
ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 ชุดโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จ ำนวน 1 เคร่ือง                  900,000                    900,000 สอบรำคำ 1. บริษัท เอเอสไซน์ จ ำกัด 

 เสนอ 900,000 บำท

2. บริษัท ซำยน์เทค จ ำกัด  

เสนอ 1,000,000 บำท

บริษัท เอเอสไซน์ 

จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 

897,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

060/2561

ลว. 3 มกรำคม 2561

        26,400.00          3,000

2 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ เอส 26 

เอสเอ

                  10,632                      10,632 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอ

รำคำ 10,631.52 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 10,631.52 

บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

Q761040029

ลว. 9 มกรำคม 2561

3 หุ่นฝึกกำรตรวจด้วยเคร่ืองอัลตรำ

ซำวด์ จ ำนวน 1 ชุด

                 750,000                    750,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1.บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค 

(ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ 

750,000 บำท

2.บริษัท สกำน่ำ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด เสนอรำคำ 

780,000 บำท 

3.บริษัท เพอร์เฟค ได

แด๊กติก จ ำกัด เสนอรำคำ 

765,000 บำท 

1.บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค 

(ไทย) จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 

747,500 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

061/2561

ลว. 11 มกรำคม 2561

           500

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดือน มกรำคม ปี  2561  (งำนจดัซ้ือ)

โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

4 ชุดช่วยหำยใจทำงจมูก                  430,000                    430,000 วธิเีฉพำะเจำะจง 1. บริษัท เมดิคอลอินเทน

ชีฟแคร์ จ ำกัด เสนอรำคำ  

430,000  บำท

2. บริษัท เมดิคอล อิน

โนเวชั่น เทคโนโลยี่ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 450,000 บำท

3. บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เสนอรำคำ 480,000

 บำท

บริษัท เมดิคอลอินเทน

ชีฟแคร์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ  430,000  บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

062/2561

ลว. 15 มกรำคม 2561

         3,000.00

5 น้ ำยำล้ำงเคร่ืองมือชนิดผสมเอ็นไซม์

และน้ ำยำฆ่ำเชื้อ (Enzymatic 

Detergent) (จ ำนวน 650 แกลลอน)

              1,950,000                  1,950,000 วธิสีอบรำคำ  - บริษัท ดีเคเอสเอช จ ำกัด

 เสนอรำคำ 1,943,500 

บำท 

 - บริษัท เม็ดส์ แอนด์ 

เม็ดส์ เสนอรำคำ 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เป็นเงินจ ำนวน  

1,943,500 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

 063/2561

ลว. 16 มกรำคม 2561

      293,020.00

6 โคมไฟฉุกเฉิน ชนิด 2 ดวง                     6,950                       6,950 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวรอีเล็ค

ดทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 6,950 บำท

หจก. อุบลแสงถำวรอี

เล็คดทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

6,950 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040176

ลว. 16 มกรำคม 2561

7 สำยสวนขดลวดเคลือบยำต้ำนกำร

ตีบซ้ ำชนิดโพลิเมอร์หำยไป 

(จ ำนวน 150 ชุด)

              4,575,000                  4,575,000 ประกวดรำคำ 

(e-bidding)

 - บริษัท ไบโอโนวำ่ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 4,575,000 บำท

บริษัท ไบโอโนวำ่ จ ำกัด 

เป็นเงิน 4,575,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

 064/2561

ลว. 31 มกรำคม 2561

        30,500.00

8 เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตต้ังโต๊ะ                   11,400                      11,400 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค จ ำกัด 

เสนอรำคำ 11,400  บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

11,400  บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040180

ลว. 16 มกรำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

9 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองช่วยใจชนิด

ควบคุมปริมำตรยี่ห้อ Bennett 

ครุภัณฑ์เลขที่

6515-003-2101/0236/255 

                 250,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทโซวคิเสนอรำคำ 

250,000บำท

บริษัทโซวคิเสนอรำคำ 

250,000บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

10/2561

 ลว. 16 มกรำคม 2561

-    250,000

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลแม่

ข่ำย (server)

                  75,900                      75,900 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 75,900 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

75,900 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040174

ลว. 16 มกรำคม 2561

11 1. เก้ำอี้ท ำงำนบุนวมมีพนักพิงสูงที่

วำงแขน

                  26,290                      26,290 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอรำคำ 26,290 บำท

ร้ำน ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

26,290 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040177

ลว. 16 มกรำคม 2561

12 1. ไมค์ต้ังโต๊ะแบบประกำศ CM 800

2. เคร่ืองขยำยเสียง

3. ล ำโพงติดพนัง

                    6,900                       6,900 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. ล้ ำฟ้ำ มิวสิค เวลิด์ 

เสนอรำคำ 6,900 บำท

หจก. ล้ ำฟ้ำ มิวสิค เวลิด์

 เสนอรำคำ 6,900 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040175

ลว. 16 มกรำคม 2561

13  จำ้งเหมำซ่อมกล้องผ่ำตัด ยี่ห้อ 

Laica/M๕๐๐ ครุภัณฑ์เลขที่ 

๖๕๑๕-๐๒๑-๒๒๑๑/๐๐๐๖/

๒๕๔๕ ID:๓๔๔๘๕ ติดต้ัง ณ ห้อง

ผ่ำตัดอำคำรพยำธชิั้น ๕

                 274,000                    289,000 เฉพำะเจำะจง  บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ำกัด  เสนอรำคำ  

