
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4/2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

 

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 

 

       (นายธีรศักดิ์ เสมอหน้า) 

   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกุดจับ 

 



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/เลข

ประจ ำตวัประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

หจก.ธรุะทอง
1.น ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ
2.น ำมันรถยนต์ ทบ 83-7004
3.น ำมันเล่ือยยนต์
นัยนำ เหลำงำม
1.ค่ำจำ้งซักผ้ำหม่
2.ค่ำจำ้งวกัผ้ำปูที่นอน
3.ค่ำจำ้งซักปลอกหมอน
หจก.ธรุะกำร
1.ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ประจ ำเดือน 
กนัยำยน 2564
หจก.เพื่อนศิลป์
1.ตรำยำงหมึกในตัว ชื่อ ต ำแหน่ง รหสั4925
2.ตรำยำงหมึกในตัว ชื่อ ต ำแหน่ง รหสั 4912
หจก.เพื่อนศิลป์
1.ตรำยำงธรรมดำ ชื่อ ต ำแหน่ง 3 บรรทัด
2.ตรำยำงหมึกในตัว ชื่อ ต ำแหน่ง รหสั 4918
หจก.เพื่อนศิลป์
1.สติกเกอร์แผ่นอะดิลิคขนำด 34.5*12 เมตร หผ.บต
2.สติกเกอร์แผ่นอะดิลิคขนำด 19.5*12 เมตร ผจก
3.สติกเกอร์ขำว ชื่อต ำแหน่ง
โรงพิมพ์พรรัตน์ สำขำ 2
1. สมุดบันทึกเหตุกำรณ์แกก้ระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 10 เล่ม
ณัฐวฒิุ เครือทองศรี1.เจลแอลกอฮอล์ไวม่ำลิช เเฮนด์ ซำนิไกเกอร์ ขนำด 500 
ml
ณัฐวฒิุ เครือทองศรี
1.เจลแอลกอฮอล์ BOSS lnstant Hand Sanitizer ขนำด 
500 ML
โรสเลิฟ
1.น้ ำด่ืม สนง. ประจ ำเดือนตุลำคม 2564
ร้ำนศรีเวยีง
1.ค่ำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจ ำเดือนตุลำคม 2564
นัยนำ เหลำงำม
1.ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน ประจ ำ เดือน
ตุลำคม 2564
หจก.เพื่อนศิลป์
1.ตำยำงหมึกในตัว ชื่อ-ต ำแหน่ง หรัส 4918
2.ตำยำงหมึกในตัว ชื่อ-ต ำแหน่ง หรัส 4912
3.ตำยำงหมึกในตัว ชื่อ-ต ำแหน่ง หรัส 4925
หจก.เพื่อนศิลป์
1.ป้ำยไวนิล ขนำด 120*242 เมตร เน้นย้ ำควำมปลอดภยั
ใส่ใจกฎเหล็ก อบุัติเหตุเป็นศูนย์
ร้ำนนพรัตน์พันธุไ์ม้
1.ต้นดำวเรือง
2.ต้นเบญจมำศ
3.ต้นหลิวใต้หวนั
ร้ำนครอสติชกรอบรูป
1.พระบรมฉำยำลักษณ์ (ภำพเดียว) รัชกำลที่ 9
บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั
1.ตลับหมึก SP 230 H 3K
นัยนำ เหลำงำม
1.ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด สนง.กฟส.กดุจบั ประจ ำปี 
2564 จ ำนวน 12 เดือน
1 มกรำคม 2565-31 ธนัวำคม 2565
น้ ำด่ืมโรสเลิฟ
1.น ำ้ถงั 18.9 ลิตตร 1-30 เดือน พฤศจกิำยน 2564
ร้ำนศรีเวยีง
1.ค่ำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปจ ำเดือนพฤศจกิำยน 2564
นัยนำ เหลำงำม
1.ค่ำจำ้งซักผ้ำหม่
2.ค่ำจำ้งซักผ้ำปูที่นอน
3.ค้ำจำ้งซักปลอกหมอน
ณัฐวฒุ เครือทองศรี
1.หน้ำกำกอนำมัย
นำยพิธรันต์ เผือกมำ
1.งำนซ่อมบันได สนง.กดุจบั
รัศมี Garden
1.ดินปลูก
2.ดินบัว
3.พลำสติก
4.ปุ๋ย
บริษัท ไอคิว เซ้ำท์อสีต์ โอเอ อดุรธำนี จ ำกดั สนง.ใหญ่

