


ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
1  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ 8กฒ2092 กทม. 250 3/4/2563 เลขที่ 2000690697 1
2  1869900005113 ทวศิีลป์โฆษณา จ้างท าป้ายและสต๊ิกเกอร์ใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC ปี 2563 

(กฟย.ดอนยาง)
26,950.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690781 1

3  5860290001912 เจริญมอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม.4933 ชพ. 6,110.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690792 1
4  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2,647.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690742 1
5  0863560001075 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พดด้วง ยางทอง จ้างเปล่ียนโช้คหน้า,สลักหูโช้ค รถยนต์ 80-8875 ชพ. 6,634.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690670 1
6  3860200198391 มานะยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์ บม.5793 ชพ. 1,100.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690711 1
7  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ค่าน้ ามันเคร่ืองรถกระเช้า 80-8147 ชพ. 1,120.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690770 1
8  3199900258421 อูเ่ฮงเจริญกจิไฮดรอลิก เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระรถกระเช้า 80-8147 ชพ. 23,980.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690717 1
9  3860101011579 นายสมพงษ์ หนูสมคิด จ้างเหมารถมอเตอร์ไซค์ Cleansing Meter 1,200.00 3/4/2563 เลขที่ 2000690789 1

10  3860600091535 นางสมปอง อนิทเสม จ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวร เดือน ม.ีค.2563 (กฟย.ดอนยาง) 2,190.00 7/4/2563 เลขที่ 2000696145 1
11  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7 กฌ2859 กทม. 1,400.00 7/4/2563 เลขที่ 2000695918 1
12  3860300032088 นายสุริยนั จุย้จรรยา ซ่อมกลึงเกลียวไม้ชักฟิวส์ (กฟย.ปะทิว) 1,500.00 7/4/2563 เลขที่ 2000696223 1
13  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วนัท่ี 2-5 มีนาคม 2563 6,684.14 8/4/2563 เลขที่ 2500335837 1
14  0994000564724 เทศบาลต าบลเนินสันติ ค่าเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน มี.ค.2563 330 8/4/2563 เลขที่ 2000699313 3
15  3770200137016 ร้านเรือนทอง (นางจรรยา แกว้วารี) ค่ารับรอง เดือน เม.ย.2563 5,000.00 8/4/2563 เลขที่ 2000698936 3
16  1860200015533 นายปิยพันธ ์มณเฑียรทอง ค่าน้ าด่ืม เดือน ม.ีค.2563 1,496.00 8/4/2563 เลขที่ 2000699082 3
17  3860200021238 ร้านบุ้นเคียมจัว้ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ีค.2563 220 8/4/2563 เลขที่ 2000699151 3
18  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายฯ บ้านเขาวง 40,841.90 13/4/2563 เลขที่ 3001689931 1
19  3860200128563 ร้านพงศกรการไฟฟ้า จัดซ้ืออปุกรณ์ปล๊ักไฟ 2,149.63 13/4/2563 เลขที่ 2000725385 1
20  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานซ่อมแซมระบบจ าหน่าย (กรณีรถยนต์ชน

เสา) บริเวณบ้านแกง่เพกา
803.94 13/4/2563 เลขที่ 2000723578 1

21  3860300155571 นางสาวทัศนีย ์ไชยมาตร์ จ้างเหมาท าความสะอาดซักผ้าห่มผ้าปูท่ีนอนห้องอยูเ่วร เดือน ม.ีค.2563 
(กฟย.ปะทิว)

800 13/4/2563 เลขที่ 2000721003 1

22  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างเหมายา้ยแนวระบบจ าหน่ายฯ ถนนสายบ้านพันวาล 1 38,894.50 13/4/2563 เลขที่ 3001689885 1
23  3860200027431 จักรพงษ์การไฟฟ้า จัดซ้ือหลอดไฟในส านักงาน LED 1,650.00 13/4/2563 เลขที่ 2000724653 1
24  0125557020607 บริษัท เพอร์เฟค อนิเตอร์ จ ากดั จัดซ้ือกระดาษ THERMAL 39,590.00 13/4/2563 เลขที่ 2000721500 1
25  3130300250928 ร้านธนธรณ์ แอร์ เซอร์วสิ จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 600 13/4/2563 เลขที่ 2000724711 1
26  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ อบต.เขาไชยราช สนามกฬีา 87,964.70 13/4/2563 เลขที่ 3001689939 1
27  1869900005113 ทวศิีลป์โฆษณา จ้างท าสต๊ิกเกอร์และโฟมบอร์ด 1,600.00 13/4/2563 เลขที่ 2000724414 1
28  3860200026124 พิทยาภัณฑ์ (นายพิทยา ดาวเรือง) จัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองสกดั 550 13/4/2563 เลขที่ 2000723406 1
29  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 7,900.00 13/4/2563 เลขที่ 2000724765 1
30  3869900049303 ศรีนครพาณิชย ์(นางปิ่นอนงค์ ผาติวสัินต์ิ) จัดซ้ือเคร่ืองมือช่างในการท างานกอ่สร้าง 5,955.00 13/4/2563 เลขที่ 2000724539 1
31  3869900014551 นางขวญัหทัย ละมั่งทอง จ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องอยูเ่วรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดข้อง เดือน มี.ค.2563 5,760.00 13/4/2563 เลขที่ 2000721083 1

