
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  
2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 17,760.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 128/2562

ส าหรับใชใ้นงานกองชา่ง ในราคา 17,760.00 ในราคา 17,760.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถนุายน 2562

2 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุล าโพงฮอร์น 15,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 129/2562

ในราคา 15,500.00 ในราคา 15,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถนุายน 2562

3 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 3 รายการ 3,530.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 130/2562

ใชใ้นงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 3,530.00 ในราคา 3,530.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถนุายน 2562

4 ค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 131/2562

ในราคา 4,000.00 ในราคา 4,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถนุายน 2562

5 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 1 รายการ 13,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 132/2562

ส าหรับใชใ้นงานกองชา่ง ในราคา 13,000.00 ในราคา 13,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถนุายน 2562

6 ค่าจดัซ้ือปั๊มน้ าส าหรับใชใ้นเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 133/2562

ในราคา 22,000.00 ในราคา 22,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถนุายน 2562

7 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ 9,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 134/2562

ในราคา 9,500.00 ในราคา 9,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถนุายน 2562

8 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ส าหรับ 2,397.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 135/2562

ใชใ้นงานกองการศึกษา ในราคา 2,397.00 ในราคา 2,397.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถนุายน 2562

9 ค่าจดัซ้ือขีผ้ึ้งส าหรับหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 197,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 136/2562

2562 ในราคา 197,400.00 ในราคา 197,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถนุายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มิถุนายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

หจก.เกษตรยนต์ หจก.เกษตรยนต์

หจก.เกษตรยนต์ หจก.เกษตรยนต์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

10 ค่าจดัซ้ือเคมีถงัดับเพลิง จ านวน 4 รายการ 4,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 137/2562

ในราคา 4,600.00 ในราคา 4,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถนุายน 2562

11 ค่าจดัซ้ือไม้ตบไฟ จ านวน 8 อนั 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 138/2562

ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถนุายน 2562

12 ค่าจดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 16,278.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 140/2562

เคร่ืองพ่นหมอกควัน ในราคา 16,278.00 ในราคา 16,278.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

13 ค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ยางมะตอย 5,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 141/2562

ในราคา 5,100.00 ในราคา 5,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

14 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับเคร่ืองพ่นยายงุ 12,879.65 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 142/2562

ในราคา 12,879.65 ในราคา 12,879.65 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

15 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับเคร่ืองพ่นยายงุ 8,163.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 143/2562

ในราคา 123,356.92 ในราคา 123,356.92 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

16 ค่าจดัซ้ือเกา้อีม้ีพนักพิง จ านว 2 ตัว ส าหรับ 5,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 144/2562

เจา้หน้าที่กองคลัง ในราคา 5,800.00 ในราคา 5,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถนุายน 2562

17 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 145/2562

ส าหรับใชใ้นงานกองคลัง ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถนุายน 2562

18 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 8,680.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 147/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 มิถนุายน 2562

19 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 775.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 148/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 มิถนุายน 2562

20 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใชบ้ริโภคในส านักงาน 2,500.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 149/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน ก.ค. 62 ในราคา 2,090.00 ในราคา 2,090.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 มิถนุายน 2562

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านรวมชยัพาณิชย์ ร้านรวมชยัพาณิชย์

ร้านรวมชยัพาณิชย์ ร้านรวมชยัพาณิชย์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

21 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใชบ้ริโภคในศูนยพ์ัฒนา 870.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 150/2562

เด็กเล็ก 3 ศูนย ์ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ในราคา 870.00 ในราคา 870.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 มิถนุายน 2562

22 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 150,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 151/2562

เดือน กรกฎาคม - กนัยายน 2562 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถนุายน 2562

บจก.ล าพูนปิโตเล่ียม บจก.ล าพูนปิโตเล่ียม

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 131/2562

พัฒนาศักยภาพผู้น าชมุชนต าบลเหมืองจี ้กจิกรรมที่1 ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถนุายน 2562

2 ค่าจา้งซ่อมแซมรถกระเชา้ ทะเบียน 80-8123 ล าพูน 790.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 133/2562

ในราคา 790.00 ในราคา 790.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถนุายน 2562

3 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 134/2562

ในราคา 3,300.00 ในราคา 3,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถนุายน 2562

4 ค่าจา้งซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 2412 ล าพูน 3,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 135/2562

ในราคา 3,800.00 ในราคา 3,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถนุายน 2562

5 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง 1,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 137/2562

ท างานกองชา่ง ในราคา 1,900.00 ในราคา 1,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

7 ค่าจา้งซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บธ 5422 ล าพูน 1,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 138/2562

ในราคา 1,600.00 ในราคา 1,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

8 ค่าจา้งซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ าคอนกรีต 950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 139/2562

หมู่ 3 ในราคา 950.00 ในราคา 950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

9 ค่าจา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน 4,196.54 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 141/2562

ในราคา 4,196.54 ในราคา 4,196.54 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถนุายน 2562

10 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ยาเสพติด 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 142/2562

ในราคา 8,239.60 ในราคา 8,239.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถนุายน 2562

ร้าน ทีบ ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพูน ร้าน ทีบ ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพูน

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส

นายดุสิต   ทุนอนิทร์ นายดุสิต   ทุนอนิทร์

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

น.ส.จนิดาพร   ไทยกรรณ์ น.ส.จนิดาพร   ไทยกรรณ์

ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์เซอร์วิส

ร้าน 45 แอร์ ร้าน 45 แอร์

ร้านบีมบริการ ร้านบีมบริการ

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  มิถุนายน  2562

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วธิีจดัจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป



เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วธิีจดัจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

11 ค่าจา้งท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 143/2562

ส าหรับคณะศึกษาดูงานจากจงัหวัดสงขลา ในราคา 5,400.00 ในราคา 5,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถนุายน 2562

12 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัแหล่ง 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 144/2562

เพาะพันธุลู์กน้ ายงุลาย ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถนุายน 2562

13 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 145/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถนุายน 2562

14 ค่าจา้งเหมารับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 145/2562

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถนุายน 2562

15 ค่าจา้งซ่อมแซมรถพยาบาลฉกุเฉนิ ทะเบียน 4,314.24 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 146/2562

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 4,314.24 ในราคา 4,314.24 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถนุายน 2562

16 ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จ านวน 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 046/2562

3 สาย ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิถนุายน 2562

17 ค่าจา้งเสริมผิวลาดยาง หมู่ 3 จ านวน 2 สาย 342,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 047/2562

ในราคา 342,000.00 ในราคา 342,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถนุายน 2562

18 ค่าจา้งเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 145,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 048/2562

ในราคา 145,000.00 ในราคา 145,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถนุายน 2562

19 ค่าจา้งเหมาเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาเทศบาลต าบล 177,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 049/2562

เหมืองจี้ ในราคา 177,000.00 ในราคา 177,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถนุายน 2562

ร้านน้อยบาดาล ร้านน้อยบาดาล

ร้านพีเอม็การกอ่สร้าง ร้านพีเอม็การกอ่สร้าง

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

หจก.วังตาลกอ่สร้าง หจก.วังตาลกอ่สร้าง

นางบรรจง    ฝ้ันพรม นางบรรจง    ฝ้ันพรม

หจก.ล าธารคอนสตรัคชัน่ หจก.ล าธารคอนสตรัคชัน่

ร้าน ทีบ ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพูน ร้าน ทีบ ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพูน

น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า


