
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 135.00           135.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไปรษณีไทย 135.00            บจก.ไปรษณีไทย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

2 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 620.00            ร้านวิมลพาณิช
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

3 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เมดิคอล
อีควิปเม้นท์ เซลล์

แอนเซอร์วิส
4,500.00         

หจก.เมดิคอลอีควิปเม้นท์ 

เซลล์แอนเซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

4 1,656.00        1,656.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เก้าล้านการค้า 1,656.00         เก้าล้านการค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

5 2,735.00        2,735.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 2,735.00         ห้างศรีเกษม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 7/11/2560

6 49.00             49.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ

ก่อสร้าง 49.00              ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 7/11/2560

7 140.00           140.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ

ก่อสร้าง 140.00            ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 7/11/2560

8 105.00           105.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ

ก่อสร้าง 105.00            ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 7/11/2560

9 5,000.00        5,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. สยามเดนท์ จก. 5,000.00         บ. สยามเดนท์ จก.
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 7/11/2560

10 6,848.00        6,848.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.กสท 

โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) 6,848.00         

บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด

 (มหาชน)

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117139077 

ลว.7/11/2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  2560

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-30 เดอืน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ค่าย้ายและติดต้ังยูนิตทัน

ตกรรม

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

11 27,753.77      27,753.77      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์
การเกษตรเชียง

กลาง
27,753.77       สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 8/11/2560

12 797.28           797.28           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จก. 797.28            บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 8/11/2560

13 18,050.00      18,050.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บางกอก เมดิ

คอล ซอฟแวร์ จก. 18,050.00       

บ.บางกอก เมดิคอล 

ซอฟแวร์ จก.

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117102461 

ลว.8/11/2560

14 2,250.00        2,250.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุเมธการไฟฟ้า 2,250.00         ร้านสุเมธการไฟฟ้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 8/11/2560

15 995.00           995.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 995.00            ร้านบุญล้อมเจริญสิน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 10/11/2560

16 1,760.00        1,760.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค 1,760.00         ร้านเทพสยามอีเล็คทริค
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 10/11/2560

17 5,874.00        5,874.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 5,874.00         ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117198887 

ลว.10/11/2560

18 13,500.00      13,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ 13,500.00       ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117261256 

ลว.14/11/2560

19 15,836.00      15,836.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ีเอี่ยมหลี 15,836.00       ร้านล้ีเอี่ยมหลี

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117273734

ลว.15/11/2560

20 6,120.00        6,120.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชน
โรงสีข้าว

พระราชทาน 6,120.00         

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว

พระราชทาน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117272642 

ลว.15/11/2560

21 12,794.00      12,794.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 12,794.00       นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 15/11/2560

ส่วนต่างการใช้เคร่ืองถ่าย

เอกสาร

ค่าซ่อมบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุเชื้อเพลิง-น้ ามัน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุไฟฟ้า

ค่าจ้างบริการ BMS-HOSxp

วัสดุงานบ้านงานครัว



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

22 300.00           300.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดการพิมพ์ 300.00            ร้านฉลาดการพิมพ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 16/11/2560

23 3,050.00        3,050.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 3,050.00         ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 16/11/2560

24 120.00           120.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคัมยานยนต์ 120.00            ร้านคัมยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 16/11/2560

25 3,900.00        3,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองน่าน 3,900.00         เทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 16/11/2560

26 43,860.00      43,860.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย 43,860.00       ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107152150 

ลว.17/11/2560

27 19,350.00      19,350.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเชียงกลาง

อะลูมิเนียม 19,350.00       ร้านเชียงกลางอะลูมิเนียม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117280927 

ลว.20/11/2560

28 56,550.00      56,550.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงห์ 56,550.00       ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117280701 

ลว.20/11/2560

29 6,440.00        6,440.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงห์ 6,440.00         ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117392653 

ลว.20/11/2560

30 2,900.00        2,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแก๊ส 2,900.00         ร้านเชียงกลางแก๊ส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 21/11/2560

31 1,500.00        1,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลาบภูเพียง 1,500.00         ร้านลาบภูเพียง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 22/11/2560

32 4,995.00        4,995.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านบุญล้อมเจริญ

สิน 4,995.00         ร้านบุญล้อมเจริญสิน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 22/11/2560

33 15,482.00      15,482.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรวมมิตร

สรรพสินค้า 15,482.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117405928

ลว.22/11/2560

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุส านักงาน

ค่าซ่อมยานพาหนะ

ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ ต.ค.60

วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

34 675.00           675.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 675.00            ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 23/11/2560

35 340.00           340.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 340.00            ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 23/11/2560

36 15,208.00      15,208.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 15,208.00       นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 23/11/2560

37 127.00           127.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ

ก่อสร้าง 127.00            ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

38 1,712.00        1,712.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมทราไบต์ 

คลาวด์ จก. 1,712.00         บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จก.
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

39 120.00           120.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ

ก่อสร้าง 120.00            ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

40 60.00             60.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปังแป๊ะเฮง 60.00              ร้านปังแป๊ะเฮง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

41 2,345.00        2,345.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 2,345.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

42 11,738.00      11,738.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 11,738.00       นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 30/11/2560

43 6,440.00        6,440.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวช่อผกา  

สมุทรอาลัย 6,440.00         นางสาวช่อผกา  สมุทรอาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 30/11/2560

44 6,820.00        6,820.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย  ค่าคาม 6,820.00         นายชัย  ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 30/11/2560

45 6,480.00        6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 6,480.00         นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 30/11/2560

46 2,800.00        2,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนครเฟอร์นิเจอร์ 2,800.00         ร้านนครเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 14/11/2560

47 6,900.00        6,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม เอ็น 

อิเล็คทรอนิคส์ 6,900.00         ร้าน เอ็ม เอ็น อิเล็คทรอนิคส์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60117171880 

ลว.10/11/2560

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค

ค่าต่ออายุโดเมนเนม

จ้างเหมาปฏิบัติงานหน่วย
จ่ายกลาง พ.ย. 60

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จ้างเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน พ.ย. 60

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน พ.ย. 60

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

48 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์ 4,500.00         ร้าน เอ็ม เอ็น อิเล็คทรอนิคส์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 14/11/2560

49 1,560.00        1,560.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,560.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

50 1,450.00        1,450.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,450.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 1/11/2560

51 3,600.00        3,600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ฟ. 

เฟอร์นิเจอร์ 3,600.00         ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 16/11/2560

52 16,200.00      16,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ 16,200.00       ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117261296 

ลว.14/11/2560

53 1,990.00        1,990.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านโซดา ซีดี 

คอมพิวเตอร์ 1,990.00         ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/11/2560

54 10,400.00      10,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ 10,400.00       ร้าน ฟ. เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117463819

ลว.27/11/2560

55 3,500.00        3,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเอ็น 

อิเล็คทรอนิคส์ 3,500.00         ร้านเอ็มเอ็น อิเล็คทรอนิคส์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 10/11/2560

56 7,900.00        7,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเอ็น 

อิเล็คทรอนิคส์ 7,900.00         ร้านเอ็มเอ็น อิเล็คทรอนิคส์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ60117172086

ลว.10/11/2560

398,830.05   398,830.05    398,830.05    

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว


