
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดนครพนม
ข้อมูล  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564

ช่ือเจ้าหน้าท่ี รายการอุปกรณ์ จ านวน ขนาด/ก าลัง หน่วย ปีท่ีสร้าง งบประมาณ งบประมาณ สถานะการใช้งาน การใช้ เป้าหมาย
ของสหกรณ์ โทรศัพท์ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ท่ีสหกรณ์ครอบครอง การผลิต - (พ.ศ.) จาก ก่อสร้าง ใช้ได้/ใช้ไม่ได้ ประโยชน์ การใช้งาน
ท่ีรับผิดชอบ โทรสาร (ปัจจุบัน) - - - - -

1 สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จ ากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2539 กรมส่งเสริม 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จ ากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จ ากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2538 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จ ากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 50             ตัน 2539 งบพัฒนาจังหวัด 280,050     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จ ากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ลานตาก 1 500           ตัน 2560 กรมส่งเสริมฯ 2,440,700   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป

2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ลานตาก 1 800           ตร.ม. 2541 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2541 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โรงสี 1 2               ตัน/วัน 2559 จังหวัด 470,000     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โรงสี 1 80             ตัน/วัน 2560 กลุ่มจังหวัด 77,950,000 ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โกดัง 1 2,000         ตัน 2559 กลุ่มจังหวัด ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ลานตาก 1 2,000         ตร.ม. 2560 กลุ่มจังหวัด ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โกดัง 1 2,000         ตัน กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โกดัง 1 2,000         ตัน พัฒนาจังหวัด ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ลานตาก 1 1,700         ตร.ม. ทุนสหกรณ์ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โรงสี 1 6               ตัน/วัน ทุนสหกรณ์ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จ ากัด นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ลานตาก 1 500           ตร.ม. กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป

3 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม โรงสีข้าวระบบปิด 1 40             ตัน/วัน 2544 ASPL 877,500     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ไซโล 2 250           ตัน 2545 ASPL 3,690,000   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตัน 2540 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2540 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 40             ตัน 2538 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน  - สหกรณ์ 340,000     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากัด นางสาวชาลิสา สารสิทธ์ิ 0-4254-1153 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ลานตาก 1 1,400         ตร.ม. 2553 กรมส่งเสริมฯ 1,300,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป

4 สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จ ากัด นายวุฒิชัย ชินบูรณ์ 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ลานตาก 1 800           ตร.ม. 2540 กรมการค้าภายใน 463,200     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จ ากัด นายวุฒิชัย ชินบูรณ์ 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน 2540 สหกรณ์ 1,841,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จ ากัด นายวุฒิชัย ชินบูรณ์ 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2540 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จ ากัด นายวุฒิชัย ชินบูรณ์ 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 40             ตัน 2540 คุณธนู บุพศิริ 375,000     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป

5 สหกรณ์การเกษตรน  าฝนนาทม จ ากัด ร.ต.ท.ไชยรัตน์ โสรินทร์ 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2539 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรน  าฝนนาทม จ ากัด ร.ต.ท.ไชยรัตน์ โสรินทร์ 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรน  าฝนนาทม จ ากัด ร.ต.ท.ไชยรัตน์ โสรินทร์ 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 40             ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรน  าฝนนาทม จ ากัด ร.ต.ท.ไชยรัตน์ โสรินทร์ 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้

6 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2538 กรมส่งเสริมฯ ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2539 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 40             ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม โรงสี 1 1               ตัน 2559 จังหวัด 390,000     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากัด นายอมรทรัพย์  ชุมปัญญา 0-4259-1286 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม เคร่ืองผลิตพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) 1 2554 กรมส่งเสริมฯ 510,400     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้

ท่ีต้ังอุปกรณ์การตลาด
ท่ี ช่ือสหกรณ์



7 สหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จ ากัด น.ส.อัญชราพร  บัวชุม 0-9841-4906 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน 2518 สหกรณ์ 1,813,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
8 สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 นาหว้า นาหว้า นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2537 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้

สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 นาหว้า นาหว้า นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2537 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 นาหว้า นาหว้า นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน ทุนสหกรณ์ ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 โพนสว่าง นาหว้า นครพนม โรงสีข้าวระบบปิด 1 24             ตัน/วัน 2543 มิยาซาวา 6,100,000   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 โพนสว่าง นาหว้า นครพนม โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุฯ 1 2               ตัน/ชม. 2541 มิยาซาวา 13,000,000 ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จ ากัด นายประกอบกิจ  โพธ์ิศรี 0-4259-7256 โพนสว่าง นาหว้า นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้

9 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 2544 กรมส่งเสริมฯ 90,000       ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2538 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2538 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 40             ตัน 2538 กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ใช้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ฉางปูน 1 1,000         ตัน 2563 สหกรณ์ 4,195,400   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2539 กรมส่งเสริม 1,301,000   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม โรงสี 1 1               ตัน/วัน 2559 จังหวัด 390,000     ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป

10 สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม โรงสีข้าวระบบปิด 1 40             ตัน/วัน 2545 ASPL 877,500     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน 2518 ทุนสหกรณ์ ใช้ได้ ใช้ ใช้ต่อไป
สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2542 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จ ากัด นายเรืองชัย วงศ์อุระ 0-4258-1237 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม เคร่ืองช่ัง 1 50             ตัน 2535 พัฒนาจังหวัด 275,720     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ใช้ต่อไป

11 สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จ ากัด นายประภาส  ค าเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ลานตาก 1 3,292         ตร.ม. 2538 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จ ากัด นายประภาส  ค าเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2538 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จ ากัด นายประภาส  ค าเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ฉางไม้ 1 500           ตัน 2518 ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้

12 สหกรณ์การเกษตรนาแก จ ากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม โรงสีข้าวระบบปิด 1 40             ตันต่อวัน 2544 ASPL 877,500     ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาแก จ ากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ลานตาก 1 2,290         ตร.ม. 2539 กรมส่งเสริมฯ ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาแก จ ากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ฉางปูน 1 500           ตัน 2539 กรมส่งเสริมฯ 2,096,000   ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาแก จ ากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ฉางไม้ 3 500           ตัน 2518 เงินกู้กรมฯ ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้
สหกรณ์การเกษตรนาแก จ ากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม เคร่ืองอบฯ (น  ามัน) 1 30             ตัน/วัน 2538 กรมส่งเสริมฯ 1,301,100   ขายทอดตลาด ไม่ได้ใช้ ไม่ใช้



สถานการณ์ใช้งาน รายการ
ใช้ได้ 57
ไม่ได้ใช้ 2
ขายทอดตลาด 8

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564

ใชไ้ด,้ 57

ไม่ไดใ้ช,้ 2
ขายทอดตลาด, 8

กราฟแสดงขอ้มลูจ านวนอปุกรณ์การตลาดในจังหวัดนครพนม แยกตามสถานะการใชง้าน

หน่วย : รายการ


