สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จางในรอบเดือน มีนาคม 2563
เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

2

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
100,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเองฯ
100,000.00

670.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน วิชัยการเกษตร

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเองฯ
100,000.00
ร%าน วิชัยการเกษตร

670.00

670.00

3

จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน กง 9636 ลพบุรี

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน แดงแอร! แอนด! ซาวด!
16,500.00

ร%าน แดงแอร! แอนด! ซาวด!
16,500.00

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 3 รายการ

15,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

15,400.00

15,400.00

5

จัดซื้อวัสดุงานบ%านงานครัว จํานวน 14 รายการ

6

จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน 82-0332
ลพบุรี

7

จัดซื้อครุภัณฑ!ไฟฟ:าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่มี
ล%อลากจูง) จํานวน 1 เครื่อง

36,170.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ใต%ฟ:า

ร%าน ใต%ฟ:า
36,170.00

36,170.00

29,150.00 เฉพาะเจาะจง

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
29,150.00

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
29,150.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด
9,500.00

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด
9,500.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-2ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
8 จัดซื้อครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! จํานวน 1 เครื่อง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

21,000.00

21,000.00

13,730.00 เฉพาะเจาะจง

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
13,730.00

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
13,730.00

10 จัดซื้อครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! (เครื่องพิมพ! Multifunction
แบบฉีดหมึก) จํานวน 1 เครื่อง

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

7,490.00

7,490.00

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให%กับโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูมระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.4 ประจําภาคเรียน
ที่ 2/2563 (นมปTดภาคเรียน)
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให%กับศูนย!พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูม ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

313,894.80 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรฯ
313,894.80

วิทยาลัยเกษตรฯ
313,894.80

33,078.60 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรฯ
33,078.60

วิทยาลัยเกษตรฯ
33,078.60

13 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถกระเช%า หมายเลขทะเบียน
82-9061 ลพบุรี

2,653.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยรุงเรืองลพบุรีธุรกิจ จํากัด
2,653.60

บริษัท ไทยรุงเรืองลพบุรีธุรกิจ จํากัด
2,653.60

14 จ%างซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร! จํานวน 3 เครื่อง

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ฟTวเจอร! สมาร!ท
2,050.00

ร%าน ฟTวเจอร! สมาร!ท
2,050.00

15 จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน กง 1084 ลพบุรี

2,460.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
2,460.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
2,460.00

9

จ%างซอมแซมรถแทรกเตอร! หมายเลขทะเบียน ตฆ 2205
ลพบุรี

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
21,000.00 เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-3ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
16 จัดซื้อครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! จํานวน 1 เครื่อง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

28,600.00

28,600.00

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

6,290.00

6,290.00

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

690.00

690.00

5,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
5,080.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
5,080.00

20 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม% ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ไทยการยนต!
15,000.00

ร%าน ไทยการยนต!
15,000.00

21 จ%างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจําบอขยะ
เทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 1 คน

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิพล น้ําคํา
48,000.00

นายนิพล น้ําคํา
48,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
3,000.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
3,000.00

17 จัดซื้อเครื่องพิมพ!แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง

18 จัดซื้ออุปกรณ!อานบัตรแบบอเนกประสงค! จํานวน 1 เครื่อง

19 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและซอมแซมรถบรรทุกขนาด
6 ล%อ หมายเลขทะเบียน 82 - 8562 ลพบุรี

22 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่ 1 ลูก)
หมายเลขทะเบียน กพ 9848 ลพบุรี

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
28,600.00 เฉพาะเจาะจง

6,290.00 เฉพาะเจาะจง

690.00 เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-4-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต!)
หมายเลขทะเบียน 81 - 5553 ลพบุรี

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
35,400.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร!
35,400.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
6,000.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
6,000.00

25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร!และการแพทย! (เจลล%างมือ)

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมค คอร!ป จํากัด
16,050.00

บริษัท แมค คอร!ป จํากัด
16,050.00

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ!ในการฝXกอบรม โครงการพลังคนไทย
รวมใจป:องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ประจําป_ 2563
27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ!ในการฝXกอบรม โครงการพลังคนไทย
รวมใจป:องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ประจําป_ 2563 จํานวน 7 รายการ
28 จ%างทําป:ายไวนิล งานโครงการป:องกันและควบคุมโรค
ประจําถิ่นและโรคอุบัติใหม ประจําป_ 2563

