
แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เช่ารถเก๋ง เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่ จังหวัด
สุโขทยั จังหวัดแพร่ รับ-คืนรถ ที่สนามบนิ
จังหวัดสุโขทยั ไม่รวมค่าน้้ามัน

            1,500.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001163 01/06/2559

จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์ CITC ในส่ือส่ิงพิมพ์แจกฟรี

         250,000.00   ตกลงราคา -  - บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ้ากัด 
(มหาชน)

250,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 140/2559 01/06/2559

จ้างเหมาปฏบิติังาน งานบคุคล ปรจ้าป ี
2559 จ้านวน 4 เดือน

          70,000.00   ตกลงราคา -  - นางสาวภรณ์ทพิย์ จันทะนันท์ 70,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 145.1/2559 01/06/2559

จ้างท้าส่ือประชาสัมพันธ์ Roll Up ขนาด 
80x200 ซม. จ้านวน 4 ชุด

          35,524.00   ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ้ากัด 35,524.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 146/2559 01/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             2,454.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,454.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001166 06/06/2559

จ้างท้าปากกาลูกล่ืนพลาสติก  หมึกสีน้้า
เงิน  ตามแบบ  สกรีนโลโก้  อบก. 1 จุด 
สกรีนชื่อโครงการ LESS 2 สี   1 จุด

          27,820.00   ตกลงราคา -  - บริษัท ศุภโชค อินเตอร์ จ้ากัด 27,820.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 147/2559 06/06/2559

จ้างทวนสอบโรงงานน้าร่องส้าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมปโิตรเคมี บริษัท พีทที ี โก
ลบอลเคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 -
 5 และ 11  จ้านวน 5 โรงงาน ภายใต้
โครงการน้าร่องระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย ประจ้าป ี2559

         363,800.00   ตกลงราคา -  - บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

363,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 148/2559 06/06/2559

 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์  รหสัครุภณัฑ์ อบก. 
7440-010-014/54

            4,547.50   ตกลงราคา -  - บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด

4,547.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001162 08/06/2559
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10 กรกฏาคม 2559
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ล้าดับที่

1

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล้าดับที่

จัดจ้างท้า Backdrop โครงการ LESS 
จ้านวน 1 ชุด พิมพ์โปสเตอร์พลาสติก PP 
ขนาด 3.44 X 2.30 เมตร  ชุดอุปกรณ์ 
Back Drop (ส้าหรับน้าโปสเตอร์ที่พิมพ์
ขึ้นติดโชว์ ใส่แถบแม่เหล็ก) ขนาด 3 X 3 
เมตร  กล่องบรรจุชุดอุปกรณ์

          32,100.00   ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ้ากัด 32,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 149/2559 08/06/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 
27 พ.ค. 2559  รับ-คืนรถที่สนามบนิ
จังหวัดอุดรธานี จ้านวน 1 คัน  ไม่รวมค่า
น้้ามันและค่าผ่านทาง

            1,500.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,399.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001169 09/06/2559

 ้เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับคืนรถ ที่
สนามบนิจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 ไม่รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

            1,500.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,399.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001175 09/06/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ใช้เดินทางในวันที่ 9-10 มิถุนายน 
2559 จาก กทม.-จังหวักจันทบรีุ ไม่รวม
ค่าน้้ามันและค่าผ่านทาง

            4,000.00   ตกลงราคา -  - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001249 09/06/2559

ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์             7,169.00   ตกลงราคา -  - บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด

7,169.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001164 10/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           13,739.75   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 13,739.75 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001179 10/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           12,000.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 12,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 150/2559 10/06/2559

เช่ารถอเนกประสงค์ จ้านวน 7 ที่นั่ง 
เคร่ืองยนต์ 2.7 CC  ในวันที่  12-15 
มิถุนายน 2559    ใช้เดินทางในจังหวัด
ขอนแก่น  (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน ) จ้านวน
 3 วัน   รับ-คืนรถที่สนามบนิจังหวัด
ขอนแก่น    ไม่รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

            6,702.48   ตกลงราคา -  - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ้ากัด

6,702.48 เปน็ราคาที่เหมาะสม 151/2559 10/06/255916
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             1,657.50   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,657.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001181 14/06/2559

ออกแบบและพิมพ์ปา้ยไวนิลขนาด 3 x 1.2
 เมตร

               432.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 432.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001208 14/06/2559

จ้างเหมาด้าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
องค์กรสู่ระดับบคุคล ของ อบก.