32  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีด รถยนต์ทะเบียน กข.8821 ชพ. 250 13/4/2563 เลขที่ 2000721158 1
33  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ซ้ือน้ ามันเคร่ืองเติมรถกระเช้า 80-8147 ชพ. 1,120.00 13/4/2563 เลขที่ 2000720882 1
34  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างเหมารถเครน พร้อมชุดงาน (กรณีรถยนต์ชนเสา) บริเวณบ้านแกง่เพกา 8,560.00 13/4/2563 เลขที่ 2000723236 1

35  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างเหมารถเครน พร้อมชุดงาน (กรณีรถยนต์ชนเสา) บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.
บ้านพละ

8,560.00 13/4/2563 เลขที่ 2000722747 1

36  0863560000044 หจก.พรประเสริฐศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,590.00 14/4/2563 เลขที่ 2000733545 1
37  3860300296743 อูศั่กด์ิเจริญยนต์ (นายลือศักด์ิ วลัิยเกษม) จ้างซ่อมรถยนต์ 81-5909 พบ. 3,320.00 14/4/2563 เลขที่ 2000733766 1
38  3101600670699 ร้านวนิชาภัณฑ์ (นางพรพรรณ เจียมวริิยะเสถียร) จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน (กฟย.ปะทิว) 1,700.00 14/4/2563 เลขที่ 2000733955 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ได้รบักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 2  (เดือน เมษำยน  2563  ถึง เดือน  มิถุนำยน  2563)       

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำแซะ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
39  3860200026124 พิทยาภัณฑ์ (นายพิทยา ดาวเรือง) จัดซ้ืออปุกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานกอ่สร้างระบบจ าหน่าย 4,729.00 14/4/2563 เลขที่ 2000766807 1
40  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ กจ.3615 ชพ. 4,150.00 15/4/2563 เลขที่ 2000735949 1
41  5860200016281 นายประสาร คงด า ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ม.ีค.2563 1,887.00 15/4/2563 เลขที่ 2000736222 1
42  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ อบต.เขาไชยราชประปาช่องจ าปา 56,249.90 15/4/2563 เลขที่ 3001691357 1
43  0863560000044 หจก.พรประเสริฐศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,155.00 15/4/2563 เลขที่ 2000740255 1
44  3860200393491 นายปัญญา เอีย้งมี จ้างติดต้ังหลอดไฟแสงสวา่งห้องเกบ็เอกสาร 2,000.00 16/4/2563 เลขที่ 2000745021 1
45  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานซ่อมแซมระบบจ าหน่าย (กรณีรถยนต์ชน

เสา) บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.บ้านพละ
601.55 16/4/2563 เลขที่ 2000747783 1

46  3860100873712 ร้านสมใจแอร์ (นายสมใจ เอือ้ยศรี) จ้างติดต้ังดวงไฟและท าสวติซ์คุมหลอดไฟส านักงาน โครงการ GECC (กฟย.
ดอนยาง)

4,044.60 16/4/2563 เลขที่ 2000748951 1

47  3869900030491 นายบัณฑิต พรหมสวสัด์ิ จ้างท าประตูเล่ือนเปิด-ปิดห้องเกบ็เอกสาร 19,000.00 16/4/2563 เลขที่ 2000748771 1
48  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 2,800.00 17/4/2563 เลขที่ 2000750802 1
49  5860290001912 เจริญมอเตอร์ จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ กข.5688 ชพ. 3,000.00 17/4/2563 เลขที่ 2000751080 1
50  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) จัดซ้ือเสาจราจรกัน้แนวระยะห่างเคาน์เตอร์ 1,375.00 17/4/2563 เลขที่ 2000750498 1
51  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 4,800.00 17/4/2563 เลขที่ 2000755520 1
52  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์เน็ตเวร์ิค จ ากดั จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) (กฟย.ดอนยาง) 14,958.60 17/4/2563 เลขที่ 3001692752 1
53  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ บม.4933 ชพ. 8,030.00 20/4/2563 เลขที่ 2000764183 1
54  3860200383351 นายสงคราม นุชนงค์ จ้างเหมาตัดหญ้า เดือน เม.ย.2563 3,000.00 20/4/2563 เลขที่ 2000764099 1
55  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7 กฌ2859 กทม. 1,000.00 21/4/2563 เลขที่ 2000769698 1
56  3860200334651 นายพีระพล พรหมเทพ ค่าน้ าด่ืมในโครงการ PEA ร่วมใจ ใส่ใจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1,135.00 21/4/2563 เลขที่ 2000770366 1
57  3860200128563 ร้านพงศกรการไฟฟ้า ซ้ือสปอร์ทไลท์แอลอดีี 100 w 8,211.80 21/4/2563 เลขที่ 2000770474 1
58  3770100552968 ชาติชายไดนาโม จ้างซ่อมรถยนต์ กจ.3615 ชพ. 2,300.00 21/4/2563 เลขที่ 2000769334 1
59  3860200128563 ร้านพงศกรการไฟฟ้า ซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้าโครงการ PEA ร่วมใจ ใส่ใจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 8,864.95 21/4/2563 เลขที่ 2000770665 1