83,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ศรีจันทร!เพ็ญ
83,000.00

ร%าน ศรีจันทร!เพ็ญ
83,000.00

21,202.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
21,202.00

ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
21,202.00

1,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใบเฟTร!นโฆษณา จํากัด
1,150.00

บริษัท ใบเฟTร!นโฆษณา จํากัด
1,150.00

29 จ%างซอมแซมรถยนต!หมายเลขทะเบียน นข 5750 ลพบุรี

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน สุนทรการชาง
4,700.00

ร%าน สุนทรการชาง
4,700.00

30 จ%างจัดดอกไม%พร%อมตกแตงสถานที่ งานโครงการฯ

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมหญิง อุดทา
1,000.00

นางสาวสมหญิง อุดทา
1,000.00

24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่)
หมายเลขทะเบียน 81 - 5553 ลพบุรี

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร!
35,400.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน งานโครงการฯ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
1,165.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
1,165.00

1,430.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน สุนทรการชาง
1,430.00

ร%าน สุนทรการชาง
1,430.00

10,380.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
10,380.00

บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
10,380.00

34 จ%างเช็ครอบระยะทางและซอมแซมรถยนต! หมายเลข
ทะเบียน นข 2555 ลพบุรี

8,568.56 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต%าลพบุรีอุดมชัย
8,568.56

บริษัท โตโยต%าลพบุรีอุดมชัย
8,568.56

35 จ%างซอมแซมรถยนต!ตรวจการณ! หมายเลขทะเบียน
บธ 9254 ลพบุรี

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน เอ็น บี การไฟฟ:า
1,850.00

ร%าน เอ็น บี การไฟฟ:า
1,850.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน มนูการชาง
19,600.00

ร%าน มนูการชาง
19,600.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยางสามัคคี ออโต% ไทร!
250.00

หจก.ยางสามัคคี ออโต% ไทร!
250.00

32 จ%างซอมแซมรถยนต!หมายเลขทะเบียน ป 8507 ลพบุรี

33 จัดซื้อวัสดุกอสร%าง จํานวน 4 รายการ

36 จ%างซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค!
หมายเลขทะเบียน บย 8935 ลพบุรี
37 จ%างสลับยางถวงล%อ หมายเลขทะเบียน กง 3586 ลพบุรี

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
1,165.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
38 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 4 เครื่อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
17,199.99 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท แมค คอร!ป จํากัด
17,199.99

39 จ%างเหมาตัดเย็บผ%าปูโต`ะสําหรับใช%ในอาคารอเนกประสงค!
เทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 3 รายการ

198,500.00 เฉพาะเจาะจง

ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
198,500.00

ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
198,500.00

40 จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน กง 9636 ลพบุรี

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
5,000.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
5,000.00

41 จัดซื้อวัสดุไฟฟ:าและวิทยุ (ไมโครโฟนไร%สาย)
จํานวน 2 เครื่อง

5,180.00 เฉพาะเจาะจง

42 จ%างซอมแซมเครื่องตัดหญ%าแบบรถเข็น จํานวน 2 เครื่อง

บ.ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
บริษัท แมค คอร!ป จํากัด
17,199.99

บ.ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

5,180.00

5,180.00

6,880.00 เฉพาะเจาะจง

นายประเทือง วินิยม
6,880.00

นายประเทือง วินิยม
6,880.00

43 จัดซื้อครุภัณฑ!การศึกษา (ชุดโต`ะ+เก%าอี้นักเรียน)
จํานวน 40 ชุด

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ! จํากัด
60,000.00

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ! จํากัด
60,000.00

44 จ%างกอสร%างถนน คสล. สายบ%านทาเดื่อ (ตอจากถนน คสล.
เดิม) ชุมชนบ%านทาเดื่อ - คงเจริญ ม.4 ต.นิคมฯ

94,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.ธนพันธุ!
94,000.00

หจก.ส.ธนพันธุ!
94,000.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-7-

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
45 จัดซื้อหัวจานดาวเทียม 2 ขั้ว

46 จัดซื้ออุปกรณ!เกี่ยวกับการจราจร

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 2 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
1,300.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
นางสาวพิศมัย บุญทอง
1,300.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน สุขเกษมไซเรน
50,000.00