1

25  0415561003255 บริษัท ไอคิว เวำ้ท์โอเอ อดุรธำนี จ ำกดั สนง.ใหญ่ 4,119.00 8/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)154/2564 1

24  3410200164342 รัศมี Garden 2,120.00 8/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)156/2564

1

23  3410100344268 นำยพิธรันต์ เผือกมำ 6,000.00 7/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)153/2564 1

22  1430500147005 ณัฐวฒุ เครือทองศรี 1,247.00 7/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)152/2564

1

21  3410100864709 นัยนำ เหลำงำม 3,720.00 30/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)151/2564 1

20  1419900610631 ร้ำนศรีเวยีง 300 30/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)150/2564

1

19  3730300873750 น้ ำด่ืมโรสเลิฟ 912 30/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)155/2564 1

18  3410100864709 นัยนำ เหลำงำม 88,704.00 24/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)1006/2564

1

17  0105513004762 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 8,008.95 23/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)149/2564 1

16  3419900585705 ร้ำนครอสติชกรอบรูป 2,000.00 22/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)148/2564

1

15  3441000285694 ร้ำนนพรัตน์พันธุไ์ม้ 1,390.00 19/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)147/2564 1

14  0413550000428 หจก.เพื่อนศิลป์ 450 15/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)145/2564

1

13  0413550000428 หจก.เพื่อนศิลป์ 8,000.00 15/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)146/2564 1

12  3410100864709 นัยนำ เหลำงำม 7,275.00 1/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)141/2564

1

11  1419900610631 ร้ำยศรีเวี้ยง 310 1/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)138/2564 1

10  3730300873750 โรสเลิฟ 624 1/11/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)143/2564

1

9  1430500147005 ณัฐวฒิุ เครือทองศรี 1,785.00 25/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)139/2564 1

8  1430500147005 ณัฐวฒิุ เครือทองศรี 1,785.00 25/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)131/2564

1

7  3430200030168 โรงพิมพ์พรรัตน์ สำขำ 2 4,000.00 15/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)894/2564 1

6  0413550000428 หจก.เพื่อนศิลป์ 700 14/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)133/2564

1

5  0413550000428 หจก.เพื่อนศิลป์ 8,500.00 14/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)134/2564 1

4  0413550000428 หจก.เพื่อนศิลป์ 6,800.00 14/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)132/2564

1

3  0415340000417 หจก.ธรุะกำร 28,735.20 1/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)135/2564 1

2  3410100864709 นัยนำ เหลำงำม 3,780.00 1/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)140/2564

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4/2564 (เดอืน ตลุำคม 2564  ถึง เดอืน ธันวำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธำนี

1  0415340000417 หจก.ธรุะทอง 2374+E5:E133 1/10/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)136/2564 1



1.กระดำษ เอ4
2.กระดำษ เอ 3
ร้ำนคอมอเิล็คทรอนิกส์
1.CL-361 Brother CL-3617 BK
2.CL-361C Brother CL-3617 C
3.CL-3617M Brother CL-3617 M
4.CL-3617Y Brother CL-3617 Y
5.ML-4551 Tonner ML-4551 ND
บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003จ ำกดั
1.ตู้เกบ็เอกสำร
2.ปำกกำเน้นข้อควำม
3.กระดำษบวกเลข
4.ล้ินแฟ้มพลำสติก
5.ซองขยำยข้ำง
บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003จ ำกดั
1.ถุงขยะสีด ำ
2.ผ้ำเช็ดมือแบบแขวน
3.น้ ำยำล้ำงจำน
4.น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม
5.กระดำษช ำระ
บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกดั
1.กระดำษท ำปกกำร์ดสี
2.กระดำษท ำปก 2 หน้ำ 120 แกรม
3.กระดำษท ำปก 2 หน้ำ 160 แกรม
4.กระดำษท ำปก ทูโทน
5.เคร่ืองเย็บฯ
น้ ำด่ืมโรสเลิฟ
1.ค่ำน ำด่ืมประจ ำเดือน ธนัวำคม 2564
ร้ำนศรีเวยีง
1.ค่ำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจ ำเดือนธนัวำคม 2564

32  0413556001051 หจก.เอส.พี.อ.ี กำรไฟฟ้ำ
ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ แรงต่ ำ หจก.อดุรเพ็ญกอ่สร้ำง 
บ.นำหนองทุ่ม 12,519.00 7/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)608/2564 1

