
บันท ึกตกลงเช ่าส ัญญาณอินเตอร์เน ็ตระบบ'ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสกาบันผ้าทอมือ

หริฦญชัย องค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดสำพน

ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๕

เลขท่ี ๕/๒๕๖๕

บันทึกตกลงเข่าฉบับน้ีทำฃ้ีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในบันทึกน้ี เรียกว่า“ผู้เข่า” 

ฝ่ายหน่ึง กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาซน) ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งล่ีห้อง เขตหลักล่ี กรุงเทพมหานคร โดย 

นาวาอากาศเอก สมศักด้ี ขาวสุวรรณ์ และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทนิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม 

หนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๗๓๕๓๔/ลงวันที' ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ มอบอำนาจให้ นายสุรชัย อนุตระกูลชัย มอบอำนาจช่วงให้ นายดลชัย สุขเกษม และมอบอำนาจช่วงให้ 

นายเฉลิมศักดิ, จาใ5เ ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖.๔ แนบท้ายบันทึกตกลงเช่าน้ี ซ่ึงต่อไป 

ในบันทึกตกลงเช่าน้ี เรียกว่า “ ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกับมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บันทึกตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตกลงน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงน้ีแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า

บันทึกตกลงจ้างในผนวก ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลง

เอกสารแบบท้ายบันทึกตกลงเช่าดังต่อไปน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกตกลงเช่าน้ี

๒.๑ ผนวก ๑ ร่างขอบเขตการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา 

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนารับรองการจดทะเบียน 

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๒ แผ่น 

จำนวน ๑ แผ่น/ 

จำนวน ๒ แผ่น 

จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงท่ีชัดแย้งกับข้อความในบันทึกตกลงน้ีให้ใช้ข้อความในบันทึก



ข้อ ๓ ระยะเวลาการเข่า

บันทึกข้อตกลงบี,,มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ต้ังวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒£๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ระยะเวลา 

๑๒ (สิบสอง) เดือน และผู้เข่าสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกการเข่าก่อนครบกำหนดได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ 

เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ (สิบห้า) วัน 

ข้อ ๔ ค่าเข่าและการจ่ายเงิน

ผู้ให้เช่าตกลงจ่ายและผู้เข่าตกลงรับเงินค่าเข่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber 

Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริ,กุญขัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๘.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนห้า 

พันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) ซี่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑1๐๐๘..๐๐ บาท (หน่ึงพันแปดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากร 

อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ เป็นจำนวน 

๑๒ (สิบสอง) งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญฃัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง(Fiber Opticbaงสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัยองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๔๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใบ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญซัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทล้วน) เมือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติ 

งานเข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๔๖๔
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งวดท่ี ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑1เอ๘๔.๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงาน 

เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญซัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔

งวดท่ี ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงาน 

เช่าสัญญาณอินเตอร์เนีตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓0 มิถุนายน ๒๔๖๔

งวดท่ี ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) เมือผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติ

งานเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญซัย องค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที, ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฏาคม ๒๔๖๔

งวดท่ี ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หน่ึงพับสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงาน

เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริฦญซัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใบ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ , r

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติ 

งานเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญซัย องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยไยน ๒๔๖๔

โดยผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเม่ือได้รับแจ้งค่าใข้บริการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการเช่า 

ตามข้อ ๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔ การตรวจรับ

เม่ือถึงกำหนดเวลาท่ีผู้ให้เช่าเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และให้เช่าใช้บริการ ให้ถือว่าการตรวจรับ 

จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้เช่าออกหลักฐานการตรวจรับไว้เป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้ให้เช่านำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับชำระ 

ค่าเช่า

ข้อ ๖ การรับรองคุณภาพ

ผู้ให้เช่ารับรองว่าการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลงน้ี มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ี 

กำหนดไว้ตามผนวก ๑

ข้อ ๗ ความรับผิดขอบต่อความเสิยหาย

ภายใต้เง่ือนไขและระเบียบการกำหนดการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลงน้ี ผู้ให้เช่า 

ยอมรับผิดต่อความเสียหายหรือข้อขัดข้องตามบันทึกตกลงเช่าน้ี เว้นแต่กรณีท่ีเริมตกลงเช่าโดยภายในกำหนดระยะเวลา 

เช่าตามบันทึกข้อตกลงน้ีหากการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลงน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอัน 

เน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติและมิไต้เกิดจากการขัดข้องในวงจรการส่ือสาร หรือหน่วยงานท่ีให้บริการต้านวงจรส่ือสาร 

จากผู้เช่ามายังผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การไต้ดีดังเดิมภายใน ๒๔ (ย่ีสิบส่ีบั

(ลงข่ือ. ร่ไค่ะ,
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

. ผ ูเ้ช่า

ขริษ้เา โทรกุIJ นากบเ!ค่5)5^ข้ากัก(ฆหาซ11)

(ลงข่ือ)......1, ^ นี้ 'L ๔?
(นายเฉลิมศักดิ, จาใจ)