60  1860300024828 ร้านสุบินโฆษณา ค่าป้ายไวนิลโครงการ PEA ร่วมใจ ใส่ใจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 500 21/4/2563 เลขที่ 2000770962 1
61  3170200030217 น้ าด่ืมมีทรัพย ์(นายเสกสรร เฉยดี) ค่าน้ าแข็งยนูิคในโครงการ PEA ร่วมใจ ใส่ใจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 250 21/4/2563 เลขที่ 2000770164 1

62  0865558000387 บริษัท มาบอ ามฤตออยล์ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 3,568.85 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
63  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (กฟย.ปะทิว) 1,488.90 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
64  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างเหมารถเครน พร้อมชุดงาน (กรณีรถยนต์ชนเสา) บริเวณบ้านพละ 8,560.00 22/4/2563 เลขที่ 2000775976 1
65  0865562001040 บริษัท สวปีิยะแกส๊ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (กฟย.ปะทิว) 31,113.70 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
66  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2ฒล4843 กทม. 1,952.64 22/4/2563 เลขที่ 2000774768 1
67  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (กฟย.ปะทิว) 5,810.00 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
68  3860100789118 ธรีะนันต์คูขุดค้าไม้ จัดซ้ือชั้นวางและเกา้อีส้ าหรับโครงการ Green Office ปี 2563 8,850.00 22/4/2563 เลขที่ 2000775722 1
69  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 76,991.61 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
70  3760200170978 นางสาวปราณี นันทกจิ จัดซ้ือหน้ากากอนามัย 4,980.00 22/4/2563 เลขที่ 2000774908 1
71  0865562001040 บริษัท สวปีิยะแกส๊ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 3,607.10 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
72  0865558000387 บริษัท มาบอ ามฤตออยล์ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (กฟย.ดอนยาง) 13,195.90 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
73  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 36,382.20 22/4/2563 เลขที่ 2500380216 1
74  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6กษ7301 กทม. 1,396.20 23/4/2563 เลขที่ 2000782225 1
75  3860200026124 พิทยาภัณฑ์ (นายพิทยา ดาวเรือง) จัดซ้ืออปุกรณ์สายดูด,ข้อต่อ,เข็มขัดที่ดูดน้ ามันหม้อแปลง 466.52 23/4/2563 เลขที่ 2000781521 1
76  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7 กฌ2859 กทม. 1,130.00 23/4/2563 เลขที่ 2000779131 1
77  3199900258421 อูเ่ฮงเจริญกจิไฮดรอลิก จ้างซ่อมรถยนต์ นก1804 ชพ. 6,400.00 24/4/2563 เลขที่ 2000787848 1
78  0845539000415 บริษัท อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ (กฟย.ปะทิว) 2,200.00 27/4/2563 เลขที่ 2000793394 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ได้รบักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 2  (เดือน เมษำยน  2563  ถึง เดือน  มิถุนำยน  2563)       

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำแซะ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
79  3860200462072 ท่าแซะท่อไอเสีย (นายสายชล เอกนันทด ารง) ค่าซ่อมรถยนต์ 80-8934 พบ. 8,300.00 27/4/2563 เลขที่ 2000794330 1
80  0994000564724 เทศบาลต าบลเนินสันติ ค่าเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน เม.ย.2563 330 28/4/2563 เลขที่ 2000800400 1
81  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากดั (มหาชน) จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงาน 511 28/4/2563 เลขที่ 2000799079 1
82  3770100552968 ชาติชายไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต์ 80-8875 ชพ. 21,830.00 28/4/2563 เลขที่ 2000798979 1
83  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 7,900.00 28/4/2563 เลขที่ 2000800553 1
84  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 8,300.00 28/4/2563 เลขที่ 2000802033 1
85  0863536000137 หจก.ชุมพรศูนยล้์อ ค่าซ่อมรถยนต์ บม.6774 ชพ. 25,200.00 28/4/2563 เลขที่ 2000798810 1
86  3770100552968 ชาติชายไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต์ 80-8934 พบ. 11,080.00 28/4/2563 เลขที่ 2000798927 1
87  0865536000163 บริษัท ชุมพรประตูเมือง จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,000.00 29/4/2563 เลขที่ 2000806305 1
88  3110300737568 นางสาวพิกลุ เยาวฤทธิ์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ ปรับปรุง

