กระดาษ A 1 จํานวน 10 แผน

3,090.16 ตกลงราคา บริษัท ตนฉบับ จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,090.16 บาท

บริษัท ตนฉบับ จํากัด
ราคา 3,090.16 บาท

ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

20 จางเหมาจัดทําปายแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ "คอนเสิรตลดภาวะโลกรอน"
เปนปายผาใบพิมพสี ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย

550.- ตกลงราคา ราน อิ้งค แอนด สปอรต
ราคาที่เสนอ 550.- บาท

21 จางเหมาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง และไฟประดับตกแตงภายในบริเวณงานโครงการ
"คอนเสิรตลดภาวะโลกรอน" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณพื้นที่
ตรงขามสํานักงานหอการคาจังหวัดจันทบุรี ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
22 จางเหมาจัดทําแจกันดอกไมสด จํานวน 9 แจกัน

19,500.- ตกลงราคา นายเสวียง สรรพศรี
ราคาที่เสนอ 19,500.- บาท

23 จางเหมารถแหประชาสัมพันธ โครงการ "คอนเสิรตลดภาวะโลกรอน" จํานวน
1 คัน ตั้งแตวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2552 รวม 9 วัน เวลา 08.00 - 16.30 น.

8,200.- ตกลงราคา นายธนพล หลังสัน
ราคาที่เสนอ 8,200.- บาท

900.- ตกลงราคา รานเกสรศิลป
ราคาที่เสนอ 900.- บาท

ราน อิ้งค แอนด สปอรต
ราคา 550.- บาท
นายเสวียง สรรพศรี
ราคา 19,500.- บาท
รานเกสรศิลป
ราคา 900.- บาท
นายธนพล หลังสัน
ราคา 8,200.- บาท

-5ลําดับ
ที่

38,650.- ตกลงราคา ราน อิ้งค แอนด สปอรต
ราคาที่เสนอ 38,650.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
ราน อิ้งค แอนด สปอรต
ราคา 38,650.- บาท

1,099.96 ตกลงราคา บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,099.96 บาท
2,750.97 ตกลงราคา บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,750.97 บาท
1,073.21 ตกลงราคา บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,073.21 บาท
1,073.21 ตกลงราคา บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,073.21 บาท
7,010.02 ตกลงราคา บริษัท วี อาร ที ออโตโมบิลส จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,010.02 บาท

บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคา 1,099.96 บาท
บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคา 2,750.97 บาท
บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคา 1,073.21 บาท
บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972)
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ราคา 1,073.21 บาท
บริษัท วี อาร ที ออโตโมบิลส จํากัด
ราคา 7,010.02 บาท

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

24 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ พรอมติดตั้ง โดยจัดทําปายผาใบพิมพสี ขนาด
4.80 X 2.40 เมตร จํานวน 3 ปาย , ปายผาใบพิมพสี ขนาด 6.00 X 12.00 เมตร
จํานวน 1 ปาย และปายผาใบพิมพสี ขนาด 5.50 X 10.00 เมตร จํานวน 1 ปาย
25 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตฟอรจูเนอร กจ 3794
จันทบุรี
26 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตตูโตโยตา นข 1829 จันทบุรี
รหัสพัสดุ 001 50 0008 จํานวน 6 รายการ
27 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตโตโยตา กจ 1277 จันทบุรี
รหัสพัสดุ 002 51 0033 จํานวน 3 รายการ
28 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตโตโยตา กจ 1275 จันทบุรี
รหัสพัสดุ 002 51 0031 จํานวน 3 รายการ
29 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล และตรวจเช็คระยะทั่วไป รถยนต
ฟอรด บน 1033 จันทบุรี รหัสพัสดุ 002 46 0002 จํานวน 18 รายการ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

-6ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

30 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 8 ปาย เพื่อใชในโครงการ
สงเสริมสนับสนุนศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (งาน
ประเพณีลอยกระทง) ณ วัดซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
31 จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสพัสดุ 416 49 0228

32 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 58 ปาย

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

11,200.- ตกลงราคา นายโชค กิจสมัย
ราคาที่เสนอ 11,200.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นายโชค กิจสมัย
ราคา 11,200.- บาท

1,870.- ตกลงราคา ราน ฟวเจอร คอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 1,870.- บาท

ราน ฟวเจอร คอมพิวเตอร
ราคา 1,870.- บาท

3,800.- ตกลงราคา นายอัฏฐวัษฒ แสงพงษนภา
ราคาที่เสนอ 3,800.- บาท

นายอัฏฐวัษฒ แสงพงษนภา
ราคา 3,800.- บาท

33 จัดซื้อวัสดุอะไหลสําหรับซอมเปลี่ยนยานพาหนะและเครื่องจักรกล จํานวน 12
คัน

88,320.- ตกลงราคา รานปอป แมคโคร
ราคาที่เสนอ 88,320.- บาท

รานปอป แมคโคร
ราคา 88,320.- บาท

34 จางเหมาจัดทําวารสาร ราย 2 เดือน (ฉบับเดือนตุลาคม 2552 - พฤศจิกายน 2552)
จํานวน 2,000 เลม

98,440.- ตกลงราคา นางสาววนิดา พูลผล
ราคาที่เสนอ 98,440.- บาท

นางสาววนิดา พูลผล
ราคา 98,440.- บาท

6,270.- ตกลงราคา รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคาที่เสนอ 6,270.- บาท

