
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน 
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

ประจำเดือนพฤศจกิายน 256๔ 
 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๑ ซ้ือผงหมึก SAMSUNG 

MLT-D707L 
19,500.00 19,500.00 วิธีทั่วไป 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท อี.ที.ซัพ
พลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จำกัด 

19,500.00 บริษัท อี.ที. 
ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จำกัด 

19,500.00 ราคา
เหมาะสม 

1/2565 08/11/2564 

๒ น้ำมันดีเซล 1,500 1,500 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500 ราคา
เหมาะสม 

๒/2565 0๔/11/2564 

๓ ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) 

3,450.00 3,450.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านยา มิสเตอร์พิล 3,450.00 ร้านยา มิสเตอร์พิล 3,450.00 ราคา
เหมาะสม 

๓/2565 0๕/11/2564 

๔ ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) 

20,000.00 20,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านขายยา  
เจริญสุขเภสัช 

20,000.00  ร้านขายยา เจริญ
สุขเภสัช 

20,000.00 ราคา
เหมาะสม 

4/2565 09/11/2564 

๕ แฟ้มผูกเชือก ขนาด A4  
และสติ๊กเกอร์กระดาษ 
A4 

3,129.00 3,129.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 3,129.00 ร้านพัฒนศึกษา 3,129.00 ราคา
เหมาะสม 

๕/2565 ๑๐/11/2564 

๖ เครื่องเคลือบพลาสติก A4 
จำนวน 1 เครื่อง และ
พลาสติกเคลือบ A4  

4,850.00 4,850.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 4,850.00 ร้านพัฒนศึกษา 4,850.00 ราคา
เหมาะสม 

๖/2565 ๑๒/11/2564 

๗ ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน (ค่า
วัสดุพร้อมค่าแรง) 
- สายพานไดชาร์ท 1 เส้น 
- สายพานแอร์ 2 เส้น 
- หลอดไฟ H3 12V 1 
หลอด 

1,300.00 1,300.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

อู่อ๊อดมอเตอร ์ 1,300.00 อู่อ๊อดมอเตอร ์ 1,300.00 ราคา
เหมาะสม 

๑/2565 
(จ้าง) 

๑๖/11/2564 

๘ ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน 
(ค่าตั้งเบาปั๊ม) 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

รุ่งเรืองดีเซล ๑๐๐.๐๐ รุ่งเรืองดีเซล ๑๐๐.๐๐ ราคา
เหมาะสม 

๒/2565 
(จ้าง) 

๑๖/11/2564 

๙ วัสดอุุปกรณ์สำหรับจัด
บอร์ดการดูแลและรกัษา
สุขภาพของนักเรียน 

770.00 770.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 770.00 ร้านพัฒนศึกษา 770.00 ราคา
เหมาะสม 

๘/2565 ๑๘/11/2564 

๑๐ เข็มหมุดหัวมุก 804.00 804.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 804.00 ร้านพัฒนศึกษา 804.00 ราคา
เหมาะสม 

๙/2565 ๑๘/11/2564 

๑๑ เส่ือทั่วไปสำหรับปูโต๊ะ 900.00 900.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านศรีธงชาติ 900.00 ร้านศรีธงชาติ 900.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๐/2565 ๑๙/11/2564 

 
 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๑๒ วัสดอุุปกรณ์สำหรับจัด

บอร์ดการดูแลและรกัษา
สุขภาพของนักเรียน  

109.00 109.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท คลังวิทยา
ศึกษา จำกัด 

109.00 บริษัท คลังวิทยา
ศึกษา จำกัด 

109.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๑/2565 ๑๙/11/2564 

๑๓ ผ้าคลุมเก้าอี ้ 3,050.00 3,050.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

พัชรินทร์ ผ้าคลุม
เก้าอี ้

3,050.00 พัชรินทร์  
ผ้าคลุมเก้าอี ้

3,050.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๒/2565 ๑๙/11/2564 

๑๔ ป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร ์
ติดโฟมบอร์ดชั้นเรียน 

4,365.00 4,365.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

เบิร์ด ปริ้นติ้ง 4,365.00 เบิร์ด ปริ้นติ้ง 4,365.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๓/2565 ๑๙/11/2564 

๑๕ แมสกล่องกระดาษ 
และขวดปั๊ม 

650.00 650.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ทเว้นตี้ 20 ลพบุร ี
สำนักงานใหญ ่

650.00 ทเว้นตี้ 20 ลพบุร ี
สำนักงานใหญ ่

650.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๔/2565 ๑๙/11/2564 

๑๖ แลคซีน 504.00 504.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 504.00 ร้านพัฒนศึกษา 504.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๕/2565 ๑๙/11/2564 

