แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
85,909.57

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3 จัดซื้ อขวดใส่เจลล้างมือ

2,675.00
348.00

(COVID19)

4 ค่าเช่าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า พิธี
สักการะฯ

5 ซ่อมประตูอตั โนมัติ (ผปบ.)

3,210.00
12,305.00

6 ค่าวัสดุสานักงาน (ตรายาง)

1,060.00

7 ค่าน้ าดื่ม

7,621.61

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

85,909.57 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา

2 ค่าถ่ายเอกสาร ธ.ค. 2563

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

85,909.57

บาท ราคา

85,909.57

บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100022796
ลว. 25.01.2021

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000008819
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 06.01.2021
348.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) บจก.มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000014828
ราคา
348.00
บาท ราคา
348.00
บาท ราคาตามท้องตลาด
ลว. 07.01.2021

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

นายเดชา มะลิซอ้ น

นายเดชา มะลิซอ้ น

บาท กฟภ. กาหนด
12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮาร์ด ออโตแมททิค ดอร์ โฮม หจก.ฮาร์ด ออโตแมททิค ดอร์ โฮม ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
1,060.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา

3,000.00

บาท ราคา

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

3,000.00

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,060.00 บาท ราคา 1,060.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
7,621.61 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 7,621.61 บาท ราคา 7,621.61 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

เลขที่เอกสาร 2000015329
ลว. 07.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000015625
ลว. 07.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000020946
ลว. 08.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000021032
ลว. 08.01.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
8 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ เดือน พ.ย.2563
9 จัดซื้ อพานพุ่มดอกไม้

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
28,137.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

28,137.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

63,225.77

11 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

6,740.00

ราคา
6,740.00 เฉพาะเจาะจง

28,137.00

บาท กฟภ. กาหนด

ร้านพรานนกฟราวเวอร์

บาท ราคา

600.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

63,225.77

บาท ราคา

6,740.00

63,225.77

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,740.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000021110
ลว. 08.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000021272
ลว. 08.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000025172
ลว. 08.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000024961
ลว. 08.01.2021

23,968.00

23,968.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 23,968.00 บาท ราคา 23,968.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000037147
ลว. 12.01.2021

3,480.00

3,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 3,480.00 บาท ราคา 3,480.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000037290
ลว. 12.01.2021

4,187.00

4,187.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2000037498
ลว. 12.01.2021

(COVID19)

14 ซื้ อตูย้ า,ตูก้ ญุ แจ

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

ทะเบียน กน 807 สบ.

13 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

600.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

63,225.77 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

ราชการ

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

28,137.00

ร้านพรานนกฟราวเวอร์
ราคา

10 จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า เดื อน พ.ย.63

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
จากัด (สาขาสระบุรี )
จากัด (สาขาสระบุรี ) ราคาตามท้องตลาด
ราคา 4,187.00 บาท ราคา 4,187.00 บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
15 จ้างทาสี ลานกิจกรรม Safety First

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
16,050.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

นส.อารี ยา วงษ์ที

นส.อารี ยา วงษ์ที

ราคา
16 จัดซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วง (เมาส์)

15,000.00

บาท ราคา

15,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000037747
ลว. 12.01.2021

340.00

340.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
340.00
บาท ราคา
340.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000048656
ลว. 14.01.2021

17 จัดซื้ อกล่องพร้อมกระดาษเช็ดมือ

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,780.00 บาท ราคา 1,780.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000053522
ลว. 15.01.2021

18 จัดซื้ อขวด,แกลลอนใส่

1,648.00

1,648.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) บจก.มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,648.00 บาท ราคา 1,648.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000053712
ลว. 15.01.2021

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,350.00 บาท ราคา 1,350.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000053825
ลว. 15.01.2021

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
400.00
บาท ราคา
400.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000043877
ลว. 15.01.2021

ผบห.

แอลกอฮอล์ (COVID19)

19 จัดซื้ อน้ ายาเดตตอล (COVID19)
20 จัดซื้ อถุงมือยาง (COVID19)
21 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ เดือน ธ.ค.2563

39,319.00

39,319.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

39,319.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

39,319.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000067651
ลว. 19.01.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
22 จัดซื้ ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1,064.65

1,064.65 เฉพาะเจาะจง

ไฟฟ้าภายในอาคาร

23 ซื้ อรองเท้า Safety และสายกัน

5,029.00

ตก Safety harness

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

5,457.00

ทะเบียน 86-0389 สบ.