รานอมร (เจี้ยฮั่วหยู)
ราคา 6,270.- บาท

35 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณใชในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฏหมายแกประชาชน จํานวน 5 รายการ
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36 จางเหมาจัดทําตรายาง จํานวน 6 อัน

1,020.- ตกลงราคา นายเรืองศักดิ์ สัจวาที
ราคาที่เสนอ 1,020.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นายเรืองศักดิ์ สัจวาที
ราคา 1,020.- บาท

37 จางเหมาจัดทําเอกสารดานกฏหมาย จํานวน 50 เลม

7,500.- ตกลงราคา นายธีรภัทร สินธุนาวา
ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท

นายธีรภัทร สินธุนาวา
ราคา 7,500.- บาท

38 จางเหมาจัดทําวีดีทัศน (VDO Presentation) รายงานผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ประจําป 2552

90,000.- ตกลงราคา นางสายพิน สระทองพูล
ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท

นางสายพิน สระทองพูล
ราคา 90,000.- บาท

39 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดทําปายประชาสัมพันธ
งานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

17,500.- ตกลงราคา นางกฤษฏิ์ลดา ปรีชาชาญ
ราคาที่เสนอ 17,500.- บาท

นางกฤษฏิ์ลดา ปรีชาชาญ
ราคา 17,500.- บาท

40 เชาเวทีพรอมหลังคา เต็นท และเกาอี้พลาสติก เพื่อใชสําหรับการจัดงานวัน
คนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี

24,500.- ตกลงราคา นางสาวสุภาฑินี หะยีเยะ
ราคาที่เสนอ 24,500.- บาท

นางสาวสุภาฑินี หะยีเยะ
ราคา 24,500.- บาท

ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

41 จางเหมาซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

2,500.- ตกลงราคา นายศักดิ์ชัย บุญพงศ
ราคาที่เสนอ 2,500.- บาท

นายศักดิ์ชัย บุญพงศ
ราคา 2,500.- บาท
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42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

11,590.- ตกลงราคา นางสุทิพย ธีระพร
ราคาที่เสนอ 11,590.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นางสุทิพย ธีระพร
ราคา 11,590.- บาท

43 จัดซื้อถวยรางวัล จํานวน 10 ใบ

10,000.- ตกลงราคา นางสรพิมพ ภูวรรณ
ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท

นางสรพิมพ ภูวรรณ
ราคา 10,000.- บาท

44 จัดซื้อยางนอกสําหรับรถยนตกระบะฟอรด บน 1032 จันทบุรี ยี่หอบริดจโตน
ขนาด 195-14-8 ชั้น (พรอมเปลี่ยน)

10,600.- ตกลงราคา หจก.เกษมศูนยยางจันทบุรี
ราคาที่เสนอ 10,600.- บาท

หจก.เกษมศูนยยางจันทบุรี
ราคา 10,600.- บาท

45 เชาระบบไฟฟาแสงสวางและเครื่องเสียง ติดตั้งแลวเสร็จพรอมใชงาน และมี
ผูควบคุมระบบไฟฟาและเครื่องเสียง เพื่อใชในโครงการสงเสริมสนับสนุนศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง)
46 เชาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณในการใชงาน และมีผูควบคุมเครื่อง จํานวน 2 คน
เพื่อใชในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี

35,000.- ตกลงราคา นายปรีชา นะเปา
ราคาที่เสนอ 35,000.- บาท

นายปรีชา นะเปา
ราคา 35,000.- บาท

4,000.- ตกลงราคา นายสุภาพ พิมพสอน
ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท

นายสุภาพ พิมพสอน
ราคา 4,000.- บาท

1,900.- ตกลงราคา นางสรพิมพ ภูวรรณ
ราคาที่เสนอ 1,900.- บาท

นางสรพิมพ ภูวรรณ
ราคา 1,900.- บาท

ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

47 จัดซื้อถวยรางวัล จํานวน 4 ใบ เพื่อใชมอบเปนรางวัลในการแขงขันเปตอง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

-9ลําดับ
ที่

วงเงินงบประมาณ

งานจัดซื้อจัดจาง

48 จางเหมาจัดทําเวทีและตกแตงเวทีและจัดหาวงดนตรี พรอมเครื่องดนตรีครบชุด
และนักดนตรี เพื่อใชในพิธีเปดงานโครงการ "มหกรรมถนนคนเดิน ประจําป
2552" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
49 จางเหมาจัดเก็บขยะ และทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรงขามสํานักงาน
หอการคาจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการ "คอนเสิรตลดภาวะโลกรอน" ในวันที่
27 พฤศจิกายน 2552
50 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอะไหล รถยนตสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน
81-1728 จันทบุรี รหัสพัสดุ 037 52 0001
51 จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสพัสดุ 416 50 0925

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

(บาท)

30,000.- ตกลงราคา นายธีรนิตย นันทราช
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท
4,000.- ตกลงราคา นายสาณุ อําพันธุ
ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท
6,096.86 ตกลงราคา บริษัท นิวแมน จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,096.86 บาท
300.- ตกลงราคา ราน เอ ซี เอส คอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 300.- บาท

เหตุผลที่
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก
โดยสังเขป
นายธีรนิตย นันทราช
ราคา 30,000.- บาท
นายสาณุ อําพันธุ
ราคา 4,000.- บาท
บริษัท นิวแมน จํากัด
ราคา 6,096.86 บาท
ราน เอ ซี เอส คอมพิวเตอร
ราคา 300.- บาท

