สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

1

ผลิตวีดีทัศน/สื่อ multi media
เพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

68,000.00) (

68,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมชาย แซเลา

(

68,000.00) นายสมชาย แซเลา

(

68,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000247

3 ก.พ. 63

2

ผลิต Content
และลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

70,000.00) (

70,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนพล บางยี่ขัน

(

70,000.00) นายธนพล บางยี่ขัน

(

70,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000248

3 ก.พ. 63

3

ผลิต Content
และลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

56,000.00) (

56,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายรวิศร หลาหา

(

56,000.00) นายรวิศร หลาหา

(

56,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000249

3 ก.พ. 63

4

ผูจัดการโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการ (
ศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา

400,000.00) (

400,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์

(

(

400,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000250

5 ก.พ. 63

5

จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4,80G,
อุปกรณเครื่องเขียนสำนักงาน,หนากากอนามัย 3M กันฝุน PM 2.5

(

34,333.09) (

34,333.09)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริการ เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

34,333.09) บริการ เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

34,333.09) ราคามีความเหมาะสม

63000251

5 ก.พ. 63

6

จัดจางเจาหนาที่ธุรการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสรางโอกาสทางก (
ารศึกษาสำหรับนักเรียนหางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน
บริการเครื่องทำกาแฟ จำนวน 2 ปและเครื่องดื่มรอน Allegria
(
สำหรับพื้นที่โซน A

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวกัณหชลี ขวางเสน

(

50,000.00) นางสาวกัณหชลี ขวางเสน

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000252

6 ก.พ. 63

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด

(

50,000.00) บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000253

6 ก.พ. 63

8

จัดหาบริการอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 2

(

13,000.00) (

12,936.30)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

12,936.30) บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

12,936.30) ราคามีความเหมาะสม

63000254

6 ก.พ. 63

9

บริการสนับสนุนดูแล เว็บไซต www.eef.or.th จำนวน 55 ชั่วโมง

(

75,000.00) (

80,250.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเพนดรีม จำกัด

(

80,250.00) บริษัท โอเพนดรีม จำกัด

(

80,250.00) ราคามีความเหมาะสม

63000255

6 ก.พ. 63

10

จัดซื้อกาแฟแคปซูลสำหรับใชกับเครื่องทำกาแฟโซนบี ประกอบดวย 4
รายการ รวม 950 แคปซูล

(

18,350.50) (

18,350.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เนสทเล จำกัด

(

18,350.50) บริษัท เนสทเล จำกัด

(

18,350.50) ราคามีความเหมาะสม

63000256

6 ก.พ. 63

11

คอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 2 (เครื่องโนตบุค,
จอมอนิเตอรพรอมสายเชื่อมตอ HDMI,
อุปกรณคียบอรดเชื่อมตอแบบไรสาย

(

500,000.00) (

333,305.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

333,305.00) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

333,305.00) ราคามีความเหมาะสม

63000257

6 ก.พ. 63

12

จัดจางผูเชี่ยวชาญดานกฏหมาย

(

195,000.00) (

195,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกฤดิธาดา จารุสกุล

(

195,000.00) นายกฤดิธาดา จารุสกุล

(

195,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000258

7 ก.พ. 63

7

400,000.00) นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

13

ออกแบบเลมประกาศทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพแผนพับ และ
Blackdrop

(

59,920.00) (

59,920.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด

(

59,920.00) บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด

(

59,920.00) ราคามีความเหมาะสม

63000259

11 ก.พ. 63

14

ลอสำหรับโตะประชุม แบบพับเก็บได จำนวน 48
ชิ้นพรอมบริการติดตั้งและจัดสง

(

11,727.20) (

11,727.20)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

11,727.20) บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

11,727.20) ราคามีความเหมาะสม

63000260

11 ก.พ. 63

15

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณลางมืออัตโนมัติและเครื่องใหความหอมในหองน้ำ (

35,968.05) (

35,968.05)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

35,968.05) บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

35,968.05) ราคามีความเหมาะสม

63000261

11 ก.พ. 63

16

จัดทำชุดบทความ ที่ดัดแปลงงานของ กสศ. เปนบทความออนไลน

(

6,000.00) (

6,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอธิเจต มงคลโสฬศ

(

(

6,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000262

11 ก.พ. 63

17

สรุปรายการรับคืนเงินอุดหนุนและรายละเอียดประกอบการจับคูของบัญชี (
ธนาคารกับฐานขอมูลการรับคืนเงินอุดหนุน สำหรับเดือนเมษายน 2563
งานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ของสำนักงานอาคารบี ชั้น 13
(

