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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

สขร1.

1 กล้องจุลทรรศน์ รพ.สต. 50,000.00  50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสแอล เมดิคอลส์ แอนด์อนิโนเวชั่น 50,000.00 หจก.เอสแอล เมดิคอลส์ แอนด์อนิโนเวชั่น 50,000.00  ราคาต่ าสุด 1570 ลว. 3/5/2564

2 วสัดุเชือ้เพลิง 12,784.00  12,784.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 12,784.00 สหกรณ์การเกษตร 12,784.00  ราคาต่ าสุด 1572 ลว. 3/5/2564

3 กล่องพลาสติก 50ลิตร 120 ใบ 31,440.00  31,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 31,440.00 บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 31,440.00  ราคาต่ าสุด 1597 ลว. 3/5/2564

4 ถังขยะเท้าเหยยีบ 16,168.00  16,168.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 16,168.00 บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 16,168.00  ราคาต่ าสุด 1598 ลว. 3/5/2564

5 เคร่ืองวดัความดัน 10,000.00  10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปรดรักส์ รวมยา 10,000.00 ร้านโปรดรักส์ รวมยา 10,000.00  ราคาต่ าสุด 1599 ลว. 3/5/2564

6 กระเป๋าเยีย่มบ้าน 14,000.00  14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปรดรักส์ รวมยา 14,000.00 ร้านโปรดรักส์ รวมยา 14,000.00  ราคาต่ าสุด 1600 ลว. 3/5/2564

7 เคร่ืองชัง่น้ าหนัก 12,600.00  12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปรดรักส์ รวมยา 12,600.00 ร้านโปรดรักส์ รวมยา 12,600.00  ราคาต่ าสุด 1601 ลว. 3/5/2564

8 เช่าเคร่ืองถ้ายเอกสาร 6,011.75    6,011.75   วิธีเฉพาะเจาะจง บุรีรัมย ์โอเอ 6,011.75   บุรีรัมย ์โอเอ 6,011.75   ราคาต่ าสุด 1616 ลว. 3/5/2564

9 จ้างขนยา้ยขยะติดเชือ้ไปเผาท าลาย 24,204.00  24,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์ 24,204.00 ส.เรืองโรจน์ 24,204.00  ราคาต่ าสุด 1617 ลว. 3/5/2564

10 ส่ังซ้ืออน้ าด่ืม 7,410.00    7,410.00   วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายรุ้ง 7,410.00   น้ าด่ืมสายรุ้ง 7,410.00   ราคาต่ าสุด 1618 ลว. 3/5/2564

11 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 9,300.00    9,300.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูทอง  เจริญรัมย์ 9,300.00   นายภูทอง  เจริญรัมย์ 9,300.00   ราคาต่ าสุด 1619 ลว. 3/5/2564

12 จ้างพนักงานงานจ่ายกลาง 6,600.00    6,600.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพล  สายบุตร 6,600.00   นายก าพล  สายบุตร 6,600.00   ราคาต่ าสุด 1620 ลว. 3/5/2564

13 ส่ังซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯ 2,324.00    2,324.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เรือนทองการไฟฟ้า 2,324.00   เรือนทองการไฟฟ้า 2,324.00   ราคาต่ าสุด 1621 ลว. 3/5/2564

14 จ้างเหมาบริการยา้ยพร้อมติดต้ังหัวจ่าย Oxygin 15,000.00  15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคแอนด์วาย 15,000.00 หจก.เคแอนด์วาย 15,000.00  ราคาต่ าสุด 1622 ลว. 3/5/2564

15 กระดาษถ่ายเอกสาร 30,000.00  30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอสช็อป 30,000.00 เอสช็อป 30,000.00  ราคาต่ าสุด 1623 ลว. 3/5/2564

16 วสัดุส านักงาน 23,297.11  23,297.11 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณยา 23,297.11 ร้านณยา 23,297.11  ราคาต่ าสุด 1624 ลว. 5/5/2564

17 วสัดุงานบ้านงานครัว 9,800.00    9,800.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เนเจอร์บานซ์ 9,800.00   บ.เนเจอร์บานซ์ 9,800.00   ราคาต่ าสุด 1625 ลว. 5/5/2564

18 วสัดุงานบ้านงานครัว 16,560.00  16,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวนั 16,560.00 ร้านแสงตะวนั 16,560.00  ราคาต่ าสุด 1626 ลว. 5/5/2564

19 วสัดุงานบ้านงานครัว 21,400.00  21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยเูนีย่น 21,400.00 บ.สยามยเูนีย่น 21,400.00  ราคาต่ าสุด 1627 ลว. 5/5/2564

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

สขร1.