33  3411600342541 หจก. เอสอำร์ที คอนเน็คชั่น
จดัชื้อ/จำ้ง ค่ำแรงงำน จำ้งเหมำขยำยเขต งำน ส/ป.ลูง
ถ้วยแรงสูง บ.ศรีวไิร 44,619.00 8/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)564/2564 1

34  0413540000417 หจก.ธรุะทอง ค่ำน้ ำมันประจ ำ กฟส.กจบ. 3ก.ค-28 ต.ค 2563 6,779.60 8/10/2564 เลขที่ ฉ. 1กจบ 35169/2563 1
35  0413564003190 หจก ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น

ค่ำแรงจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ คฟม.2 นำงสำวจำรุณี สีดำ
บุตร 5,136.00 15/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)633/2564 1

36  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ คฟม.2 น.ส. ขนิษฐำ ไชยแกว้ 4,868.50 18/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)639/2564 1
37  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ คฟม.2 นำยสุระ ทุมพล 4,066.00 18/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)630/2564 1
38  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น

ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ คฟม.2 นำงสำวอไุรวรรณ เวยีง
ค ำ 2,247.00 18/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)642/2564 1

39  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น
ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ ำ บ.เพีย 
(คลองชลประทำน) 12,198.00 18/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)648/2564 1

40  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ คฟม.2 นำยสันติ สุขหำ 8,881.00 20/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)636/2564 1

41  0413564003190 หจก.ออโต้ริช คอนสตรัคชั่น
ค่ำแรงจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ คฟม.2 น.ส. อรวรรณ 
เวยีงอนิทร์ 6,741.00 21/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)645/2564 1

42  0393548000425 หจก.เอสอำร์ทีคอนสตรัคชั่น
จดัซ้ือ/จำ้ง รถเครนไฮดรอลิค 30 ตัน งำน ปป. เปล่ียน
สำยแรงสูง UDA05R-02 บ.เชียงเพ็ง 12,840.00 22/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 691/2564 1

43  4013562000631 หจก.สยำมอพัคอนเน็คชั่น
ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขต ปป.เปล่ียนอปุกรณ์ทดแทน ลูก
ถ้วยแรงสูง บ.สร้ำงกอ่ 11,235.00 26/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)693/2564 1

44  4013562000631 หจก.สยำมอพัคอนเน็คชั่น
ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ แซมไลน์แรงสูง นำยภำสุวฒิุ 
วรกติติฉัตร 4,773.48 26/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 698/2564 1

45  3410101324805 หจก.เอส.พี.อ.ี กำรไฟฟ้ำ ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ คฟม.2 นำยสุทิน ลือชำ 21,721.00 28/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)654/2564 1
46  0413538001827 หจก.อดุรจรัสแสงกอ่สร้ำง จดัซ้ือ/จำ้ง หนิ ปูน ทรำย เข้ำหน้ำงำน ที่ กฟส.อ.กดุจบั 1,390.00 29/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)677/2564 1

47  0994000165501 อู่ช่ำงเอี้ยง
จดัซ้ือ/จำ้ง ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กต. 4633 ที่ 
กฟส.อ.กดุจบั 8,480.00 29/10/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)921/2564 1

48  3410200108582 นำยสัญญำ ส ำแดงไชย
ค่ำแรงจำ้งเหมำตัดต้นไม้ในไลน์ UDC2S-07 ถึง บ้ำนโนน
ธำตุพร้อมไลน์แยก 96,000.00 2/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)700/2564 1

49  3411700549180 นำยถำวร ภมูำไชย
ค่ำแรงจำ้งเหมำตัดต้นไม้ไลน์ UDC2S-07 ถึง BPU5S-16 
พร้อมไลน์แยก 97,000.00 2/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)706/2564 1

50  1419900197016 ออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ
ค่ำแรงจำ้งเหมำตัดต้นไม้ UDC10R ถึง UDC7S-08 (จดุ
แบ่งแดนหนองววัซอ) 80,000.00 5/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)704/2564 1

51  1419900197016 ร้ำนออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ
จดัซ้ือ/จำ้ง รถเครนไฮดรอลิคเพื่อใช้ยกและขนเสำ คอร. 
12.00 เมตร จ ำนวน 22 ต้น 7,000.00 16/11/2564 เลขที่ 743/2564 1

