แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดภำคเหนือ (พิษณุโลก)
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

17,158.55

17,156.55

เฉพำะเจำะจง

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 21 ต.ค.62

2

วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่
(โครงกำรเสริมสร้ำงฯ)

3,885.00

3,885.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/63
ลว. 2 ธ.ค.62

3

วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่
(โครงกำรจัดเวทีฯ)

685.00

685.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/63
ลว. 2 ธ.ค.62

4

วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่
(โครงกำรอบรมยุวประมง)

1,430.00

1,430.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

ร้ำน พีพอี ำร์ อิง้ เจ็ท

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/63
ลว. 2 ธ.ค.62

5

วัสดุสำนักงำน
(โครงกำรอบรมยุวประมง)

3,110.00

3,110.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/63
ลว. 2 ธ.ค.62

6

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(โครงกำรอบรมยุวประมง)

9,170.06

9,170.06

เฉพำะเจำะจง

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/63
ลว. 11 ธ.ค.62

7

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

12,947.00

12,947.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/63
ลว. 16 ธ.ค.62

8

วัสดุสำนักงำน

7,150.00

7,150.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/63
ลว. 16 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดภำคเหนือ (พิษณุโลก)
วันที่.........เดือน......ธันวำคม......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,850.00

6,850.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/63
ลว. 16 ธ.ค.62

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
(นข 393 พล.)

15,800.00

15,800.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรุ่งเรืองแอร์

ร้ำนรุ่งเรืองแอร์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 4/63
ลว. 2 ธ.ค.62

2

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
(กม 6448 พล.)

31,620.00

31,620.00

เฉพำะเจำะจง

อูเ่ ฉลิมพล เซอร์วิส

อูเ่ ฉลิมพล เซอร์วิส

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงลขที่ 5/63
ลว. 4 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืด ลำปำง
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดท๊อป พี ซี
คอมพิวเตอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดท๊อป พี ซี

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 2 ธ.ค.62

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 6/63
ลว. 2 ธ.ค.62

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุคอมพิวเตอร์
โครงกำรอบรมยุวประมง

1,160.00

1,160.00

เฉพำะเจำะจง

2

วัสดุสำนักงำน
โครงกำรอบรมยุวประมง

3,390.00

3,390.00

เฉพำะเจำะจง

3

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
โครงกำรอบรมยุวประมง

670.00

670.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพีเอ็นป้ำยสวยดีไซด์

ร้ำนพีเอ็นป้ำยสวยดีไซด์

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 7/63
ลว. 2 ธ.ค.62

4

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ควบคุมเฝ้ำระวัง

34,167.50

34,167.50

เฉพำะเจำะจง

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 2/63
ลว. 31 ต.ค.62

6

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
อำนวยกำร

4,080.45

4,080.45

เฉพำะเจำะจง

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

7

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เสริมสร้ำงฯ

1,571.40

1,571.40

เฉพำะเจำะจง

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

8

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงกำรอบรมยุวประมง

10,000.00

10,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

บริษัทพัฒนำสหกลจำกัด

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

คอมพิวเตอร์

ห้ำงหุน้ ส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ห้ำงหุน้ ส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืด ลำปำง
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
ประจำหน่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง
น้ำจืดเขื่อนกิว่ คอหมำ ลำปำง

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยวีละ สัตย์มำก

นำยวีละ สัตย์มำก

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 15/62
ลว. 28 ก.ย.62

2

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
งำนธุรกำรประจำหน่วยป้องกันและ
ปรำบปรำมประมงน้ำจืดลำปำง

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกฤตพร บุตรคำลือ

นำงสำวกฤตพร บุตรคำลือ

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 1/62
ลว. 30 ต.ค.62

3

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
พนักงำนทำควำมสะอำดประจำ
หน่วยป้องกันและปรำบปรำม
ประมงน้ำจืดลำปำง