44,000.00) (

44,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนีย แซลิ่ม

(

(

44,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000263

11 ก.พ. 63

300,000.00) (

256,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เค ทู ดีไซน จำกัด

(

(

256,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000264

12 ก.พ. 63

18

6,000.00) นายอธิเจต มงคลโสฬศ

44,000.00) นางสาวสุนีย แซลิ่ม
256,800.00) บริษัท เค ทู ดีไซน จำกัด

19

วิเคราะหขอมูลนักเรียนยากจนพิเศษที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเ (
งื่อนไข

90,000.00) (

90,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์

(

90,000.00) นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์

(

90,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000265

13 ก.พ. 63

20

คาจางตรวจทานจำนวนเงินงบประมาณตามรายกิจกรรมของสถาบันโครง (
การทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงป 2563 ทุน2ปและทุน5ป

11,600.00) (

11,600.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางพัชรี จาวรุงฤทธิ์

(

11,600.00) นางพัชรี จาวรุงฤทธิ์

(

11,600.00) ราคามีความเหมาะสม

63000266

13 ก.พ. 63

21

ผลิต online content
(
และวิดิโอลานพลังคนไทยมอบโอกาสทางการศึกษาเปนของขวัญพรอมเผย
แพรผานชองทาง Social Media

400,000.00) (

353,790.74)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

(

353,790.74) บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

(

353,790.74) ราคามีความเหมาะสม

63000267

14 ก.พ. 63

22

พิมพแผนพับเปดประตูสูโอกาสเพิ่ม 3,000 แผน

(

48,150.00) (

48,150.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

48,150.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

48,150.00) ราคามีความเหมาะสม

63000268

18 ก.พ. 63

23

จางลงเสียงบรรยาย Presentation infographic บรรยายสารคดี
(
สปอดวิทยุ และระบบตอบรับอัตโนมัติสนับสนุนงานสื่อสาร กสศ.
ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการเงินงบประมาณที่เกี่ยวของภา (
ยใตโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุน
ทรัพยและดอยโอกาส
ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมระยะสั้งครั้งที่ 1
(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิพร สันนิธิกุล

(

20,000.00) นางสาว สิพร สันนิธิกุล

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000269

19 ก.พ. 63

95,000.00) (

95,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพรรณี ซวงสถาปนานนท

(

95,000.00) นางสาวพรรณี ซวงสถาปนานนท

(

95,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000270

19 ก.พ. 63

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000271

20 ก.พ. 63

24

25

499,690.00) บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

26

จอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ Digital Signage

(

500,000.00) (

136,157.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

128,400.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

128,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000272

19 ก.พ. 63

27

ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการฝกอาชีพ ระยะสั้ง ครั้งที่ 3

(

300,000.00) (

247,731.75)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส
จำกัด

(

247,731.75) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด (

247,731.75) ราคามีความเหมาะสม

63000273

20 ก.พ. 63

28

จัดจางทำฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการจัดสงตามฐ (
านขอมูล

17,000.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

16,050.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000274

20 ก.พ. 63

29

โพสแคมเปญเกี่ยวกับครู และเด็กรวมถึงบูธโพสต Facebook ของกสศ.

(

19,260.00) (

19,260.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

(

19,260.00) บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

(

19,260.00) ราคามีความเหมาะสม

63000275

20 ก.พ. 63

30

จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการทำงานสำนักงานพัฒนาคุณภาพครูฯ

(

72,000.00) (

72,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวณหฤทัย วราพงษพิพัฒน

(

72,000.00) นางสาวณหฤทัย วราพงษพิพัฒน

(

72,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000276

20 ก.พ. 63

31

จัดจางทำสไลดกลุมเปาหมายดานเด็กปฐมวัยของ กสศ.

(

4,500.00) (

4,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวกวินทรา บัวทอง

(

(

4,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000277

20 ก.พ. 63

32

กระดาษชำระ, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษเช็ดปาก, เจลแอลกอฮอล,
ถุงหอผาอนามัย

(

26,022.40) (

26,022.40)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

26,022.40) หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

26,022.40) ราคามีความเหมาะสม

63000278

20 ก.พ. 63

33

ลงพื้นที่และผลิตวีดิทัศน เพื่อสนับสนุนงานสื่อสารองคกร ของ กสศ.

