แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
102,932.35

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

102,932.35 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

158,042.97

3 ซื้ อปลัก๊ รางไฟสายดา

1,187.70

1,187.70 เฉพาะเจาะจง

4 จ้างติดตั้งสายสัญญาณภายใน

28,005.11

28,005.11 เฉพาะเจาะจง

อาคาร UTP Cat5e

5,290.00

5,290.00 เฉพาะเจาะจง

ราชการและเอกชนรายใหญ่

บาท

บาท ราคา

158,042.97

ถูกต้องครบถ้วน

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

28,005.11

ร้าน Ddcomputer

5,790.00 เฉพาะเจาะจง

ลว.23.09.2019
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190902100407-8/02.09.2019

บาท ราคา

28,005.11

ผลงานมีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001373069
บาท ตามท้องตลาด

9,060.75

บาท ราคา

9,060.75

5,290.00

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

5,790.00

5,290.00
5,790.00

ลว.02.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001432800
ลว. 04.09.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001391215

บาท ตามท้องตลาด

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

จาหน่ายประปา

บาท

บจก.เคไอ.ที.ไซเบอร์ (สานักงานใหญ่) บจก.เคไอ.ที.ไซเบอร์ (สานักงานใหญ่)

ราคา
5,790.00

102,932.35

9,060.75 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

(ผบป.)

7 ค่าแรงจ้างเหมาแจ้งหนี้ ไฟ

158,042.97

ร้าน Ddcomputer

ราคา
6 ซื้ อหมึกพิมพ์ Brother TN-3350

บาท ราคา

มีคุณสมบัติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100230181

บจก.ทีบีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง
บจก.ทีบีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001372881
ราคา 1,187.70 บาท ราคา 1,187.70 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 02.09.2019
ราคา

9,060.75

102,932.35

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

158,042.97 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

5 ค่าน้ าประปา ส.ค. 62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

ลว.04.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001398085
ลว. 05.09.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

8 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 62

2,500.00

9 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

4,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001442427
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 05.09.2019
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน

10 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์
11 ค่าน้ าดื่ม ส.ค. 62

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

นายสมชาย ทองไสว

นายสมชาย ทองไสว

ราคา
28,890.00

4,518.00 เฉพาะเจาะจง

25,099.00

กระดาษ A4 80 gsm. จานวน 21
รี ม, ค่าตรายาง 7 อัน, ค่าวัสดุ
สานักงาน, ซื้ อธงชาติ และ ธง
วปร.

19,615.00

4,518.00

4,000.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

28,890.00

บาท กฟภ. กาหนด

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บาท ราคา

4,518.00

19,615.00 เฉพาะเจาะจง

25,099.00

บาท ราคา

25,099.00

เลขที่เอกสาร 2001499435
ลว.05.09.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001441344

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

25,099.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา

13 ค่าพุ่มดอกไม้ ฟ้ า-ขาว, ค่า

28,890.00

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
ราคา

12 ค่าไปรษณีย ์ ส.ค. 62

บาท ราคา

28,890.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

4,518.00

4,000.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001540647/30.09.2019
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001442702/05.09.2019

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

บาท

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 19,615.00 บาท ราคา 19,615.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

ลว. 06.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001441705/12.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001404708/06.09.2019
เลขที่เอกสาร 200139162/02.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001441107/06.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001482843/16.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001490009/16.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001490214/16.09.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
14 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข 2173

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
14,445.00

ติดฟิ ล์มรถยนต์ทะเบียน กน807สบ

15 รองเท้าปี นเสา 47 คู่

25,850.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
่
หจก.อู
ส
มทรงการช่
า
ง(2554)
14,445.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001441601/10.09.2019
ราคา 14,445.00 บาท ราคา 14,445.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
เลขที่เอกสาร 2001525834/19.09.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

25,850.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001464300
ราคา

16 จ้างติดสติ๊กเกอร์ และทาป้ าย

11,800.00

(ผปบ.)

17 ค่าซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งบริ เวณ

19,110.00

สานักงาน

18 ป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Pea
Smart Plus และป้ ายกิจกรรม
ต่างๆ
19 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้ า

20 ค่าหมึกพิมพ์ จานวน 8 ตลับ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

25,850.00

บาท ราคา

25,850.00

บาท ตามท้องตลาด

11,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรี ติ๊กเกอร์
ร้านศรี ติ๊กเกอร์
ผลงานมีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 11,800.00 บาท ราคา 11,800.00 บาท ตามท้องตลาด
ป้ าผาดการ์เด้นท์
19,110.00 เฉพาะเจาะจง
ป้ าผาดการ์เด้นท์
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 32,500.00 บาท ราคา 32,500.00 บาท ตามท้องตลาด

4,270.00

4,270.00 เฉพาะเจาะจง

5,990.60

5,990.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

39,033.60

ลว.17.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001491330
ลว.18.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001524158
ลว.19.09.2019

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001512576/24.09.2019
ราคา 4,270.00 บาท ราคา 4,270.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001481316/19.09.2019

ราคา

5,990.60

ราคา

UP.Service
39,033.60

39,033.60 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

5,990.60

บาท ราคา

UP.Service
39,033.60

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001491022
ลว. 20.09.2019

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001514857
ลว. 24.09.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
21 จ้างเหมาซ่อมคอมฯและอุปกรณ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
17,790.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

17,790.00 เฉพาะเจาะจง

เนทเทค คอมพิวเตอร์

เนทเทค คอมพิวเตอร์

คอม ผปบ.