ช่ัวโมงนับแต่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน และหากเกิน ๒๔ (ย่ีสิบส่ี) ช่ัวโมง ผู้เข่าขอใช้สิทธิการ 

ปรับตามบันทีกช้อตกลงเช่า ข้อ ๑๒

ข้อ ๘ การขอเลิกสัญญา(ข้อตกลงเช่า)

เม่ือเกิดความเสียหายหรือเหตุขัดข้อง ในการให้บริการซ่ึงผู้ใหัเช่าต้องรับผิดหรือในกรณีผู้ให้เช่า 

ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเช่าข้อหน่ึงข้อใดผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา(ข้อตกลงเช่า) ก่อนครบกำหนดเวลาตามบันทึก 

ข้อตกลงเช่าตาม ข้อ ๓ ได้

หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดเบิกตามบันทึกตกลงเช่า ข้อ ๔ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

(บันทึกตกลงเช่า) 'นได้

ข้อ ๙ กรณีสัญญาณขัดข้อง

กรณีสัญญาณขัดข้องหรือมีบิญหา และผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ไห้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้เช่าจะต้อง 

ทำการทดสอบและแก้ไขสัญญาณต่าง ๆ ตามความจำเป็น เช่นในช่วงที,เป็นวงจรระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพ่ือให้การ 

เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอยูในสภาพท่ีใข้การได้ดี และเม่ือทดสอบสามารถใช้การได้แล้ว ผู้ให้เช่าจะ 

ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้เช่าทราบ นับแต่วันท่ีสามารถใช้การได้ และต้องไม่เกิน ๒๔ (ย่ีสิบส่ี) ช่ัวโมง 

และหากเกิน ๒๔ (ย่ีสิบส่ี) ช่ัวโมง ผู้เช่าขอใช้สิทธิการปรับตามบันทึกตกลงเช่าข้อ ๑๒ 

ข้อ ๑๐ การใข้บริการ

ผู้เช่าต้องใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในกิจการของผู้เช่าเองเท่าน้ัน และต้องไมใช่เพ่ือการกระทำท่ีผิด 

กฎหมาย ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ต่อการกระทำของผู้เช่าท่ีผิดกฎหมายขัด 

ต่อวัฒนธรรม ประเพณี หรือนอกขอบเขต การให้บริการตามบันทึกตกลงน้ี 

ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการเช่า

ผู้ให้เช่าต้องไมให้เช่าวงจรหรือโอนสิทธิบางส่วนหรือท้ังหมดของบริการให้แก่ผู้อ่ืนกรณีมีการเปล่ียนแปลง 

ค่าบริการท่ีระบุไว้แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (ลามสิบ) วัน 

ผู้ให้เช่าจะต้องไม่นำข้อมูลผู้เช่าไปเป็ดเผยหรือนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

ในกรณีท่ีผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา(บันทึกตกลงเช่า) ตามบันทึกตกลงเช่า ข้อ ๙ ผู้ให้เช่าต้องชำระ 

ค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒0 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาเช่าใช้บริการตามบันทึกตกลงน้ี นับแต่วัน 

ท่ีไม่สามารถให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ จนถึงวันท่ีผู้เข่าได้ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนตามบันทึก 

ตกลงเช่าค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดฃ้ีนจากผู้ให้เช่าตามบันทึกตกลงเช่าน้ี ผู้เช่ามีสิทธิท่ีจะหักจากค่าปรับค่าเช่า 

บริการท่ีค้างจ่ายได้ทันที

ข้อ ๑๓ การรับผิดชดใข้ค ่าเส ืยหาย

ถ้าผู้ไห้เช่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกตกลงเช่าข้อหน่ึงข้อใด ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย 

หายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องขดใช้ค่าเสียหายให้แก'ผู้เช่าโดยส้ินเซิง ภายในกำหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ี 

ได้รับแจ้งจากผู้เช่า ภายในกำหนดระยะเวลาของบันทึกตกลงเช่าน้ี หากการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตาม

บรษก โทรฅชนาคน»ห่งซฺาท จ่ากัถ(มุทาซบ]
J  T x บ ั. 1 National Ta! 3̂0วน ี้^^^^^onipoft'/ Limited

(ลงชอ)......................  ..........................  ผู้เข้า (ลงซือ)   ............. ผู้ให้เช่า
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายเฉลิมสักด จาใจ)



บันทึกตกลงเช่าน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ 

แก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใขัการไต้ดีดังเดิม ภายใน ๓ (สาม)วัน นับแต่วันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 

เม่ือเกิดความเสียหายหรือเหตุขัดข้องในการให้บริการ ผู้ให้เช่าต้องรับผิด หรือในกรณีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติ 

ตามบันทึกตกลงเช่าในข้อหน่ึงข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา(บันทึกตกลงเช่า) ก่อนครบกำหนด ตามข้อ ๓ ไต้ 

บันทึกตกลงเช่าน้ี ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู1สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้ว พร้อมท้ังประทับตรา(ถ้ามี) ไร้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไร้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ ผู้เช่า

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงซ่ือ ... ....................................พยาน

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

ลงซ่ือ .พยาน

(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

เลขท่ีโครงการ 64097679520 

เลขคุมสัญญา 640915011479