20 วสัดุงานบ้านงานครัว 12594.97 12594.97 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณยา 12594.97 ร้านณยา 12594.97 ราคาต่ าสดุ 1628 ลว. 5/5/2564

21 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 4,170.00    4,170.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มทีดี่ไซน์ 4,170.00   ร้านเต็มทีดี่ไซน์ 4,170.00   ราคาต่ าสุด 1629 ลว. 5/5/2564

22 ส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,803.23    4,803.23   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 4,803.23   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 4,803.23   ราคาต่ าสุด 1630 ลว. 5/5/2564

23 ส่ังซ้ือต้นไม้ 20,970.00  20,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธญัภาพันธุไ์ม้ 20,970.00 ร้านธญัภาพันธุไ์ม้ 20,970.00  ราคาต่ าสุด 1631 ลว. 5/5/2564

24 จ้างสแกนแบบระบบ บ าบัดน้ าเสีย 3,200.00    3,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยพร้ิน เอ็กซ์ เพรส 3,200.00   ธงชัยพร้ิน เอ็กซ์ เพรส 3,200.00   ราคาต่ าสุด 1633 ลว. 5/5/2564

25 วสัดุส านักงาน 26,100.00  26,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมย ์ร่วมค้า 26,100.00 บ.บุรีรัมย ์ร่วมค้า 26,100.00  ราคาต่ าสุด 1634 ลว. 5/5/2564

26 วสัดุก่อสร้าง 593.85       593.85     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 593.85      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 593.85      ราคาต่ าสุด 1636 ลว. 12/5/2564

27 เคร่ืองปรับอากาศ คลนิกหมอครอบครัว 25,900.00  25,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Boss AiR 25,900.00 Boss AiR 25,900.00  ราคาต่ าสุด 1650 ลว. 12/5/2564

28 วสัดุงานบ้านงานครัว 31,250.00  31,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เทค 31,250.00 บ.อินเตอร์เทค 31,250.00  ราคาต่ าสุด 1651 ลว. 17/5/2564

29 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสิทธบิัตร 12,200.00  12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Boss AiR 12,200.00 Boss AiR 12,200.00  ราคาต่ าสุด 1652 ลว. 17/5/2564

30 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 187,500.00  187,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อเิลฟเวน่พลัส 187,500.00 หจก.อเิลฟเวน่พลัส 187,500.00  ราคาต่ าสุด 1653 ลว. 17/5/2564

31 จ้างเหมาบริการติดต้ังสายไฟเบอร์ออฟติค คลินิกหมอครอบครัว54,174.10  54,174.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บุรีรัมยร่์วมค้า 54,174.10 บุรีรัมย ์คอมพิวเตอร์ 54,174.10  ราคาต่ าสุด 1654 ลว. 17/5/2564

32 วสัดุส านักงาน (ใบฟอร์มปรอท) 16,000.00  16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โมเดิร์นพร้ินเทค 16,000.00 โมเดิร์นพร้ินเทค 16,000.00  ราคาต่ าสุด 1656 ลว. 17/5/2564

33 วสัดุส านักงาน (กล่องกระดาษ) 5,697.75    5,697.75   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณยา 5,697.75   ร้านณยา 5,697.75   ราคาต่ าสุด 1657 ลว. 17/5/2564

34 วสัดุอืน่ๆ (ไฟหน้ารถ) 250.00       250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีระยางยนต์ 250.00      ร้านพีระยางยนต์ 250.00      ราคาต่ าสุด 1658 ลว. 17/5/2564

35 วสัดุเชือ้เพลิง 1,680.00 1,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 1,680.00 สหกรณ์การเกษตร 1,680.00 ราคาต่ าสุด 1659 ลว. 17/5/2564

36 วสัดุอืน่ๆ 3,000.00      3,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง BR เทค 3,000.00     BR เทค 3,000.00      ราคาต่ าสุด 1660 ลว. 17/5/2564

