แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

88,065.18

88,065.18 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 88,065.18 บาท ราคา 88,065.18 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100375992
ลว. 30.11.2020

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

21,828.00

21,828.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 21,828.00 บาท ราคา 21,828.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001697961
ลว. 02.11.2020

39,653.00

39,653.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

เลขที่เอกสาร 2001693429/02.11.2020

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ทะเบียน 84-8516 สบ.

3 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์
4 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

5 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ก.ย.63

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคา
6,630.00
166,567.01

6,630.00 เฉพาะเจาะจง

39,653.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

6,630.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
39,653.00

บาท กฟภ. กาหนด

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,630.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

166,567.01 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

166,567.01

บาท ราคา

166,567.01

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001693522/02.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001712451
ลว. 04.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001713682
ลว. 05.11.2020

6 ค่าปลัก๊ ไฟ

1,710.00

1,710.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,710.00 บาท ราคา 1,710.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001713524
ลว. 05.11.2020

7 ค่าเซนเซอร์ โถปัสสาวะชาย

1,786.90

1,786.90 เฉพาะเจาะจง

นายอัศนี เข้มสีขา
นายอัศนี เข้มสีขา
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001713664
ราคา 1,670.00 บาท ราคา 1,670.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 05.11.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
8 ตรวจสภาพรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
200.00

ทะเบียน บล 1301 สบ.

9 ค่าเช่าเครื่ องปั่ นไฟ พิธีวนั ที่ 13
ต.ค. 2563

10 กระดาษ A4 80gsm

6,420.00
2,205.00

จานวน 21 รี ม

11 ค่าเช่าเครื่ องปั่ นไฟ พิธีวนั ที่ 21
ต.ค. 2563

12 ค่าเช่าเครื่ องปั่ นไฟ พิธีวนั ที่ 23
ต.ค. 2563

3,210.00
3,210.00

13 ค่าน้ าดื่ม

4,581.74

14 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ต.ค.63

2,675.00

15 ค่าจ้างเหมาแจ้งหนังสืองด
จ่ายไฟ เดือน ก.ย.63

60,000.79

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา
200.00
บาท ราคา
200.00
บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
6,420.00 เฉพาะเจาะจง

นายปัญญาพล พิมพิสาร

นายปัญญาพล พิมพิสาร คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
2,205.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
นางองอาจ ศรสุวรรณ
นางองอาจ ศรสุวรรณ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท กฟภ. กาหนด
ราคา

นางองอาจ ศรสุวรรณ

นางองอาจ ศรสุวรรณ

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท กฟภ. กาหนด
4,581.74 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 4,581.74 บาท ราคา 4,581.74 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001713712
ลว. 05.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001721348
ลว. 06.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001724325
ลว. 06.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001724063
ลว. 06.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001724144
ลว. 06.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001731153
ลว. 09.11.2020

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001731387
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 09.11.2020
60,000.79 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2001743724
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา

60,000.79

บาท ราคา

60,000.79

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 11.11.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

16 จัดซื้ อพานพุ่ม, พวงมาลา

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านแม่สรวยดอกไม้สด
ราคา

17 ซื้ อรางไฟ,พลาสติกร้อยสายไฟ
,เคเบิลไทล์
18 ค่าสติ๊กเกอร์ ความปลอดภัย

19 ซื้ อไม้กวาด, ที่ตกั ขยะ,สายยางฯ
20 จัดซื้ อหมวกนิรภัย Class E
จานวน 25 ใบ
21 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

1,658.50
535.00
3,188.60
25,412.50
449.40

กิจกรรม CSR

22 จัดซื้ อไฟฉายแรงสูง 2 ตัว

1,326.80

ทะเบียน กน 807 สบ.

13,161.00

2,000.00

ร้านแม่สรวยดอกไม้สด

บาท ราคา

2,000.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,658.50 บาท ราคา 1,658.50 บาท ท้องตลาด
535.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา
500.00
บาท ราคา
500.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
3,188.60 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 3,188.60 บาท ราคา 3,188.60 บาท ท้องตลาด
25,412.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 25,412.50 บาท ราคา 25,412.50 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
449.40 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา
420.00
บาท ราคา
420.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
1,658.50 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง

1,326.80 เฉพาะเจาะจง
ราคา

23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

1,240.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

1,240.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

13,161.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 13,161.00 บาท ราคา 13,161.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001743859,2001743898
ลว. 11.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001743951
ลว. 11.11.2020

เลขที่เอกสาร 2001743991
ลว. 11.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001744151
ลว. 11.11.2020

เลขที่เอกสาร 2001744231
ลว. 11.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001744301
ลว. 11.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001758186
ลว. 13.11.2020

เลขที่เอกสาร 2001758268
ลว. 13.11.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
24 ค่ารองเท้าเซฟตี้ 27 คู่