๑๗ เครื่องวัดอุณหภูมิ   1,500.00 1,500.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

เฮงถาวร 
อิเล็กทรอนิกส ์

1,500.00 เฮงถาวร 
อิเล็กทรอนิกส ์

1,500.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๖/2565 ๒๔/11/2564 

๑๘ ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน  
- กรองน้ำมันเครื่อง 
- ปั๊มน้ำ TFR 
- มอเตอร์ปัดน้ําฝน 

4,515.00 4,515.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

อู่กฤษณะ 
เจริญยนต์ 

4,515.00 อู่กฤษณะ 
เจริญยนต์ 

4,515.00 ราคา
เหมาะสม 

๑๗/2565 ๒๔/11/2564 

๑๙ ตลับหมึก Canon 
artridge-047 Full 
Color 

1,284.00
  

1,284.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อิงค์ ซัพ
พลาย (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

1,284.00
  

บริษัท อิงค์ ซัพ
พลาย (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

1,284.00
  

ราคา
เหมาะสม 

๑๘/2565 ๐๑/1๒/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน 
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

ประจำเดือนธันวาคม 256๔ 
 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๒๐ ซ่อมคอมพิวเตอร์  1,500.00

  
1,500.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านแมสส์ 
(สาขาลพบุรี) 

1,500.00
  

ร้านแมสส์ 
(สาขาลพบุรี) 

1,500.00 ราคา
เหมาะสม 

๕/2565 
(จ้าง) 

๐๑/1๒/2564 

๒๑ Cable VGA 1,740.00
  

1,740.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,740.00
  

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,740.00
  

ราคา
เหมาะสม 

๑๙/2565 ๐๑/1๒/2564 

๒๒ กรรไกรตัดกิ่ง 190.00 190.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

อู่แอ๊ดการช่าง 190.00 อู่แอ๊ดการช่าง 190.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๐/2565 ๐๑/1๒/2564 

๒๓ กุญแจ และ โซ ่ 210.00 210.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ส.สวิน 210.00 ร้าน ส.สวิน 210.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๑/2565 ๐๑/1๒/2564 

๒๔ ปูนขาว 200.00 200.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านฐปณิชย์  
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

200.00 ร้านฐปณิชย์  
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

200.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๒/2565 ๐๒/1๒/2564 

๒๕ กระบอกนำ้และกล่องข้าว
สำหรับนักเรียน 

7,600.00 7,600.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ทเว้นตี้ 20 ลพบุร ี
สำนักงานใหญ ่

7,600.00 ทเว้นตี้ 20 ลพบุร ี
สำนักงานใหญ ่

7,600.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๓/2565 09/12/2564 

๒๖ ระบบจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษาอิงระบบ
ประกันคุณภาพตาม
หลักสูตรสมรรถนะ 
(ออนไลน์) 

20,000.00 20,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สตาร์
ซอฟท์แวร์ จำกัด 

20,000.00 บริษัท สตาร์
ซอฟท์แวร์ จำกัด 

20,000.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๔/2565 24/12/2564 

๒๗ ระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ออนไลน์)  

15,000.00 15,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สตาร์
ซอฟท์แวร์ จำกัด 

15,000.00 บริษัท สตาร์
ซอฟท์แวร์ จำกัด 

15,000.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๕/2565 24/12/2564 

๒๘ หมึกพิมพ ์EPSON 980.00 980.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี
ซิสเต็ม จํากัด 

980.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี
ซิสเต็ม จํากัด 

980.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๖/2565 ๒๒/1๒/2564 

๒๙ น้ำมันเบ็นซิน 1,000.00 1,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,000.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,000.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๗/2565 ๒๓/1๒/2564 

๓๐ น้ำมันดีเซล 1,200.00 1,200.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,200.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,200.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๘/2565 ๒๔/1๒/2564 

๓๐ น้ำมันดีเซล 1,475.00 1,475.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,475.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,475.00 ราคา
เหมาะสม 

๒๙/2565 ๒๘/1๒/2564 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน 

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
ประจำเดือนมกราคม 2565 

 
ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๓๑ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 4,990.00 4,990.00

  
วิธีทั่วไป 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยาม 
แม็คโค จำกัด 