52  1419900197016 ร้ำนออโต้แอร์ แอนด์เซอร์วสิ

จดัซ้ือ/จำ้ง รถเครนไฮดรอลิค เพื่อใช้ยกและขนเสำ คอร. 
12 ม. จำกจดุกองหมอน กฟส.นวซ. ไปหน้ำงำน ขข.แรงสูง
 หม้อแปลง จ ำนวน 22 ต้น 7,000.00 16/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)743/2564 1

53  0413540000417 หจก.ธรุะทอง จดัซ้ือ/จำ้ง น้ ำมันรถยนต์ น้ ำมันเคร่ืองยนต์ ที่ กฟส.กจบ. 3,677.10 17/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)724/2564 1

54  0413540000417 หจก.ธรุะทอง
จดัซ้ือ/จดัจำ้ง น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำเดือน ต.ค. 2564 ที่ 
กฟส.กจบ. 27,013.00 17/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)725/2564 1

55  0413556001051 หจก. เอส.พี.อ.ี กำรไฟฟ้ำ
จดัซ้ือ/จำ้ง เหมำค่ำแรงกอ่สร้ำงขยำยเขตฯ คฟม.2 นำย
นิธพิัฒน์ วำรรีศรี 6,655.40 22/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)687/2564 1

56  0413556001051 หจก.เอส.พี.อ.ี กำรไฟฟ้ำ
จดัซ้ือ/จำ้ง เหมำค่ำแรงกอ่สร้ำงขยำยเขตฯ คฟม.2 นำงนง
ลักษณ์ ทองลำ 4,954.10 22/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)683/2564 1

57  1410200133840 ร้ำน ฟ.กำรช่ำง
จดัซ้์อ/จำ้ง ขุดหลุมปักเสำส ำหรับงำนกอ่สร้ำง (จำ้งเหมำ
บำงส่วน) 18,900.00 25/11/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)741/2564 1

58  0363535000341 หจก.ศรีสมบูรณ์ปิโตเลียม จดัซ้ือ/จำ้ง น้ ำมันรถยนต์ ทะเบียน 53-9709 กทม. 3,700.00 3/12/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)750/2564 1

59  3410300367946 ร้ำนกรีน เคมีคอล
จดัซ้ือ/จำ้ง จดัซ้ืออปุกรณ์ควำมปลอดภยั บรรจนุ้ ำยำ
ดับเพลิงประจ ำพื้นที่ในส ำนักงำน ที่ กฟส.กจบ. 9,202.00 3/12/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)747/2564 1

1

31  1419900610631 ร้ำนศรีเวยีง 310 30/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)162/2564 1

30  3730300873750 น้ ำด่ืมโรสเลิฟ 684 30/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)161/2564

1

29  0415546000968 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกดั 2,293.00 21/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)160/2564 1

28  0415546000968 บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003จ ำกดั 5,415.00 15/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)159/2564

1

27  0415546000968 บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003จ ำกดั 8,209.00 15/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)158/2564 1

26  3411500178251 ร้ำนคอมอเิล็คทรอนิกส์ 12,000.00 14/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)157/2564

25  0415561003255 บริษัท ไอคิว เวำ้ท์โอเอ อดุรธำนี จ ำกดั สนง.ใหญ่ 4,119.00 8/12/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)154/2564 1



60  3410101324805 หจก. เอส.พี.อ.ี กำรไฟฟ้ำ
จดัชื้อ/จำ้ง ค่ำแรงเอกชน ขุดหลุม ปักเสำ คอร. ติดต้ัง
อปุกรณ์ไฟฟ้ำ งำน คฟม.2 นำยชูโชค ค ำผำย 16,499.40 7/12/2564 เลขที่ 756/2564 1

61  0413562000631 หจก.สยำม อพั คอนเน็คชั่น จำ้งเหมำขยำยเขตฯ ปป.เปล่ียนสำยแรงต่ ำ บ.ขอนยูง 47,508.00 7/12/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)753/2564 1
62  4101964000020 ร้ำนอู่ช่ำงเอี้ยง

จดัซ้ือ/จำ้ง ซ่อมแซมรถยนต์ (รถเครน) ทะเบียน 81-5952
 อด. 59,300.00 15/12/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)766/2564 1

63  0413540000417 หจก.ธรุะทอง
ค่ำน้ ำมันรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และน้ ำมันอื่นๆ ประจ ำ 
กฟส.อ.กดุจบั 4,393.00 28/12/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)780/2564 1

877,472.73