37 วสัดุก่อสร้าง 1,366.39    1,366.39   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,366.39   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,366.39   ราคาต่ าสุด 1661 ลว. 17/5/2564

38 แก๊ส 4,680.00       4,680.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวชีัย 4,680.00      ร้านทวชีัย 4,680.00      ราคาต่ าสุด 1672 ลว. 17/5/2564

39 วสัดุบริโภค (พริกแกง) 1,480.00    1,480.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพือง แคล้วคลาด 1,480.00   นางเพือง แคล้วคลาด 1,480.00   ราคาต่ าสุด 1673 ลว. 17/5/2564

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

สขร1.

40 ส่ังซ้ือขาต้ังล าโพง 4,878.00    4,878.00   วิธีเฉพาะเจาะจง Do Home 4,878.00   Do Home 4,878.00   ราคาต่ าสุด 1677 ลว. 18/5/2564

41 วสัดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 6,000.00    6,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสังคม เจริญรัมย์ 6,000.00   นายสังคม เจริญรัมย์ 6,000.00   ราคาต่ าสุด 1678 ลว. 18/5/2564

42 ส่ังซ้ือวสัดุอืน่ๆ สายEKG MAC2000 18,900.00  18,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มายด์เมดิคอลแคร์ จ ากัด 18,900.00 บ.มายด์เมดิคอลแคร์ จ ากัด 18,900.00  ราคาต่ าสุด 1694 ลว. 21/5/2564

43 ส่ังซ้ือโทรโข่ง 9,000.00    9,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน BR เทค 9,000.00   ร้าน BR เทค 9,000.00   ราคาต่ าสุด 1695 ลว. 21/5/2564

44 วสัดุก่อสร้าง 8,228.30    8,228.30   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 8,228.30   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 8,228.30   ราคาต่ าสุด 1696 ลว. 21/5/2564

45 จ้างปะยางรถยนต์ 150.00       150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีระยางยานต์ 150.00      ร้านพีระยางยานต์ 150.00      ราคาต่ าสุด 1697 ลว. 21/5/2564

46 ส่ังซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯ 19,515.00  19,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเรือนทองการไฟฟ้า 19,515.00 ร้านเรือนทองการไฟฟ้า 19,515.00  ราคาต่ าสุด 1698 ลว. 21/5/2564

47 ส่ังซ้ือวสัดุบริโภค (อาหารแห้ง) 13,948.00  13,948.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมย ์เล้าม่งเส็ง 13,948.00 บ.เมย ์เล้าม่งเส็ง 13,948.00  ราคาต่ าสุด 1699 ลว. 21/5/2564

48 จ้างซ่อมกระบอกสูบเคร่ืองผลิตออกซิเจน 3,800.00    3,800.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี แซ่ต้ัน 3,800.00   นายมนตรี แซ่ต้ัน 3,800.00   ราคาต่ าสุด 1712 ลว. 25/5/2564

49 ส่ังซ้ือข้าวสาร 25,200.00  25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุตรี เคร่ืองทองใหญ่ 25,200.00 นางบุตรี เคร่ืองทองใหญ่ 25,200.00  ราคาต่ าสุด 1713 ลว. 25/5/2564

50 วสัดุงานบ้านงานครัว กล่องข้าวผู้ป่วย 16,680.00  16,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ 16,680.00 หจก.กิตติเชษฐ์ 16,680.00  ราคาต่ าสุด 1714 ลว. 25/5/2564

51 วสัดุงานบ้านงานครัว 11,964.00  11,964.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 11,964.00 บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 11,964.00  ราคาต่ าสุด 1715 ลว. 25/5/2564

52 วสัดุก่อสร้าง 674.10       674.10     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 674.10      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 674.10      ราคาต่ าสุด 1716 ลว. 25/5/2564

53 วสัดุเชือ้เพลิง 558.00       558.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 558.00      สหกรณ์การเกษตร 558.00      ราคาต่ าสุด 1717 ลว. 25/5/2564

54 จ้างซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปัน่ไฟ 35,042.50  35,042.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอสวายเค เอน็จิเนียร่ิงแอนด์คอนสตาร์คชั่น 
จ ากดั 35,042.50 

