
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 3/2565 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 68/2565
ส านักปลัด 3,000.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 3/2565 625.00             625.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 69/2565
โรงฆ่าสัตว์ 625.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 3/2565 1,005.00           1,005.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 70/2565
ส านักปลัด 1,005.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 3/2565 750.00             750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 71/2565
กองช่าง 750.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน ไตรมาส 3/2565 18,198.00         18,198.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 72/2565
ส านักปลัด 18,198.00                          ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส 3/2565 6,835.00           6,835.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 73/2565
ส านักปลัด 6,835.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร ไตรมาส 3/2565 7,260.00           7,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 74/2565
ส านักปลัด 7,260.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน ไตรมาส 3/2565 5,980.00           5,980.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 75/2565
กองคลัง 5,980.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

9 ซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาส 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 76/2565
กองช่าง 7,500.00                            ราคาต  าสุด 15 มิถุนายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 7  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565
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10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส 3/2565 490.00             490.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 77/2565
กองคลัง 490.00                               ราคาต  าสุด 21 มิถุนายน 2565

11 ซ้ือวัสดุยานพานหะและขนส่ง 1,490.00           1,490.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 78/2565
รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-2244 1,490.00                            ราคาต  าสุด 21 มิถุนายน 2565

12 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 11,408.00         11,408.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 79/2565
โรงฆ่าสัตว์ 11,408.00                          ราคาต  าสุด 21 มิถุนายน 2565

13 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 410.00             410.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบธุรกิจ เอกสารครบถ้วน 80/2565
ส านักปลัด 410.00                               ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2565

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส 3/2565 1,460.00           1,460.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมินันท์การค้า เอกสารครบถ้วน 81/2565
ส านักปลัด 1,460.00                            ราคาต  าสุด 29 มิถุนายน 2565

15 จ้างเหมาท าความสะอาด  มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางกนกรัตน์  ทองช่วย เอกสารครบถ้วน 281/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

16 จ้างเหมางานผู้ช่วยธุรการ  มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาลิดา  ต้อนรับ เอกสารครบถ้วน 282/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

17 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง  มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประไพล์  มูลทิน เอกสารครบถ้วน 283/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

18 จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกฤตตา  ชัยวงค์ เอกสารครบถ้วน 284/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565
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19 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์  ขัดพลู เอกสารครบถ้วน 285/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ขัดแก้ว เอกสารครบถ้วน 286/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

21 จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อุบลวรรณ  ก าลังว่อง เอกสารครบถ้วน 287/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

22 จ้างเหมาผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง ว่าที  รต.วีระพรรณ  กลิ นหอม เอกสารครบถ้วน 288/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

23 จ้างเหมาผู้ช่วยงานสาธารณสุข มิ.ย. 65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราภรณ์  กลิ นหอม เอกสารครบถ้วน 289/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

24 จ้างเหมาพนักงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  ดีพัฒนกุล เอกสารครบถ้วน 290/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

25 จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฐิติวัสส์  เจ้าเล่ห์ดี เอกสารครบถ้วน 291/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

26 จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปฏิพันธ์  สัมปะนัน เอกสารครบถ้วน 292/2565
ส านักปลัด 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

27 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที จัดเก็บรายได้ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสสุตา  เจ้าเล่ห์ดี เอกสารครบถ้วน 293/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 7  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

28 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที การเงินฯ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ภนิดา ทุเสนะ เอกสารครบถ้วน 294/2565
กองคลัง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

29 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที แผนที ภาษี มิ .ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทิวา  มาก๋า เอกสารครบถ้วน 295/2565
โครงการปรับปรุงแผนที ภาษี 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

30 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที แผนที ภาษี มิ .ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์  ศรีขัติ เอกสารครบถ้วน 296/2565
โครงการปรับปรุงแผนที ภาษี 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

31 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  สุรินธรรม เอกสารครบถ้วน 297/2565
กองช่าง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

32 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ต้นจ าปี เอกสารครบถ้วน 298/2565
กองข่าง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

33 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที ธุรการ มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร์  แต้มรู้ เอกสารครบถ้วน 299/2565
กองช่าง 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

34 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา มิ.ย.65 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  ผ่องไสย์ เอกสารครบถ้วน 300/2565
กองการศึกษา 8,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

35 จ้างเหมาผู้ช่วยครูปฐมวัย  มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุณยนุช  โนเลียม เอกสารครบถ้วน 301/2565
โรงเรียนบ้านแม่สง 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

36 จ้างเหมาผู้ช่วยครูภาษาไทย มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วรกานต์  หล้าหาญ เอกสารครบถ้วน 302/2565
โรงเรียนบ้านแม่สง 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 7  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

