
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม   2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

926.85 926.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
926.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
926.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 85/2563 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 63 

2 จัดซื้อวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

961.35 961.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
961.35 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
961.35 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 86/2563 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 63 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด 
ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
3 โรงเรียน (กองการศึกษาฯ) 

121,452.42 121,452.42 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
121,452.42 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
121,452.42 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

87/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด 
ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ส าหรับ ศพด. 4 ศูนย์  
(กองการศึกษาฯ) 

29,332.82 29,332.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
29,332.82 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
29,332.82 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

88/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

5 จัดซื้อ 1.ธงตราสัญลักษณ์ ธงสีเหลือง 
ตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร จ านวน 
100 ผืน 2.ธงตราสัญลักษณ์ ธงสีม่วง 
ตราพระปรมาภิไธยย่อ สท จ านวน 
150 ผืน 3.ธงชาติไทย จ านวน 100 
4.เสาธง จ านวน 150 ต้น 5.หลักปัก
เสา จ านวน 150 อัน (ส านักปลัด) 

38,750 38,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล โพธิ์ศรีทอง
(จ านวนเงิน 38,750 
บาท) 

นางสาวอุบล โพธิ์ศรีทอง
(จ านวนเงิน 38,750 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 89/2563 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้

พิการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้พิการ (ส านักปลัด) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.เอ็น
จิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
20,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.เอ็น
จิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
20,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 90/2563 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ (กองคลัง) 

128,700 128,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
128,700 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
128,700 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 91/2563 
ลงวันท่ี 25 พ.ค. 63 

8 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
พร้อมอุปกรณ์การฉีด (เข็มฉีดยา ไซ
ริ้ง เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน) จ านวน 
1,500 ชุด ถุงมือแพทย์ ชนิดใช้แล้ว
ทิ้ง (ส านักปลัด) 

41,460 41,460 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.มหาชัย การค้า 
(จ านวนเงิน 41,460 บาท) 

ร้าน ส.มหาชัย การค้า 
(จ านวนเงิน 41,460 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 94/2563 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 

9 จัดซื้อวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการ
ฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ต าบลเมือง
เก่า (ส านักปลัด) 

1,030.35 1,030.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,030.35 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,030.35 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 95/2563 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 

10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 53,674.91 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 53,674.91 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 96/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 63 

11 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอดีต
ผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมู่ที่ ๗ ต าบลเมือง
เก่า (กองช่าง) 

138,000 139,603 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
138,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
138,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 122/2563 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

12 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบ แก้วตา 
ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

280,000 280,051 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
280,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
280,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 123/2563 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 63 

13 จ้างเหมาออกแบบจ้างเหมาออกแบบ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๓ โครงการ (กองช่าง) 

59,000 59,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
59,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
59,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 124/2563 
ลงวันท่ี 8 พ.ค. 63 

14 จ้างเหมาออกแบบจ้างเหมาออกแบบ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จ านวน 
๒ โครงการ (กองช่าง) 

37,000 37,780 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
37,780 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
37,780 บาท) 

ราคาพอสมควร 125/2563 
ลงวันท่ี 8 พ.ค. 63 

15 จ้างเหมาออกแบบจ้างเหมาออกแบบ
โครงการวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก 
คสล. จากแทงค์น้ าประปาหลังแขวง
เชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ ๖ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

18,000 18,440 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
18,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
18,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 126/2563 
ลงวันท่ี 8 พ.ค. 63 

16 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน 
(กองคลัง) 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 1,200 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 1,200 
บาท) 

ราคาพอสมควร 127/2563 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 63 

17 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องปรับอากาศ อาคารหลังเก่า 
จ านวน 4 เครื่อง (กองคลัง) 

6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพฑูรย์ แอร์ เซอร์วิส 
(จ านวนเงิน 6,900 บาท) 

ร้าน ไพฑูรย์ แอร์ เซอร์วิส 
(จ านวนเงิน 6,900 บาท) 

ราคาพอสมควร 128/2563 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 63 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา 
ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2563 (กองการศึกษาฯ) 

35,340 35,340 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 35,340 บาท) 

นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 35,340 บาท) 

ราคาพอสมควร 129/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

 
 



 
 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง

ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2563 (กองการศึกษาฯ) 

26,040 26,040 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 26,040 บาท) 

นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 26,040 บาท) 

ราคาพอสมควร 130/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม 
ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2563 (กองการศึกษาฯ) 

3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 3,720 บาท) 

นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 3,720 บาท) 

ราคาพอสมควร 131/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

21 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ระหว่างวันท่ี 
18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 
(กองการศึกษาฯ) 

9,920 9,920 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 9,920 บาท) 

นางเนาวรัตน์ ภาค า 
(จ านวนเงิน 9,920 บาท) 

ราคาพอสมควร 132/2563 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

22 จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๒ โครงการ (กองช่าง) 

87,000 87,663 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
87,663 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
87,663 บาท) 

ราคาพอสมควร 133/2563 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63 

23 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน มิถุนายน 
2563 (กองช่าง) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 134/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 63 

24 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มิถุนายน 
2563 (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 135/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 63 

 
 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

25 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มิถุนายน  
2563 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 – 
18.00 น.) (ส านักปลัด) 

2,916 2,916 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,916 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,916 บาท) 

ราคาพอสมควร 136/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 63 

26 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน  มิถุนายน 
2563 (ส านักปลัด) 

49,400 49,400 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 
บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 137/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 63 

27 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ถนนสายข้างวัดราษฏร์รังษี 
หมู่ที่ ๙ บ้านถนนทอง ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

3,188,707 3,965,746.77 (e-bidding) -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ซ.ี
สหการ (ราคา 
3,188,707.00 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลม
โขดพัฒนา (ราคา 
3,706,949.01 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปี
เตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป 
(ราคา 3,621,000.00 
บาท)   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ซี.
สหการ (ราคา 
3,188,707.00 บาท) 
 

เสนอราคาต่ าสุด 01/2563 
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63 

28 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังบ้านวังห้าง หมู่ที่ 
15 ต าบลเมืองเก่า จ านวน 2 ช่วง 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,975 ตาราง
เมตร (กองช่าง) 

1,675,850 2,425,429.18 (e-bidding) -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ซ.ี
สหการ  (ราคา
1,682,020.00 บาท) 
-หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค 
(ราคา 1,675,850.00
บาท)  
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลม
โขดพัฒนา (ราคา 
2,267,149.88 บาท) 

หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค 
(ราคา 1,675,850.00
บาท)  
 

เสนอราคาต่ าสุด 02/2563 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

     -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วังเดือนห้าเอ็นจิเนียริ่ง 
(ราคา 2,160,920.00 
บาท) 
-บริษัท ดี เค ทราน
สปอร์ต จ ากัด (ราคา 
1,819,000.00 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
แก้วหาวงษ ์(ราคา 
2,320,000.00 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาดา
แลนด์999 (ราคา 
2,186,000.00 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปี
เตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป 
(ราคา 1,881,000.00 
บาท) 
-บริษัท ชินาภัค คอนกรีต 
จ ากัด (ราคา 
2,333,333.33 บาท) 
-ทวีโชค (ราคา 
2,198,000.00 บาท) 

   

 


