
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 งานจา้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ขบัเคล่ือน ติดตาม และประเมนิผลการ
ด าเนินโครงการความร่วมมอืด้านรถไฟ 
ระหวา่งไทย-จนี

  3,132,100.00  3,132,100.00 วธิคัีดเลือก 1. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลย ี
จ ากดั เป็นเงิน 3,473,755 บาท

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลย ี
จ ากดั เป็นเงิน 2,999,375 บาท

เป็นผู้ได้รับคะแนน
คุณภาพสูงสุด

สัญญาเลขที่ สปค.54/2562 
ลงวนัที่ 31 ก.ค.62

2. บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากดั
2 จา้งจดัท าหนังสือชดุวชิาป้องกนัการทุจริต 

กระทรวงคมนาคม
79,715.00 79,715.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต ารวจ เสนอราคา 79,715.- บาท โรงพิมพ์ต ารวจ เป็นเงิน 79,715.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง

โดยตรง
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 0163/2562 
ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2562

หจก.เอน็.พี.จ.ีเอน็เตอร์ไพรส์ เสนอราคา 
87,740.- บาท
บจก.สหชยั บราเดอร์ส เสนอราคา 
84,530.- บาท

3 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมตู้เยน็          3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,210 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,210 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0118/2562 
ลว.19/07/2562

4 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          2,675.00         2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
2,675 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
2,675 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0119/2562 
ลว.19/07/2562

5 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค          6,099.00         6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
6,099 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
6,099 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0121/2562 
ลว.22/07/2562

6 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร          3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 3,745 บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 3,745 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0122/2562 
ลว.25/07/2562

7 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        18,404.00       18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 18,404 
บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 18,404 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0123/2562 
ลว.25/07/2562

8 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        11,556.00       11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 11,556 บาท

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 11,556 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0127/2562 
ลว.31/07/2562

9 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 
(สรค)

         3,425.00         3,425.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 3,425 บาท นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 3,425 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือวสัดุเลขที่ 
0186/2562 ลว.
01/07/2562

10 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 
(กก.)

         5,250.00         5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 5,250 บาท นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 5,250 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือวสัดุเลขที่ 
0187/2562 ลว.
01/07/2562

11 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 
(สรค)

         4,035.00         4,035.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 4,035 บาท นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 4,035 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือวสัดุเลขที่ 
0203/2562 ลว.
31/07/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

12 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 
(กก.)

         3,125.00         3,125.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 3,125 บาท นายปรีชา เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 3,125 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือวสัดุเลขที่ 
0204/2562 ลว.
31/07/2562

13 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          3,491.41         3,491.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 3,491.41 บาท

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 3,491.41 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2858 ลงวนัที่
 30 กรกฎาคม 2562

14 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์          9,844.00         9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
9,844 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
9,844 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 5833 ลงวนัที่
 25 กรกฎาคม 2562

15 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        13,910.00       13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 13,910 บาท

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 13,910 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2794 ลงวนัที่
 24 กรกฎาคม 2562

16 จดัซ้ือแผ่นพลาสติกสูญญากาศ             300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 300.- บาท ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 300.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2515 ลงวนัที่
 2 กรกฎาคม 2562

17 จดัท าป้ายประชาสัมพันธท์างไปห้องท างาน
 ปกค.

            500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 500.- บาท ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 500.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2514 ลงวนัที่
 2 กรกฎาคม 2562

18 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน และจา้งเหมา
ถา่ยส าเนาเอกสารส าหรับผู้เขา้รับการ
อบรมในโครงการฝึกอบรมฯ นบส. คค. 
รุ่นที่ 1

       36,500.00       36,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
36,500.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
36,500.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2542 ลงวนัที่
 3 กรกฎาคม 2562

19 จดัซ้ือกรวยกระทงดอกไมธ้ปูเทียนแพ          3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวฒัน์ ศรีภพ เป็นเงิน 3,000.- บาท นายจารุวฒัน์ ศรีภพ เป็นเงิน 3,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2748 ลงวนัที่
 22 กรกฎาคม 2562

20 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ส าหรับการจดัประชมุคณะท างานด้านการ
ขนส่งทางบกของอาเซียน คร้ังที่ 28 และ
การประชมุอื่นๆ

         9,918.90         9,918.90 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) , บ.ออฟฟิช คลับ
(ไทย) จก. สาขาศรีสมาน เป็นเงิน 
8,037.70 บาท

บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน) , บ.ออฟฟิช คลับ
(ไทย) จก. สาขาศรีสมาน เป็นเงิน 
8,037.70 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2801 ลงวนัที่
 25 กรกฎาคม 2562