37 จ้างเหมาครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง ว่าที  รต.จามจุรี  อวดหาญ เอกสารครบถ้วน 303/2565
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

38 จ้างเหมาครูผู้ช่วยครูปฐมวัย มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาพรรณ  แสงภักดี เอกสารครบถ้วน 304/2565
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

39 จ้างเหมาครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพกา  วางโต เอกสารครบถ้วน 305/2565
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

40 จ้างเหมาครูภาษาจีน มิ.ย.65 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.หนึ งฤทัย  รสหอม เอกสารครบถ้วน 306/2565
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

41 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ  เมินมุง เอกสารครบถ้วน 307/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

42 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 12,500.00         12,500.00      เฉพาะเจาะจง นางหมาย  คนมั ง เอกสารครบถ้วน 308/2565
กองการศึกษา 12,500.00                          ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

43 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางปิยะ  พัชรินทร์ เอกสารครบถ้วน 309/2565
กองการศึกษา 9,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

44 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 14,500.00         14,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  โตนะโพ เอกสารครบถ้วน 310/2565
กองการศึกษา 14,500.00                          ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

45 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 311/2565
กองการศึกษา 6,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 7  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

46 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพัฒนกร  พันตามน เอกสารครบถ้วน 312/2565
กองการศึกษา 6,000.00                            ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

47 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 13,500.00         13,500.00      เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  เชิงคร่อง เอกสารครบถ้วน 313/2565
กองการศึกษา 13,500.00                          ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

48 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,300.00           4,300.00         เฉพาะเจาะจง อู่ณัฐพงษ์การช่าง เอกสารครบถ้วน 314/2565
หมายเลขทะเบียน 81-4557 4,300.00                            ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

49 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 400.00             400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 315/2565
กองช่าง 400.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

50 จ้างเหมาท าตรายาง 360.00             360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีฟ้าถ้ายรางวัลและศรีฟ้ากรุ๊ปฯ เอกสารครบถ้วน 316/2565
กองคลัง 360.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

51 จ้างเหมาท าตรายาง 440.00             440.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีฟ้าถ้ายรางวัลและศรีฟ้ากรุ๊ปฯ เอกสารครบถ้วน 317/2565
กองช่าง 440.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

52 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 400.00             400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 318/2565
กองช่าง 400.00                               ราคาต  าสุด 13 มิถุนายน 2565

53 จ้างเหมาพ่นตราเครื องหมายอบต.ร่องเคาะ 11,200.00         11,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 320/2565
ส านักปลัด 11,200.00                          ราคาต  าสุด 20 มิถุนายน 2565

54 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 3,650.00           3,650.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชาววังเซอร์วิส เอกสารครบถ้วน 321/2565
ทะเบียน 81-2244 3,650.00                            ราคาต  าสุด 21 มิถุนายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกหรือสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 7  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

55 จ้างเหมาท าป้ายอะคลิลิกประชาสัมพันธ์ 1,200.00           1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ เอกสารครบถ้วน 322/2565
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลร่องเคาะ 1,200.00                            ราคาต  าสุด 21 มิถุนายน 2565

56 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 6,324.97           6,324.97         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าล าปาง เอกสารครบถ้วน 323/2565
ทะเบียน บห 5936 ล าปาง 6,324.97                            ราคาต  าสุด 29 มิถุนายน 2565

57 ซ้ือน้ ามัน เดือน มิ.ย.65 66,930.70         66,930.70      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองปิโตเลียม เอกสารครบถ้วน 9/2565
ส านักปลัด 66,930.70                          ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2565

58 ซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. ก.ค.65 10,134.72         10,134.72      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 34/2565
กองการศึกษา 10,134.72                          ราคาต  าสุด 27 มิถุนายน 2565

59 ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัดอบต. ก.ค.65 44,292.48         44,292.48      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 35/2565
กองการศึกษา 44,292.48                          ราคาต  าสุด 27 มิถุนายน 2565

60 ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัดสพป. ก.ค.65 28,777.60         28,777.60      เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เอกสารครบถ้วน 36/2565
กองการศึกษา 28,777.60                          ราคาต  าสุด 27 มิถุนายน 2565

61 ซ้ือเตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล 25,000.00         397,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ เอกสารครบถ้วน 33/2565
ส านักปลัด 25,000.00                          ราคาต  าสุด 27 มิถุนายน 2565

62 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 440,600.00       350,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยา วอเตอร์ ฟิวเทค เอกสารครบถ้วน 74/2565
หมู่ 1 บ้านผาช่อ 440,600.00                        ราคาต  าสุด 20 มิถุนายน 2565