(

90,000.00) (

90,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

90,000.00) นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

90,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000279

20 ก.พ. 63

34

จัดจางสรุปเนื้อหางานประชุมความรวมมือระหวางประเทศสำหรับกองทุนเ (
พื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

(

10,000.00) นายสกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000280

21 ก.พ. 63

35

ผลิตภาพนิ่งสำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

25,000.00) (

25,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอเนก ปวธัญญา

(

25,000.00) นายอเนก ปวธัญญา

(

25,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000281

21 ก.พ. 63

36

ผลิตภาพนิ่งงานประชุมความรวมมือระหวางประเทศสำหรับกองทุนเพื่อคว (
ามเสมอภาคการศึกษา

6,000.00) (

6,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายนะ ชยาวีวัฒนกุล

(

(

6,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000282

21 ก.พ. 63

37

ผลิต online content และวีดิโอเกี่ยวกับครู เด็ก
และการระดมทุนพรอมเผยแพรผานชองทาง Social media

500,000.00) (

303,585.07)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

(

(

303,585.07) ราคามีความเหมาะสม

63000283

26 ก.พ. 63

(

4,500.00) นางสาวกวินทรา บัวทอง

6,000.00) นายนะ ชยาวีวัฒนกุล

303,585.07) บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

38

ผลิตวิดีทัศนสั้นและเผยแพรผานสื่อ The reporter

(

170,000.00) (

160,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด (

160,500.00) บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด

(

160,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000284

26 ก.พ. 63

39

ผลิตชุดวิชาประกอบฝน 101

(

170,000.00) (

149,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

149,800.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

149,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000285

26 ก.พ. 63

40

จัดทำสติ๊กเกอรและสติ๊กเกอรตกแตงสำนักงาน

(

130,000.00) (

122,775.80)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด (
(สำนักงานใหญ)

122,557.80) บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด
(สำนักงานใหญ)

(

122,557.80) ราคามีความเหมาะสม

63000286

26 ก.พ. 63

41

บริหารจัดการศูนยบริการขอมูลแกสาธานณะโดย Call Center

(

350,000.00) (

323,140.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) ราคามีความเหมาะสม

63000287

26 ก.พ. 63

42

พัฒนาเนื้อหาแอพพลิเคชั่นทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

500,000.00) (

340,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐชานันท ไตรวัฒนวงษ

(

340,000.00) นางสาวณัฐชานันท ไตรวัฒนวงษ

(

340,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000288

27 ก.พ. 63

43

ผลิตสื่อประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงครั้งที่ 2

(

300,000.00) (

201,106.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บียอนด พับลิสซิ่ง จำกัด

(

201,106.50) บริษัท บียอนด พับลิสซิ่ง จำกัด

(

201,106.50) ราคามีความเหมาะสม

63000289

27 ก.พ. 63

44

inforgraphic การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (

30,000.00) (

30,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชัญญา กิติโยธี

(

30,000.00) นางสาวชัญญา กิติโยธี

(

30,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000290

2 มี.ค. 63

45

จัดจางงานแปลเอกสารแผนพับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจ (
ากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

8,000.00) (

8,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธีธัช กลอมสุวรณ

(

8,000.00) นายธีธัช กลอมสุวรณ

(

8,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000291

28 ก.พ. 63

46

คอรสเรียน เทคนิคการถายภาพดวยโทรศัพทมือถือ

(

30,000.00) (

30,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

30,000.00) นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

30,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000292

28 ก.พ. 63

47

คาดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพนสเปรยปรับอากาศ ภายในหองประชุม
และเครื่องบรรจุแอลกอฮอล สำหรับทำความสะอาดฝารองนั่งในหองน้ำ
ผลิตคูมืออัตลักษณองคกร จำนวน 15 เลม

(

26,322.00) (

26,322.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

(

26,322.00) ราคามีความเหมาะสม

63000293

28 ก.พ. 63

6,741.00) (

6,741.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

26,322.00) บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
6,741.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

(

บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

6,741.00) ราคามีความเหมาะสม

63000294

28 ก.พ. 63

48

(