21 จดัท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน ผบค.             250.00            250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 250.- บาท ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 250.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2877 ลงวนัที่
 30 กรกฎาคม 2562

22 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้โดยสารประจ า
ส่วนกลาง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่
 1

         5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามนั ปตท.  เป็นเงิน 
5,000.- บาท

สถานีบริการน้ ามนั ปตท.  เป็นเงิน 
5,000.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/2582 ลงวนัที่ 6 
กรกฎาคม 2562

23 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวง
คมนาคม รุ่นที่ 1

       18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 18,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 18,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0195/2562 
ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

24 เชา่รถยนต์เพื่อรับรองหัวหน้าคณะผู้แทน
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

       68,000.00       68,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอเรียนเต็ล แท็กซ่ี เซอร์วชิ จ ากดั 
เป็นเงิน 68,000 บาท

 บริษัท โอเรียนเต็ล แท็กซ่ี เซอร์วชิ จ ากดั  
เป็นเงิน 68,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 197/2562 ลง
วนัที่ 11 กรกฎาคม 2562

คค 
0205/2
645 ลง25 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้

ปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร ฉนั
คือ...ขา้ราชการที่ดี  รุ่นที่ 14

       31,500.00       31,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 31,500 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 31,500 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0206/2562 
ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

คค 
0205/2
403 ลง26 จา้งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย        10,120.00       10,120.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์  เป็นเงิน

 10,120 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์  เป็นเงิน
 10,120 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0207/2562 
ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

คค 
0205/2
282 ลง27 จดัท าตรายาง          2,182.80         2,182.80 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 

2,182.80 บาท
หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
2,182.80 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2487 ลงวนัที่
 1 กรกฎาคม 2562

28 จดัซ้ือผ้าหมกึเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเทป
ลบค าผิด

            620.00            620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 620 
บาท

บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 620 
บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2553 ลงวนัที่
 4 กรกฎาคม 2562

29 จดัท าตรายาง             374.50            374.50 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
374.50 บาท

หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
374.50 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2569 ลงวนัที่
 5 กรกฎาคม 2562

30 จดัท าตรายาง             299.60            299.60 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
299.60 บาท

หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
299.60 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2692 ลงวนัที่
 16 กรกฎาคม 2562

31 จดัซ้ือกระดาษความร้อนส าหรับออกบัตรคิว        10,700.00       10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชั่น จก. 
เป็นเงิน 10,700 บาท

บ.อนิฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชั่น จก. 
เป็นเงิน 10,700 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2598 ลงวนัที่
 9 กรกฎาคม 2562

32 จดัท าตรายาง          4,108.80         4,108.80 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
4,108.80 บาท

หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
4,108.80 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2778 ลงวนัที่
 24 กรกฎาคม 2562

33 จดัท าตรายาง          1,294.70         1,294.70 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
1,358.90 บาท

หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
1,294.70 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2727 ลงวนัที่
 19 กรกฎาคม 2562

34 จดัท าตรายาง          1,358.90         1,358.90 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
1,294.70 บาท

หจก.สากลตรายางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
1,294.70 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2832 ลงวนัที่
 25 กรกฎาคม 2562

35 จดัท าตรายาง               80.00              80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 80.00 บาท ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 80.00 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2812 ลงวนัที่
 25 กรกฎาคม 2562

36 จา้งเหมาบริการจดัการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
มาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์

1,260,000.00      1,396,000.00     e-bidding 1. บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวลิ 
จ ากดั (เสนอราคา 1,372,000 บาท)

บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวลิ จ ากดั 
(เสนอราคา 1,260,000 บาท)

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและได้คะแนนด้าน
คุณภาพสูงสุด

สปค.53/2562 ลงวนัที่ 26 ก.ค.62

2. บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จ ากดั 
(เสนอราคา 1,559,800 บาท)
3. บริษัท เอเชยี ฮับ จ ากดั (เสนอราคา 
1,372,000 บาท)

37 ต่ออายุสมาชิก MEA Better Care Service 
และจา้งบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

           37,500.00          37,500.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสครหลวง เป็นเงิน 37,500 บาท การไฟฟ้าสครหลวง เป็นเงิน 37,500 บาท เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง บันทึกข้อความที่ คค 0205/กบค 
2742 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

38 จดัซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
 และรัชกาลที่ 10

             7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างกระจกกวงเชียง เป็นเงิน 7,200 บาท ห้างกระจกกวงเชียง เป็นเงิน 7,200 บาท เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง บันทึกข้อความที่ คค 0205/กบค 
2889 ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562


