
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027087182

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงตะวันออก บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก เชื่อมบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,497,000.00 บาท

2,599,181.04 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 2,140,000.00

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวงตะวันออก บ้านทาป่าเปา หมู่ที่

๖ ตำบลทาปลาดุก เชื่อมบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด

ลำพูน

1

0505555005143 บริษัท ไม้ขัดทอง จำกัด 2,122,900.00

0513535000195 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม 1,994,900.00

0513538000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง 1,890,000.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 2,260,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 2,088,000.00

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 1,947,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513538000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง 650522008830 65/2565 08/06/2565 1,890,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027040344

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕, บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,786,000.00 บาท

3,028,973.19 บาท

0503528000690 ภู่พิสิฐพาณิชย์ 2,615,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ่ง

เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕, บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด

ลำพูน

1

0503528001114 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวิภัณฑ์ฮอด 2,299,000.00

0503536005026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง 2,490,000.00

0505535002017 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จำกัด 2,750,000.00

0505538001224 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2,702,400.00

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 2,400,000.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 2,490,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 2,288,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 3,000,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอน

สตรัคชั่น
650622003400 66/2565 07/06/2565 2,288,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65037416824

จ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000,000.00 บาท

1,000,000.00 บาท

0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,000,000.00
จ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อจัดทำข้อมูลระบบ

สารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 650607000008 67/2565 13/06/2565 990,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65047290354

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
858,000.00 บาท

917,700.00 บาท

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 685,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัว

ช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
1

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 643,000.00

0513549001342 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนรุ่งเรืองก่อสร้าง 819,000.00

0573548001616 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรวัฒน์เจริญกิจ 855,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 650622005663 68/2565 21/06/2565 643,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65047295704

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
717,000.00 บาท

746,100.00 บาท

0123549002555 หจก.วรรณพิชิตคอนสตรัคชั่น 590,000.00
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบล

ตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
1

0503536005026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง 535,000.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 669,000.00

0513549001342 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนรุ่งเรืองก่อสร้าง 549,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 548,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503536005026
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภา

การก่อสร้าง
650622020295 69/2565 30/06/2565 535,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027041389

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านเกาะทราย หมู่ที่ ๕ (ทต.ทากาศ) เชื่อมบ้านดอยคำ หมู่ที่ ๑๓ (ทต.ทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,889,000.00 บาท

3,103,537.01 บาท

0503534001741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น 2,480,000.00

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านเกาะทราย หมู่ที่

๕ (ทต.ทากาศ) เชื่อมบ้านดอยคำ หมู่ที่ ๑๓ (ทต.ทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอ

แม่ทา จังหวัดลำพูน

1

0503536005026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง 2,350,000.00

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 2,690,000.00

0513539000424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัษจิมาก่อสร้าง 1,957,500.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 2,420,700.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 2,048,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513539000424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัษจิมาก่อสร้าง 650622022891 70/2565 29/06/2565 1,957,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65037376199

ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

14,700,000.00 บาท

14,700,000.00 บาท

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพถ.๑๐๐๐๓ สายบ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง

- บ้านล้อง (ท่าจักร) ตำบลบ้านแป้น จำนวน ๓๐ ชุด

1

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพถ.๑๐๐๑๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ -

บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า จำนวน ๓๐ ชุด

2

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสาย ลพถ.๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอ

ป่าซาง - บ้านเวียงหนองล่อง ตำบลหนองล่อง จำนวน ๓๐ ชุด

3

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพถ.๑๐๐๒๙ สายบ้านมะกอก ตำบลมะกอก - บ้าน

หนองเงือก ตำบลแม่แรง จำนวน ๓๐ ชุด

4

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพถ.๑๐๐๓๔ สาย ทล.๑๐๖ - บ้านร้องเครือกวาว

ตำบลหนองยวง จำนวน ๓๐ ชุด

5

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00
จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสาย ๗R-LMC ตำบลบ้านธิ จำนวน ๓๐ ชุด
6

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 2,100,000.00

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว

พร้อมติดตั้ง บนถนนสายทางเลียบรางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

จำนวน ๓๐ ชุด

7

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,099,100.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 650601005458 42/2565 15/06/2565 14,691,600.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65037405887

ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน และภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
3,500,000.00 บาท

3,500,000.00 บาท

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 3,500,000.00
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติด

ตั้ง
1

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3,498,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 650601004696 43/2565 24/06/2565 3,498,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