4,990.00
  

บริษัท สยาม 
แม็คโค จำกัด 

4,990.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๐/2565 ๐๖/๐๑/2564 

๓๒ น้ำมันดีเซล 1,300.00
  

1,300.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,300.00
  

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,300.00
  

ราคา
เหมาะสม 

๓๑/2565 ๑๑/๐๑/2564 

๓๓ Cable Hdmi 4K M/M 295.00 295.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี
ซิสเต็ม จำกัด 

295.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี
ซิสเต็ม จำกัด 

295.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๒/2565 ๑๒/๐๑/2564 

๓๔ น้ำมันดีเซล 1,๔00.00
  

1,๔00.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,๔00.00
  

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,๔00.00
  

ราคา
เหมาะสม 

๓๓/2565 ๒๑/๐๑/2564 

๓๕ ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน  
- เปลี่ยนลูกปืนล้อหลัง
และเปลี่ยนผ้าเบรคหลัง 

4,300.00 4,300.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

อู่กฤษณะเจริญ
ยนต์ 

4,300.00
  

อู่กฤษณะเจริญ
ยนต์ 

4,300.00 ราคา
เหมาะสม 

๖/2565 
(จ้าง) 

26/01/2565 

๓๖ น้ำมันดีเซล 1,500.00
  

1,500.00
  

วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500.00
  

ราคา
เหมาะสม 

๓๔/2565 ๒๖/๐๑/2564 

๓๗ ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) 

5,200.00 5,200.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

มียาดี เภสัช  
สาขา 2 สามแยก

บ้านเบิก 

5,200.00 มียาดี เภสัช  
สาขา 2 สามแยก

บ้านเบิก 

5,200.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๕/2565 31/01/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน 
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๓๘ อุปกรณ์ทำความสะอาด

อาคารเรียน 
1,220.00 1,220.00 วิธีทั่วไป 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยาม 
แม็คโค จำกัด 

1,220.00 บริษัท สยาม 
แม็คโค จำกัด 

1,220.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๖/2565 ๐๑/๐๒/2564 

๓๙ มือหมุนบานเกล็ด 2,000.00 2,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ช. พาณิชย ์ 2,000.00 ช. พาณิชย ์ 2,000.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๗/2565 ๐๑/๐๒/2564 

๔๐ ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) 

25,000.00 25,000.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวณฐัฐญิา 
วณิชพัฒนะธนนั 

25,000.00 นางสาวณัฐฐิญา 
วณิชพัฒนะธนัน 

25,000.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๘/2565 04/02/2565 

๔๑ จานเอ็นตัดหญ้า และเอ็น
ตัดหญ้า 

115.00 115.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

อู่แอ๊ดการช่าง 115.00 อู่แอ๊ดการช่าง 115.00 ราคา
เหมาะสม 

๓๙/2565 ๐๘/๐๒/2564 

๔๒ น้ำมันเบนซิน 3,200.00 3,200.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 3,200.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 3,200.00 ราคา
เหมาะสม 

40/2565 08/02/2565 

๔๓ น้ำมันดีเซล 1,500.00 1,500.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500.00 ปุณณญาเซ็นเตอร์ 1,500.00 ราคา
เหมาะสม 

41/2565 0๙/02/2565 

๔๔ แฟ้ม A4 1,700.00 1,700.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพัฒนศึกษา 1,700.00 ร้านพัฒนศึกษา 1,700.00
  

ราคา
เหมาะสม 

42/2565 18/02/2565 

๔๕ ก๊อกน้ำดื่ม DF-2   245.00 245.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

245.00 บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

245.00 ราคา
เหมาะสม 

43/2565 18/02/2565 

๔๖ ก๊อกอา่งล้างหน้า 687.00 687.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

687.00 บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

687.00 ราคา
เหมาะสม 

44/2565 23/02/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
ประจำเดือนมีนาคม 2565 

 
ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 
๔๗ เพาเวอร์ซัพพลาย 1,500.00 1,500.00 วิธีทั่วไป 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมสส์  

(สาขาลพบุรี) 
1,500.00 ร้านแมสส์  

(สาขาลพบุรี) 
1,500.00 ราคา

เหมาะสม 
4๕/2565 09/03/2565 

๔๘ คัชเอาท์ 60 A 180.00 180.00 วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ส.สวิน 180.00 ร้าน ส.สวิน 180.00 ราคา
เหมาะสม 

๔๖/2565 ๑๐/๐๒/2564 

๔๙ ใบตัดและเหล็กกล่อง 975.00 975.00  วิธีทั่วไป 
เฉพาะเจาะจง 

ธาราค้าเหล็ก 975.00 ธาราค้าเหล็ก 975.00 ราคา
เหมาะสม 

๔๗/2565 14/03/2565 

 