25 จัดซื้ อยาสามัญประจาบ้าน

2,330.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

340.00

ผบป.

27 จัดซื้ อโคมไฟ และหลอด LED

1,124.00

5,457.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
2,330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยรุ่ งเรื องเภสัช

4,280.00

ร้านไทยรุ่ งเรื องเภสัช

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000068244
ลว. 19.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000068401
ลว. 19.01.2021
เลขที่เอกสาร 2000077023
ลว. 20.01.2021

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000089046

340.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
340.00
บาท ราคา
340.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000089162

บจก. ซี อาร์ ซี ไทยวัสดุ (สาขาสระบุรี ) บจก. ซี อาร์ ซี ไทยวัสดุ (สาขาสระบุรี ) สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2000098788

1,124.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา
28 จัดซื้ อชั้นวางของ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,064.65 บาท ราคา 1,064.65 บาท ท้องตลาด
5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 5,029.00 บาท ราคา 5,029.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

ราคา
26 จัดซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วง (เมาส์)

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

2,330.00

1,124.00

ร้านสมบูรณ์
ราคา 4,000.00

บาท ราคา

บาท ราคา

2,330.00

1,124.00

ร้านสมบูรณ์
บาท ราคา 4,000.00

ลว. 22.01.2021
ลว. 22.01.2021

บาท ราคาตามท้องตลาด

ลว. 25.01.2021

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000104279
ลว. 26.01.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

29 จ้างเหมาซ่อมแอร์ รถยนต์

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

171.20

171.20 เฉพาะเจาะจง

ทะเบียน บล 1301 สบ.

30 จ้างทาป้ายชื่อผูบ้ ริ หาร

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8,560.00

ไอเดียอิงค์แอน

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

12,550.03

160.00

ไอเดียอิงค์แอน
บาท ราคา

ร้านสมบูรณ์
ราคา

32 ค่าวัสดุสานักงาน

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านเล็กออโตแอร์
ร้านเล็กออโตแอร์
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
ราคา

31 ซ่อมโต๊ะ,เก้าอี้ทางานผูบ้ ริ หาร

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

8,000.00

160.00
ร้านสมบูรณ์

บาท ราคา

8,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000104066
ลว. 26.01.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000112105
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.01.2021
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000112144
ลว. 28.01.2021

12,550.03 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000114336,2000114349
ราคา 12,550.03 บาท ราคา 12,550.03 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.01.2021

33 ซื้ อปลัก๊ ไฟ,ถ่านไฟฉาย

1,786.90

1,786.90 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000114445
ราคา 1,786.90 บาท ราคา 1,786.90 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.01.2021

34 ค่าน้ ายาอเนกประสงค์เดทตอล

5,457.00

5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000114529
ราคา 5,457.00 บาท ราคา 5,457.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.01.2021

2,407.50

2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000114557
ราคา 2,407.50 บาท ราคา 2,407.50 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.01.2021

(COVID19)

35 จัดซื้ อถุงมือยาง (COVID19)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

36 จัดซื้ อเทปสติกเกอร์ ตีเส้น

1,382.00

1,382.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. ซี อาร์ ซี ไทยวัสดุ (สาขาสระบุรี ) บจก. ซี อาร์ ซี ไทยวัสดุ (สาขาสระบุรี ) สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ราคา
37 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ งฯ
จานวน 9 รายการ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

1,382.00

บาท ราคา

1,382.00

บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000114607
ลว. 28.01.2021

28,761.60

28,761.60 เฉพาะเจาะจง

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001810457
ราคา 26,022.40 บาท ราคา 26,022.40 บาท ราคาตามท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่ วันที่ 15.01.2021

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001810577
ราคา 23,176.20 บาท ราคา 23,176.20 บาท ราคาตามท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่ วันที่ 15.01.2021

75,863.00

75,863.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001814511
ราคา 75,863.00 บาท ราคา 75,863.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 22.01.2021

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001817768
ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 28.01.2021

85,327.15

85,327.15 เฉพาะเจาะจง

ก.1 นงค(กส) ลว. 5 ม.ค.64

38 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ งฯ
จานวน 9 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 5 ม.ค.64

39 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
82-7510 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 19 ม.ค.64

40 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 27 ม.ค.64

41 จ้างทาโรงเก็บขยะ
ก.1 นงค(กส) ลว. 20 ม.ค.64

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001818571
วันที่ 29.01.2021
ราคา 79,745.00 บาท ราคา 79,745.00 บาท กาหนด