ราคา

22 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
เดือน ส.ค.62

54,481.00

23 จ้างย้ายเครื่ องปรับอากาศและ

11,650.00

54,481.00 เฉพาะเจาะจง

ติดตั้ง

24 ค่าซื้ ออุปกรณ์คอมพวเตอร์

4,180.00 เฉพาะเจาะจง

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

23,400.00

สานักงาน

27 ค่าลูกโป่ งอัดแก๊สฮีเลียม
(ประชุมผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่)

23,400.00 เฉพาะเจาะจง

11,650.00

บาท กฟภ. กาหนด

4,180.00

เนทเทค คอมพิวเตอร์

บาท ราคา

38,000.00
23,400.00

4,180.00
นายกิตติ พวงจาปา

บาท ราคา

นายสักชัย เลิศหล้า
ราคา

2,550.00

54,481.00

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 11,650.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

26 จ้างเทปูนสาเร็ จบริ เวณหน้า

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

เนทเทค คอมพิวเตอร์
ราคา

25 จ้างติดตั้งประตูและรั้วสานักงาน

นายบุญเลิศ บุญสาน

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา

4,180.00

54,481.00

17,790.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

11,650.00 เฉพาะเจาะจง

17,790.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

38,000.00
นายสักชัย เลิศหล้า

บาท ราคา

23,400.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001524481
ลว. 25.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001523705
ลว. 25.09.2019
เลขที่เอกสาร 2001530004
ลว.26.09.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001528090

บาท ตามท้องตลาด

ลว. 26.09.2019

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001525482
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว.26.09.2019
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001525579
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว.26.09.2019

2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Balloon Marshmallow ร้าน Balloon Marshmallow สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001530167
ราคา

2,550.00

บาท ราคา

2,550.00

บาท ตามท้องตลาด

ลว.26.09.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
28 ค่าติดตั้งสายสัญญาณ Fiber

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
58,505.00

ก.1 นงค(ศปค) ลว. 4 ก.ย.62

29 ซ่อมแซมรถทะเบียน 82-5426 สบ.

2,654.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597814
ราคา 2,654.00 บาท ราคา 2,654.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 10.09.2019

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597836
ราคา 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 10.09.2019

ก.1 นงค(กส) ลว. 9 ก.ย. 62

31 จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5

184,284.00

184,284.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรัญ น้อยจังหรี ด
นายจรัญ น้อยจังหรี ด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597717
ราคา 184,284.00 บาท ราคา 184,284.00 บาท กาหนด
วันที่ 10.09.2019

155,776.00

155,776.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597723
ราคา 155,776.00 บาท ราคา 155,776.00 บาท กาหนด
วันที่ 10.09.2019

147,000.00

147,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597743
ราคา 147,000.00 บาท ราคา 147,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 10.09.2019

145,530.00

145,530.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001597743
ราคา 145,530.00 บาท ราคา 145,530.00 บาท กาหนด
วันที่ 10.09.2019

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ก.ย. 62

32 จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 9
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ก.ย. 62

33 จ้างเหมาเทคอนกรี ตหุ้มโคนเสา
แบบตอม่อเดียว

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ก.ย. 62

34 จ้างเหมาเทคอนกรี ตคอนเสา
ก.1 นงค(กส) ลว. 3 ก.ย.62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

2,654.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 9 ก.ย. 62

30 ซ่อมแซมรถทะเบียน 80-9861 สบ.

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
58,505.00 เฉพาะเจาะจง
DDComputer
DDComputer
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001601337
ราคา 57,000.00 บาท ราคา 57,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 18.09.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
35 ซ่อมแซมรถทะเบียน บล1301 สบ.

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
152,100.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 11 ก.ย. 62

36 จ้างเหมาปรับปรุ ง F3, F4

564,862.04

ก.1 นงค(กส) ลว. 11 ก.ย. 62

37 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 ก.ย.62

38 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 ก.ย.62

39 จ้างเหมาวางท่อประปา
สานักงาน

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
152,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001599976
ราคา 152,100.00 บาท ราคา 152,100.00 บาท กาหนด
วันที่ 16.09.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

564,862.04

ประกวดราคา
อิเล็คทรอนิ กส์
(e-bidding)

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด
หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001600051
ราคา 496,486.00 บาท ราคา 496,486.00 บาท กาหนด
วันที่ 16.09.2019

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 7,250.00 บาท ราคา 7,250.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001602961
วันที่ 20.09.2019

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 21,750.00 บาท ราคา 21,750.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001602959
วันที่ 20.09.2019

75,226.00

75,226.00 เฉพาะเจาะจง

นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ
นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001605336
ราคา 75,226.00 บาท ราคา 75,226.00 บาท กาหนด
วันที่ 26.09.2019

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา
นายกิตติ พวงจาปา
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001606740
ราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 30.09.2019

ก.1 นงค(กส) ลว. 24 ก.ย.62

40 จ้างเหมารถยนต์ขนเสางาน
ปรับปรุ ง 22 kv.
ก.1 นงค(กส) ลว. 25 ก.ย.62