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
43,335.00

25 จัดซื้ ออุปกรณ์ซ่อมรั้วสานักงาน

3,113.70

26 จัดซื้ อหมวกนิรภัย จานวน 10
ใบ
27 จ้างทาปลอกแขนหน่วยงาน PEA

1,712.00
3,894.80

หนองแค

28 จ้างเหมาปรับปรุ งบริ เวณเสาธง

46,010.00

29 จ้างซ่อมแซมระเบียงชั้น 2

49,220.00

30 ซื้ อสายรัดคางจานวน 50 เส้น

2,200.00

31 จ้างทาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

38,520.00

พร้อมกรอบไฟเบอร์ กลาสและ
เครื่ องสักการะ

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด สินค้ามีคุณภาพ ตรงตาม
ราคา 43,335.00 บาท ราคา 43,335.00 บาท มาตรฐาน กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001788651
ลว. 18.11.2020

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 3,113.70 บาท ราคา 3,113.70 บาท ท้องตลาด
1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอสโก้ พรี เมี่ยม จากัด บริ ษทั เอสโก้ พรี เมี่ยม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,712.00 บาท ราคา 1,712.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001793342
ลว. 23.11.2020

3,894.80 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001793912
ลว. 23.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001808020
ลว. 24.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001808059
ลว. 24.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001808153
ลว. 24.11.2020

3,113.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาฟาซการปัก
ราคา 3,640.00 บาท
46,010.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก
ราคา 43,000.00 บาท
49,220.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก
ราคา 46,000.00 บาท
2,200.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.บีลีฟ ซอร์สซิ่ ง
ราคา 2,200.00 บาท
38,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาฟาซการปัก
ผลงานมีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 3,640.00 บาท ท้องตลาด
นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 43,000.00 บาท มาตรฐานที่กาหนด
นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 46,000.00 บาท มาตรฐานที่กาหนด
บจก.บีลีฟ ซอร์สซิ่ ง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,200.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

นายพิมล แจ่มดวง
นายพิมล แจ่มดวง
ผลงานมีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001793714
ลว. 23.11.2020

เลขที่เอกสาร 2001821189
ลว. 26.11.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
32 ค่าวัสดุสานักงาน
33 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 8 ตลับ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

7,935.00

7,935.00 เฉพาะเจาะจง

30,644.80

30,644.80 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 7,935.00 บาท ราคา 7,935.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
UP.Service
ราคา

34 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
82-5426 สบ.

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

30,644.80

UP.Service
บาท ราคา

30,644.80

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001829100
ลว. 27.11.2020
เลขที่เอกสาร 2001829152
ลว. 27.11.2020

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001780632
ราคา 18,190.00 บาท ราคา 18,190.00 บาท กาหนด
วันที่ 09.11.2020

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001780597
ราคา 9,095.00 บาท ราคา 9,095.00 บาท กาหนด
วันที่ 09.11.2020

187,528.20

187,528.20 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001783396
ราคา 187,528.20 บาท ราคา 187,528.20 บาท กฟภ.กาหนด ราคาตาม
วันที่ 13.11.2020
ท้องตลาด

ก.1 นงค(กส) ลว. 2 พ.ย.63

35 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
53-1531 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 3 พ.ย.63

36 จัดซื้ อถุงมือยางพร้อมถุงมือ
หนังแรงต่า แรงสูง และถุง
มือปี นเสา
ก.1 นงค(จป) ลว. 10 พ.ย.63

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
37 จัดซื้ อClampstick และ
Ratchet Cable Cutters งบ
สารองกรณีจาเป็ นเร่ งด่วน

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
63,665.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001787861
วันที่ 25.11.2020
ราคา 63,665.00 บาท ราคา 63,665.00 บาท กฟภ.กาหนด ราคาตาม
ท้องตลาด
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 23 พ.ย.63

38 จัดซื้ อเครื่ องมือบีบหลอดต่อ
สายและโทรโข่ง งบสารอง
กรณีจาเป็ นเร่ งด่วน

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001787866
ราคา 58,850.00 บาท ราคา 58,850.00 บาท กฟภ.กาหนด ราคาตาม
วันที่ 25.11.2020
ท้องตลาด

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001787869
ราคา 53,500.00 บาท ราคา 53,500.00 บาท กฟภ.กาหนด ราคาตาม
วันที่ 25.11.2020
ท้องตลาด

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 23 พ.ย.63

39 จัดซื้ อเครื่ องตัดกิ่งไม้ไร้สาย
งบสารองกรณีจาเป็ นเร่ งด่วน
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 23 พ.ย.63

40 จัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็น
ก.1 นงค(มต) ลว. 24 พ.ย.63

4,055.30

4,055.30 เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บมจ.โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 3,790.00 บาท ราคา 3,790.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

สัญญาเลขที่ 3001788350
วันที่ 26.11.2020