ร%าน สุขเกษมไซเรน
50,000.00

ร%าน ฟTวเจอร!สมาร!ท

ร%าน ฟTวเจอร!สมาร!ท

660.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
นางสาวพิศมัย บุญทอง
1,300.00

660.00
48 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 2 รายการ

49 จ%างซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81 - 8657 ลพบุรี
50 จ%างซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร!ยี่ห%อ Brother HL-3170
CDW จํานวน 1 เครื่อง
51 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่รถยนต!)
จํานวน 1 ลูก

13,482.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนโทรล ดาต%า (ประเทศไทย) จํากัด

9,100.00 เฉพาะเจาะจง

540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนโทรล ดาต%า (ประเทศไทย) จํากัด

13,482.00

13,482.00

อู จ.เจริญการชาง
9,100.00

อู จ.เจริญการชาง
9,100.00

ร%าน ฟTวเจอร!สมาร!ท

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

660.00

ร%าน ฟTวเจอร!สมาร!ท
540.00

540.00

ร%าน ลพบุรีคาร!เซอร!วิส
3,100.00

ร%าน ลพบุรีคาร!เซอร!วิส
3,100.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-8-

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
52 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ!พลโทหญิง สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ
เจ%าฟ:าพัชรกิติยาภาฯ จํานวน 100 ผืน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
6,000.00

53 จัดซื้อครุภัณฑ!งานบ%านงานครัว (เครื่องตัดหญ%า)
จํานวน 1 เครื่อง

11,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ไทยการยนต!
11,800.00

54 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! (ตลับหมึก) จํานวน 3 รายการ

12,797.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต%า (ประเทศไทย) จํากัด
12,797.20

55 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
6,000.00
ร%าน ไทยการยนต!
11,800.00
บริษัท คอนโทรล ดาต%า (ประเทศไทย) จํากัด

12,797.20

สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเอง
100,000.00

สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเอง
100,000.00

56 ซอมสร%างถนน คสล.ซอย 2 (ระหวางสายโท-สายจัตวา)
ชุมชนบ%านหนองแกเตื่อย ม.4 ต.โคกตูม

1,290,000.00

e-bidding

หจก.เทียรประเสริฐ
1,250,000.00

หจก.เทียรประเสริฐ
1,250,000.00

57 ซอมสร%างถนน คสล. ซอย 4 (ระหวางสายตรี-สายโท)
ชุมชนบ%านซอย 5 ม.13 ต.โคกตูม

1,164,000.00

e-bidding

หจก.เทียรประเสริฐ
1,110,000.00

หจก.เทียรประเสริฐ
1,110,000.00

58 ซอมสร%างถนน คสล. ซอย 8 (ระหวางสายตรี-สายโท)
ชุมชนบ%านห%วยส%ม ม.6 ต.โคกตูม

1,951,000.00

e-bidding

หจก.เทียรประเสริฐ
1,850,000.00

หจก.เทียรประเสริฐ
1,850,000.00

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

-9-

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
59 ซอมสร%างถนน คสล.ซอยพิเศษ (ระหวางสายจัตวา สายโท) ชุมชนบ%านห%วยบงสามัคคี ม.8 ต.โคกตูม
60 ซอมสร%างถนน คสล.ถนนรอบอางเก็บน้ําห%วยส%ม
(ระหวางซอย 6 - ซอย 7) ชุมชนบ%านซอย 5
ม.13 ต.โคกตูม
61 ซอมสร%างถนน คสล.ซอยศูนย! (ระหวางสายจัตวา สายทหาร) ชุมชนบ%านห%วยบงสามัคคี ม.8 ต.โคกตูม
62 ซอมสร%างถนน คสล.ถนนสายเข%าบ%านซับเสือแมบ
ชุมชนบ%านซับเสือแมบ ม.10 ต.นิคมฯ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
1,550,000.00 e-bidding

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
อยูระหวางดําเนินการ
-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
อยูระหวางดําเนินการ
-

1,575,000.00

e-bidding

อยูระหวางดําเนินการ
-

อยูระหวางดําเนินการ
-

1,535,000.00

e-bidding

อยูระหวางดําเนินการ
-

อยูระหวางดําเนินการ
-

1,160,000.00

e-bidding

อยูระหวางดําเนินการ
-

อยูระหวางดําเนินการ
-

ลงชื่อ

ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

