


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64017298051

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,500.00 บาท

24,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 21,900.00
คอมพิวเตอร์  ประมวลผล จอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (แบบที่

๑)

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 2,500.00เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์ คูเมือง

640214001454 32/2564 01/02/2564 24,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64017300877

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 5,000.00เครืองสำรองไฟ  ขนาด ๘๐๐ VA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์ คูเมือง

640214001641 33/2564 01/02/2564 5,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64017556294

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกนาค หมู่ที่ ๖  (สายทางจากศูนย์สาธิตการตลาด  ถึงบ้านนายสาคร  สมนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

308,000.00 บาท

298,331.92 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313561001898 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเพิ่มพูน ก่อสร้าง 297,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกนาค หมู่

ที่ ๖  (สายทางจากศูนย์สาธิตการตลาด  ถึงบ้านนายสาคร

สมนาม)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561001898 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเพิ่มพูน

ก่อสร้าง

640222000968 6/2564 02/02/2564 295,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64017555606

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑  (สายทางจากทางเชื่อมถนนคอนกรีต ถึงถนนลาดยาง ร.พ.ช. โนนมาลัย- หนองหัวช้าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

362,000.00 บาท

349,482.81 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313545000165 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่วมอินเตอร์ 348,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง

หมู่ที่ ๑๑  (สายทางจากทางเชื่อมถนนคอนกรีต ถึง

ถนนลาดยาง ร.พ.ช. โนนมาลัย- หนองหัวช้าง )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313545000165 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่วมอินเตอร์ 640222000995 7/2564 02/02/2564 345,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027019455

วัสดุอื่นเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ ๕, ๖ , ๗ ,๑๐

6,240.00 บาท

6,240.00 บาท

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 6,240.00วัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ ๕, ๖ , ๗, ๑๐  จำนวน  ๑๒  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 640214044950 34/2564 03/02/2564 6,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027020706

ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,370.00 บาท

1,370.00 บาท

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 1,200.00แมคเนติก S-N๒๑ ๒๒๐V1

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 170.00ลูกเซอร์กิต ๓A IP2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 640214045601 35/2564 03/02/2564 1,370.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027039560

ซื้อวัสดุสำนักงาน  สำนักปลัด  จำนวน  ๑๓  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 5,700.00กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม1

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 800.00สมุดลงเวลาราชการ ปกเคลือบ2

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 1,050.00ธงชาติ 60 x 903

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 120.00เทปกาวสองหน้า ขนาด  ๑  นิ้ว4

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 120.00เทปใส  ขนาด  ๑  นิ้ว5

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 24.00คลิปดำ เบอร์ ๑๑๒6

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 120.00คลิปดำ  เบอร์ ๑๐๙7

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 96.00คลิปดำ  เบอร์ ๑๑๐8

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 70.00คลิปดำ  เบอร์ ๑๐๘9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 60.00คลิปดำ  เบอร์ ๑๑๑10

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 480.00สมุดเบอร์ ๒ ปกเคลือบ11

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 750.00สมุดทะเบียนรับ12

0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 360.00แฟ้มบัตรประวัติพนักงานพนักงาน13

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561001031 โฟกัสเอ็ดดูเคชั่น 640214055155 36/2564 03/02/2564 9,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027108933

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  บต-1235  บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3310200145586 หนองขวางไดนาโม 4,500.00จ้างเหมาเปลี่ยนไดร์ชาร์ลฟอร์ด รถยนต์ส่วนกลาง  บต-1235  บุรีรัมย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310200145586 หนองขวางไดนาโม 640214116136 37/2564 08/02/2564 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

63127220591

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,700.00 บาท

30,700.00 บาท

1440600045000 นายอภิชาติ  พลชุมแสง   ร้านเพื่อนคอม 22,000.00

เครื่องปรับอโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว พร้อมลำโพงจำลองสภาพแวดล้อมผู้ฟัง Soundbarากาศ

(40.10.17.01 )

1

1440600045000 นายอภิชาติ  พลชุมแสง   ร้านเพื่อนคอม 900.00ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม2

1440600045000 นายอภิชาติ  พลชุมแสง   ร้านเพื่อนคอม 900.00กล่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD3

1440600045000 นายอภิชาติ  พลชุมแสง   ร้านเพื่อนคอม 1,500.00ติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600045000
นายอภิชาติ  พลชุมแสง   ร้านเพื่อน

คอม
640214163694 38/2564 10/02/2564 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027258598

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,380.00 บาท

28,380.00 บาท

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 2,580.00หมึกพิมพ์ TONER  HP LESER JET ๑๒๐๐ SERIES1

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 6,450.00หมึกพิมพ์ TONER  BROTHER  HL- ๓๑๗๐ CDW สีดำ2

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 6,450.00หมึกพิมพ์  TONER  BROTHER  HL - ๓๑๗๐ CDW สีน้ำเงิน3

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 6,450.00หมึกพิมพ์  TONER  BROTHER  HL - ๓๑๗๐ CDW สีแดง4

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 6,450.00หมึกพิมพ์  TONER  BROTHER  HL - ๓๑๗๐ CDW สีเหลือง5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313559000529
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์ คูเมือง
640214236799 39/2564 16/02/2564 28,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027250785

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,690.00 บาท

1,690.00 บาท

0313559000529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง 1,690.00
เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-

๐๐๔-เปลี่ยน BATTERY  UPS ๑๒ V ๗.๘ A-ซ่อมวงจรระบบไฟ  UPS
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313559000529
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์ คูเมือง
640214238141 40/2564 16/02/2564 1,690.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

64027416614

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,700.00 บาท

3,700.00 บาท

3360600304622 คูเมืองการพิมพ์ 1,500.00
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี  ๒๕๖๔              ขนาด ๒.๕ x ๕  เมตร

พร้อมโครงไม้
1

3360600304622 คูเมืองการพิมพ์ 2,200.00
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ พร้อมโครงไม้                ขนาด  ๑.๒  x  ๒.๔

เมตร
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600304622 คูเมืองการพิมพ์ 640214363076 41/2564 24/02/2564 3,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