289,000  บำท

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ำกัด รำคำ274,000  

บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

11/2561 

ลว.16 มกรำคม 2561

       15,000



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

14 ตู้แช่เย็น ขนำดควำมจ ุ13.5 คิว                   20,000                      20,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. เมืองทองเคร่ืองเย็น

เทรดด้ิง เสนอรำคำ  

20,000 บำท

หจก. เมืองทองเคร่ือง

เย็นเทรดด้ิง เสนอรำคำ 

 20,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040185

ลว. 17 มกรำคม 2561

15 เคร่ืองกรองน้ ำ 3 ท่อ สแตนเลส                     7,500                       7,500 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวรอีเล็ค

ดทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 7,500 บำท

หจก. อุบลแสงถำวรอี

เล็คดทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

7,500 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040186

ลว. 17 มกรำคม 2561

16 เคร่ืองสแกนเนอร์                   19,250                      19,250 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์เทเลคอมเซอรืวสิ 

เสนอรำคำ 19,250 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์เทเลคอมเซอรืวสิ

 เสนอรำคำ 19,250 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040187

ลว. 17 มกรำคม 2561

17 เคร่ืองสแตนเนอร์ Canon                     2,900                       2,900 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 2,900 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ

 เสนอรำคำ 2,900 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040183

ลว. 17 มกรำคม 2561

18 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

2. จอคอมพิวเตอร์ ขนำด 19.5 นิ้ว

                  80,300                      80,300 เฉพำะเจำะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 80,300 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

80,300 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040172 

ลว. 17 มกรำคม 2561

19 ชุดเครือ่งมือส่องหลอดลม                   58,000                      58,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 

จ ำกัด เสนอรำคำ 58,000 

บำท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ

คอล จ ำกัด เสนอรำคำ 

58,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040182

ลว. 17 มกรำคม 2561

20 1. โทรศัพท์แบบกด

2. ตุ้เย็น ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 9 คิว

3. เคร่ืองซักผ้ำอัตดนมัติฝำบน

                  22,640                      22,640 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คดทนิคส์-ไฟฟ้ำ 22,640

 บำท

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คดทนิคส์-ไฟฟ้ำ 

22,640 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040193

ลว. 26 มกรำคม 2561

21 โทรทัศน์สี จอแบน ขนำด 32 นิ้ว                   32,000                      32,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก.อุบลฯ แสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอ

รำคำ 32,000 บำท

หจก.อุบลฯ แสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 32,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040190

ลว. 26 มกรำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

22 1. เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตต้ังโต๊ะพับ

ได้

2. รถเข็นสแตนเลส

                    9,800                       9,800 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค จ ำกัด 

เสนอรำคำ 9,800 บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 9,800

 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040192

ลว. 26 มกรำคม 2561

23 เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตแบบอัตโนมัติ                   70,000                      70,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 

จ ำกัด เสนอรำคำ 70,000 

บำท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ

คอล จ ำกัด เสนอรำคำ 

70,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040184

ลว. 26 มกรำคม 2561

24 เคร่ืองฉำยภำพโปรเจคเตอร์                   26,000                      26,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. ล้ ำฟ้ำโอเอ แอนด์

สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำ 

26,000 บำท

หจก. ล้ ำฟ้ำโอเอ แอนด์

สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำ 

26,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040191

ลว. 26 มกรำคม 2561

25 เล่ือยตัดกระดูกและเปิดกระโหลก

ศรีษะ

                  80,000                      80,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ

 80,000 บำท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล

 ซัพพลำย จ ำกัด เสนอ

รำคำ 80,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61030171

ลว. 17 มกรำคม 2561

26 เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 48000 BTU                   54,500                      54,500 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท สำกลแอร์ ไฮเทคเซ็น

เตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

54,500 บำท

บริษัท สำกลแอร์ ไฮเทค

เซ็นเตอร์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 54,500 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040181

ลว. 17 มกรำคม 2561

27 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

3. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

                  55,200                      55,200 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

55,200 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ 55,200 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040173

ลว. 17 มกรำคม 2561

28 1. โต๊ะเอนกประสงค์

2. ตู้เก็บเอกสำรแบบไม้บนโล่ง ล่ำง

บำนเล่ือน

3. ตู้เสริมข้ำง 2 ล้ินซัก มีล้อเล่ือน

                  16,390                      16,390 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

16,390 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

16,390 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040189

ลว. 26 มกรำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

29 เคร่ืองปั่นเฮมำโตคริต                   63,000                      63,000 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 

จ ำกัด เสนอรำคำ63,000 

บำท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ

คอล จ ำกัด เสนอรำคำ

63,000 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PR61040188

ลว. 26 มกรำคม 2561

30 1.น้ ำยำ Haemo-A (Hi-Sodium) 

ขนำด 5.5L

2.น้ ำยำ Haemo-A (Low-Caluim)

 ขนำด 5.5 L

                  34,680                      34,680 เฉพำะเจำะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ซีวพีี เมดิคอล

เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอ

รำคำ 34,680 บำท

บริษัท ซีวพีี เมดิคอล

เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอ

รำคำ 34,680 บำท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอรำคำต่ ำสุด

PJ61040917

ลว. 30 มกรำคม 2561