         244,000.00   ตกลงราคา -  - นายนารถ จันทวงศ์ 244,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 152/2559 14/06/2559

 จ้างแก้ไขแบบโปสเตอร์ จัดพิมพ์โปสเตอร์ 
 (แบบละ 1,000 แผ่น) ใช้กระดาษอาร์ต
มัน หนา 160 แกรม ขนาด A1 ไม่มีพับ  
พิมพ์ออฟเซต 4 สี 1 ด้าน   	

          49,500.00   ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา 49,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 153/2559 14/06/2559

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             7,392.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,392.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001180 15/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม           19,130.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 19,130.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001168 16/06/2559

จัดซ้ือวัสดุส้าหรับจัดพิธีวันส้าคัญ             7,615.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 7,615.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001170 16/06/2559

เช่ารถเก๋ง 7 ที่นั่ง ลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใน
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 รับ-คืนรถ ที่
สนามบนิจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รวมค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิง

            4,400.00   ตกลงราคา -  - นายจักรพงษ์   แย้มยิ้ม 4,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001183 16/06/2559

เช่ารถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ส้าหรับ
ปฏบิติังานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 19-22
 มิ.ย.59

            6,702.48   ตกลงราคา -  - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ้ากัด

6,702.48 เปน็ราคาที่เหมาะสม 154/2559 16/06/2559

จ้างท้าส่ือประชาสัมพันธ์ จัดท้า X-stand 
โครงการ T-VER

          54,000.00   ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา 54,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 155/2559 17/06/2559

 สต๊ิกเกอร์โครงการ LESS  ขนาด 2 *8 
ซม. ท้าจากกระดาษ PP ขาวมัน กันน้้า ฉีก
ไม่ขาด

            2,800.00   ตกลงราคา -  - นางสาววรางคณา  ศรียา 2,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001173 20/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             7,159.50   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,159.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001178 20/06/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล้าดับที่

จัดพิมพ์หนังสือ ขนาด 14.5 X 21.0 
เซนติเมตร จ้านวนอย่างน้อย 80 หน้า 
ออกแบบและจัดท้าอาร์ตเวิร์ค ปกหน้า
และหลังพิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี 
ใช้กระดาษอาร์ดการ์ด 260 แกรม เนื้อใน
ใช้กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ 4
 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบไสกาว

         205,000.00   ตกลงราคา -  - บริษัท ซิเมทริก จ้ากัด 205,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 156/2559 20/06/2559

 ซ่อม Main Bord   ซ่อมวงจร  ตรวจเช็ค
ท้าความสะอาด  และค่าบริการซ่อม   
รับประกันซ่อม 3 เดือน

            4,066.00   ตกลงราคา -  - บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

4,066.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 157/2559 20/06/2559

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          223,151.71   ตกลงราคา -  - บริษัท โฟนิกซ์ จ้ากัด 223,151.71 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001176 21/06/2559

จ้างถ่ายเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ 
อบก. คร้ังที่ 7/2559

            1,907.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 1,907.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001177 21/06/2559

จ้างท้าโล่และกล่องใส่โล่ จ้านวน 33 ชุด 39,547.20   ตกลงราคา -  - ททีแีอล เลเซอร์แอนด์ไซน์ โดย
นายภรรทนพ ธนุผล

39,547.20 เปน็ราคาที่เหมาะสม 158/2559 21/06/2559

วัสดุส้านักงาน                849.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 849.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001184 23/06/2559

เช่ารถเก๋งในพื้นที่ปฎบิติังาน ในวันที่ 
28-29 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 รับ-คืนรถที่สนามบนิจังหวัดเชียงใหม่   
จ้านวน 1 คัน ไม่รวมค่าน้้ามันและค่าผ่าน
ทาง

            1,800.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,589.23 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001201 23/06/2559

 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ ที่
สนามบนิจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 26-27 
 มิถุนายน 2559  จ้านวน 1  คัน (24 ชม. 
คิดเปน็ 1 วัน) ไม่รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