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงนงลักษณ์ ไชยชนะ

นำงนงลักษณ์ ไชยชนะ

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 2/62
ลว. 30 ต.ค.62

4

จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและบำรุง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
กย - 1137 ลำปำง

1,300.00

1,300.00

เฉพำะเจำะจง

อูช่ ่ำงพล โดยนำยศิริพล ศรีสอน

อูช่ ่ำงพล โดยนำยศิริพล ศรีสอน

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 10/63
ลว. 2 ธ.ค.62

5

จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและบำรุง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
กข- 7070 ลำปำง

3,450.00

3,450.00

เฉพำะเจำะจง

อูอ่ อ๊ ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล ตันชุ่มอูอ่ อ๊ ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล ตันชุ่ม

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 11/63
ลว. 13 ธ.ค.62

6

จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและบำรุง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน
ม-3787 ลำปำง

10,630.00

10,630.00

เฉพำะเจำะจง

อูอ่ อ๊ ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล ตันชุ่มอูอ่ อ๊ ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล ตันชุ่ม

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 9/63
ลว. 2 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุสำนักงำน
(โครงกำรอบรบยุวประมง)

6,860.00

6,860.00

เฉพำะเจำะจง

บ. เด่นชัยเทรค จำกัด

บ. เด่นชัยเทรค จำกัด

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/63
ลว. 9 ธ.ค.62

2

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(โครงกำรอบรบยุวประมง)

6,860.00

6,860.00

เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(ควบคุมฯ)

15,905.10

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(เสริมสร้ำงฯ)

3,528.20

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(อำนวยกำร)

2,244.20

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
(จัดเวทีฯ)

2,107.20

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 6/63
ลว. 9 ธ.ค.62

3

4

5

6

15,905.10

3,528.20

2,244.20

2,107.20

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด

ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด

ดอยสะเก็ดพัฒนำ จำกัด

ร้ำน อินดีไซน์

ร้ำน อินดีไซน์

สหกรณ์กำรเกษตร

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้ำงเหมำทำป้ำยประชำสัมพันธ์
(โครงกำรอบรบยุวประมง)

750.00

750.00

เฉพำะเจำะจง

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....พฤศจิกำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตำก
วันที่.........เดือน.....พฤศจิกำยน......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

จัดจ้ำงทำป้ำยเขตอนุรักษ์
โครงกำรเสริมส้รำง

480.00

480.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฮอดโฆษณำ

ร้ำนฮอดโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 6/63
ลว. 9 ธ.ค.62

2

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้ำง
โครงกำรเสริมส้รำง

1500

1500

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พรมสีดำพำณิชย์

ร้ำน พรมสีดำพำณิชย์

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/63
ลว. 16 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกติ ิ์ อุตรดิตถ์
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม.....พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

2,719.00

2,719.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสรรพิทยำ 2558

ร้ำนสรรพิทยำ 2558

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/63
ลว. 2 ธ.ค.62

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

ซื้อวัสดุสำนักงำน

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

988.00

988.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 4/63
ลว. 1 พ.ย.62

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

522.00

522.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 5/63
ลว. 1 พ.ย.62

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

6,753.40

6,753.40

เฉพำะเจำะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 3/63
ลว. 1 พ.ย.62

1,460.00

1,460.00

เฉพำะเจำะจง

อูภ่ รณ์มงคล

อูภ่ รณ์มงคล

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซ้อ/จ้ำงเลขที่ 8/63
ลว. 2 ธ.ค.62

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
(เทรนเลอร์บรรทุกน้ำมัน)

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

ซื้อวัสดุกำรเกษตร

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

ฟำร์มไพบูลย์พนั ธุ์ปลำ

ฟำร์มไพบูลย์พันธุ์ปลำ

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/63
ลว. ธ.ค.62

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

4,350.00

4,350.00

เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตร
เมืองนครสวรรค์

สหกรณ์กำรเกษตร

รำคำที่เหมำะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63

เมืองนครสวรรค์

