
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087123033

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,050.00 บาท

3,050.00 บาท

0563564001048 หจก.กระดานดำ 550.00ธงตราสัญลักษณ์ สก. ขนาด 60  90 ซม.1

3560300932570 ร้าน ผ้าดอกคำใต้ 2,500.00ผ้าไอเกรดอย่างดี สำหรับผูกริ้วตกแต่งสถานที่2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563564001048 หจก.กระดานดำ 650814135320 66/2565 02/08/2565 550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3560300932570 ร้าน ผ้าดอกคำใต้ 650814135429 65/2565 02/08/2565 2,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087168458

จ้างเหมารถบรรทุก/รถปรับเกลี่ย ขนย้ายและปรับเกลี่ยวัสดุ (กากยาง) เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,590.00 บาท

1,590.00 บาท

3560500653909 นาย ธงศักดิ์  มูลเมือง 1,590.00
งานบริการจ้างเหมาถถบรรทุก/รถปรับเกลี่ย ขนย้ายและปรับเกลี่ยวัสดุ (กากยาง) เพื่อ

ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500653909 นาย ธงศักดิ์  มูลเมือง 650814138411 65/2565 03/08/2565 1,590.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087604458

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำแนวเขต อบต.ดอนศรีชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,570.00 บาท

4,570.00 บาท

0563560000748 หจก. ช.ซีเมนต์บล็อก แอนด์ โลจิสติกส์ 4,000.00เสารั้วคอนกรีต สูง ๒ เมตร1

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 440.00สีน้ำมัน สีแดง2

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 90.00แปรงทาสี ๓ นิ้ว3

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 40.00น้ำมันสน ๑๐๐% ๔๕๐ มล.4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560000748
หจก. ช.ซีเมนต์บล็อก แอนด์

โลจิสติกส์
650814518430 70/2565 08/08/2565 4,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 650814519180 72/2565 08/08/2565 570.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087359424

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,280.00 บาท

2,280.00 บาท

0563564001048 หจก.กระดานดำ 2,000.00กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A4 ชนิด ๗๐ แกรม1

0563564001048 หจก.กระดานดำ 280.00เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563564001048 หจก.กระดานดำ 650814299706 71/2565 10/08/2565 2,280.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087390724

จ้างเหมารถบรรทุก/รถปรับเกลี่ย ขนย้ายและปรับเกลี่ยวัสดุ (กากยาง) เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนสายร่องบัวลอย ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,750.00 บาท

3,750.00 บาท

1560100317204 นาย นราธร  นันตาลิตร 3,750.00

งานบริการจ้างเหมารถบรรทุก/รถปรับเกลี่ย ขนย้ายและปรับเกลี่ยวัสดุ (กากยาง) เพื่อ

ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนสายร่องบัวลอย ซอย ๔ หมู่

ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100317204 นาย นราธร  นันตาลิตร 650814328783 66/2565 15/08/2565 3,750.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087820026

จ้างเหมาเครื่องจักรกล รถบรรทุก  ขุด ถมดิน ขนย้ายและปรับเกลี่ยเศษวัสดุ เศษปูน ซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,600.00 บาท

29,600.00 บาท

1560100317204 นาย นราธร  นันตาลิตร 29,500.00
จ้างเหมาเครื่องจักรกล รถบรรทุก  ขุด ถมดิน ขนย้ายและปรับเกลี่ยเศษวัสดุ เศษปูน

ซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100317204 นาย นราธร  นันตาลิตร 650814682333 68/2565 17/08/2565 29,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087786680

จ้างเหมาบริการรื้อถอนคันฝาย (ฝายน้ำล้นลำเหมืองร่องสะเด็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3560500401331 ร้าน ที.เอ็น.ที. วัสดุ 12,000.00การจ้างงานรื้อถอนคันฝาย (ฝายน้ำล้นลำเหมืองร่องสะเด็ด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500401331 ร้าน ที.เอ็น.ที. วัสดุ 650814680227 67/2565 16/08/2565 12,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087764834

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองร่องสะเด็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,785.00 บาท

28,785.00 บาท

0563565000258 หจก. ทองพูนค้าไม้ 1984 7,200.00เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร1

0563565000258 หจก. ทองพูนค้าไม้ 1984 6,300.00เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร2

3560100128165 ทรายริมอิง 10,000.00ทรายหยาบ3

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 5,000.00กระสอบฟาง ขนาดบรรจุ 25-30 กิโลกรัม4

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 75.00เชือกฟาง5

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 110.00ลวดผูกเหล็ก6

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 100.00ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 650814648334 75/2565 17/08/2565 5,285.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0563565000258 หจก. ทองพูนค้าไม้ 1984 650814642170 73/2565 17/08/2565 13,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3560100128165 ทรายริมอิง 650814643755 74/2565 17/08/2565 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087654512

จ้างทำตรายางสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,580.00 บาท

4,580.00 บาท

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 4,580.00ตรายางสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ รวม ๒๔ อัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300932570
ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง
650814547725 69/2565 18/08/2565 4,580.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087610913

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 16,800.00

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดไว้ ณ วันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

1

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 14,800.00
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน ตามที่กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส
650814513587 76/2565 24/08/2565 31,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087786163

จ้างซ่อมแซมลำโพงไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๖๓ เลขรหัสพัสดุ ๔๘๓-๖๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3560500202303 ร้านเฟิร์ส โฟร์ ประดับยนต์ 1,500.00
การจ้างงานซ่อมแซมลำโพงไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน

บท ๖๔๖๓ เลขรหัสพัสดุ ๔๘๓-๖๓-๐๐๐๓
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500202303 ร้านเฟิร์ส โฟร์ ประดับยนต์ 650814654160
ใบสั่งจ้าง

70/2565
19/08/2565 1,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65087821541

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  สำหรับปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,711.00 บาท

23,711.00 บาท

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 7,061.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ1

3560300860005 นาย บุญธรรม ใสสม 3,000.00ดินถม2

0563564001676 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเคคอนกรีตก่อสร้าง 13,650.00คอนกรีตผสมเสร็จ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 650814684191 78/2565 24/08/2565 7,061.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0563564001676
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเคคอนกรีต

ก่อสร้าง
650814684304 79/2565 26/08/2565 13,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3560300860005 นาย บุญธรรม ใสสม 650814684017 77/2565 24/08/2565 3,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