            4,138.46   ตกลงราคา -  - เงินสด 4,138.46 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001206 23/06/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มประกอบการ
สัมมนาเร่ือง “เจาะทศิทางแผนพัฒนา
ประเทศไทยเพื่อลดปญัหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ”

            6,272.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 6,272.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001186 24/06/2559

จ้างท้าปา้ยฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมที่จับ ขนาด
 A3 พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

            3,000.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001189 24/06/2559

เช่ารถเก๋ง ลงพื้นที่ปฏบิติังาน ใช้ในการ
เดินทางในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 ไม่รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

            1,500.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001193 24/06/2559

เช่ารถเก๋ง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ไม่รวมค่าน้้ามันและค่า
ผ่านทาง

            1,500.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 1,390.80 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001245 24/06/2559

จ้างท้าเนื้อหาวารสาร อบก. ราย 6 เดือน 
ฉบบัที่ 1/2559

          95,000.00   ตกลงราคา -  - นายศุภเดช ล้ิมพานิชชนก 95,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 161/2559 24/06/2559

ชุดแสดงมัลติมีเดีย ส้าหรับจัดนิทรรศการ
ของ อบก.

          48,150.00   ตกลงราคา -  - พ.ี แอนด์. พี. ปร้ินต้ิง พรีเพรส 48,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 162/2559 24/06/2559

จ้างพิมพ์วารสาร 1,000 เล่ม           80,000.00   ตกลงราคา -  - บริษัท ไอดี.ปรินท ์จ้ากัด 75,221.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 163/2559 24/06/2559

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว                905.00   ตกลงราคา -  - เงินสด 905.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001190 27/06/2559

จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้ในการจัด
นิทรรศการ

            2,963.90   ตกลงราคา -  - บริษัท อัฟโฟรเอป จ้ากัด 2,963.90 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001191 27/06/2559

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน           81,000.00   ตกลงราคา -  - นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปญัญา 81,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 164/2559 27/06/2559

ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน           51,000.00   ตกลงราคา -  - นางสาววรรณกร นาคะ 51,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 165/2559 27/06/2559

 จ้างท้าที่วางโทรศัพท ์จ้านวน 1,200 ชิ้น 60,027.00             ตกลงราคา -  - บริษัท ออเธนติค รับเบอร์ จ้ากัด 60,027.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 168/2559 27/06/2559
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

ล้าดับที่

จ้างที่ปรึกษา โครงการก้าหนดค่าอ้างอิง
และแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลพารามิเตอร์ ฯ

         400,000.00   ตกลง มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่สถาบนัวิจัย
และพัฒนา
พลังงานนครพิงค์

    400,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์

400,000.00 เปน็การจ้างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เปน็
นิติบคุคลและมิได้มีวัตถุประสงค์
แสวงหาก้าไร หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหก้ารสนับสนุน
ใหด้้าเนินการจ้างได้โดยตรง

สัญญาที่ 
032/2559

27/06/2559

จ้างเหมาดูแลบ้ารุง รักษาระบบเว็บไซต์ 
CITC.

          38,038.50   ตกลงราคา -  - บริษัท โลจิคสเปซ จ้ากัด 38,038.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 166/2559 28/06/2559

จ้างเหมาดูแลรักษาระบบการเรียนรู้ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-learning)  ของศูนย์
วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

          38,038.50   ตกลงราคา -  - บริษัท โลจิคสเปซ จ้ากัด 38,038.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 167/2559 28/06/2559

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             2,140.25   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,140.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001192 29/06/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม งาน LESS วันที่ 1
 กรกฎาคม 2559

            9,565.00   ตกลงราคา -  - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 9,565.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001195 29/06/2559

เช่ารถ SUV ลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ 
ที่สนามบนิจังหวัดกระบี่  ในวันที่ 30 
มิถุนายน - 1  กรกฎาคม  2559 จ้านวน 1
  คัน (24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  ไม่รวมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

            3,000.00   ตกลงราคา -  - นายจักรพงษ์   แย้มยิ้ม 2,109.23 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001200 30/06/2559

ค่าเช่าพื้นที่ฝากอีเมล (เพิ่มเติม)             2,889.00   ตกลงราคา -  - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ้ากัด 2,889.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001281 30/06/2559
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