บ.เอสวายเค เอน็จิเนียร่ิงแอนด์คอนสตาร์คชั่น 
จ ากดั 35,042.50  ราคาต่ าสุด 1718 ลว. 25/5/2564

55 ส่ังซ้ือเส้ือกาวน์กันน้ า 32,040.00  32,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอลิส ซัพพลาย จ ากัด 32,040.00 บ.เอลิส ซัพพลาย จ ากัด 32,040.00  ราคาต่ าสุด 1719 ลว. 25/5/2564

56 วสัดุส านักงาน (นาฬิกา) 1,200.00    1,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 1,200.00   บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 1,200.00   ราคาต่ าสุด 1720 ลว. 25/5/2564

57 วสัดุไฟฟ้าฯ 3,420.00    3,420.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เรือนทองการไฟฟ้า 3,420.00   เรือนทองการไฟฟ้า 3,420.00   ราคาต่ าสุด 1721 ลว. 25/5/2564

58 สูบส่ิงปฏิกูล 1,000.00    1,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิน ชืน่พิมาย 1,000.00   นายสุทิน ชืน่พิมาย 1,000.00   ราคาต่ าสุด 1722 ลว. 25/5/2564

59 ส่ังซ้ือเคร่ืองวดัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 2,400.00    2,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มายด์เมดิคอลแคร์ จ ากัด 2,400.00   บ.มายด์เมดิคอลแคร์ จ ากัด 2,400.00   ราคาต่ าสุด 1723 ลว. 25/5/2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 
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ราคากลาง 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

สขร1.

60 ส่ังซ้ือเตียงและฟูก 6,900.00    6,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 6,900.00   หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 6,900.00   ราคาต่ าสุด 1738 ลว. 27/5/2564

61 จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ8464 991.00       991.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แสงตะวนัเอ็นจิเนียร่ิง 991.00      บ.แสงตะวนัเอ็นจิเนียร่ิง 991.00      ราคาต่ าสุด 1742 ลว. 27/5/2564

62 วสัดุอืน่ๆ (กุญแจ) 1,059.30    1,059.30   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,059.30   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,059.30   ราคาต่ าสุด 1743 ลว. 27/5/2564

63 วสัดุส านักงาน 4,925.00    4,925.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 4,925.00   บ.ก้ าหมง เคร่ืองครัว 4,925.00   ราคาต่ าสุด 1744 ลว. 27/5/2564

64 จ้างท าสติกเกอร์ลีลาวดี 7,840.00    7,840.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มทีดี่ไซน์ 7,840.00   ร้านเต็มทีดี่ไซน์ 7,840.00   ราคาต่ าสุด 1745 ลว. 28/5/2564

65 จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศหอ้งทนัตกรรม จ านวน 3 แหง่ (รพ.สต.หนอง
เต็ง,เมืองไผ่,กันทรารมย)์ (ค่าเส่ือม 70%X 2564

360,900.00    360,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัญญวศิว จ ากัด 360,900.00   บ.สัญญวศิว จ ากัด 360,900.00   ราคาต่ าสุด 12 ลว. 11/5/2564

66 ซ้ือเคร่ืองเติมอากาศบริสุทธิ์และเคร่ืองฟอกอากาศส าหรับหอ้งทนัตกรรม
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด (งบบ ารุง)

278,200.00    278,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัญญวศิว จ ากัด 278,200.00   บ.สัญญวศิว จ ากัด 278,200.00   ราคาต่ าสุด 13 ลว. 11/5/2564

67 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศส าหรับห้องทันตกรรม TYPE B โรงงพยาบาลกระสัง 
ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์จ านวน 2 รายการ  (งบโควิด) 196,200.00    196,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัญญวศิว จ ากัด 196,200.00   บ.สัญญวศิว จ ากัด 196,200.00   ราคาต่ าสุด 14 ลว. 17/5/2564

68 ซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันทางเดินหายใจพร้อมฟอกอากาศบริสุทธิ์ส่วนบคุคล (10 ชุด) 380,000.00    380,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซนเมด จ ากัด (มหาชน) 380,000.00   บ.เซนเมด จ ากัด (มหาชน) 380,000.00   ราคาต่ าสุด 15 ลว. 21/5/2564

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
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