ระบบจ าหน่ายฯ ใต้ไลน์สายส่ง 115 เคว ีช่วง 10/10
50,400.00 29/4/2563 เลขที่ 2000804252 1

89  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ 8กฒ2092 กทม. 250 29/4/2563 เลขที่ 2000804465 1
90  0863544000175 หจก.ทรัพยจ์ินดาเฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC ปี 2563 (กฟย.

ดอนยาง)
3,500.00 30/4/2563 เลขที่ 2000810236 1

91  1860200015533 นายปิยพันธ ์มณเฑียรทอง ค่าน้ าด่ืม เดือน เม.ย.2563 1,832.00 30/4/2563 เลขที่ 2000808554 3
92  3869900030491 นายบัณฑิต พรหมสวสัด์ิ จ้างท าชั้นวางของ แผนกกอ่สร้าง 7,270.00 7/5/2563 เลขที่ 2000827508 1
93  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีด รถยนต์ 8กฒ2092 กทม. 250 7/5/2563 เลขที่ 2000824431 1
94  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพร้อมอปุกรณ์ 4,995.00 8/5/2563 เลขที่ 2000836779 1
95  3860600091535 นางสมปอง อนิทเสม จ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวร ประจ าเดือน เม.ย.2563 (กฟย.ดอนยาง) 2,400.00 8/5/2563 เลขที่ 2000835771 1

96  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 3,600.00 8/5/2563 เลขที่ 2000836761 1
97  0863548000081 หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ้างกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ บริษัท ศิริทรัพยอ์นันต์ จ ากดั 14,878.35 8/5/2563 เลขที่ 3001701683 1
98  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 13,300.00 8/5/2563 เลขที่ 2000836935 1
99  3860300037471 ปะทิวการไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองมือใช้งานติดต้ังมิเตอร์ (กฟย.ดอนยาง) 5,660.00 8/5/2563 เลขที่ 2000836594 1

100  3860200021238 ร้านบุ้นเคียมจัว้ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน เม.ย.2563 210 8/5/2563 เลขที่ 2000836613 3
101  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 3,600.00 8/5/2563 เลขที่ 2000836772 1
102  3860300154221 อูท่รัพยจ์ันทร์แจ้ง (นายสมเพียร จันทร์แจ้ง) ถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์ทะเบียน กจ.1704 ชพ. (กฟย.ดอนยาง) 1,920.00 12/5/2563 เลขที่ 2000839928 1

103  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,744.50 12/5/2563 เลขที่ 2000840035 1
104  0863560001075 หจก.พดด้วง ยางทอง ค่าซ่อมรถยนต์ กจ.3615 ชพ. 38,165.83 12/5/2563 เลขที่ 2000839764 1
105  0105553056364 บริษัท เดอะโชวอ์อแกไนเซอร์ จ ากดั จัดซ้ือแอลกอฮอล์ และเจลล้างมืือ 9,416.00 12/5/2563 เลขที่ 2000891921 1
106  3860700292907 น.ส.ใกล้รุ่ง ปานสมุทร จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดโค่นขุดตอต้นไม้ใหญ่เคลียร์ไม้เบญจพรรณและ

ปรับพื้นที่ใต้ไลน์ระบบจ าหน่ายแรงสูงโดยใช้รถแบคโฮ ไลน์บ้านเขาเหลียง 
(TSE9F-112)

59,400.00 13/5/2563 เลขที่ 3001703237 1

107  3860300154221 อูท่รัพยจ์ันทร์แจ้ง (นายสมเพียร จันทร์แจ้ง) ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม.5794 ชพ. (กฟย.ดอนยาง) 1,220.00 13/5/2563 เลขที่ 2000850725 1
108  3860100056956 ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 330 13/5/2563 เลขที่ 2000850079 1
109  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั ค่าหมึกพิมพ์ 13,400.00 13/5/2563 เลขที่ 2000849598 1
110  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั ค่าหมึกพิมพ์ 8,300.00 13/5/2563 เลขที่ 2000849820 1
111  1860300024828 ร้านสุบินโฆษณา จ้างท าแผงกัน้อะคริลิคใส และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 43,650.00 14/5/2563 เลขที่ 2000858084 1
112  5860200016281 นายประสาร คงด า ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เม.ย.2563 2,127.00 14/5/2563 เลขที่ 2000858520 1
113  0863544000175 หจก.ทรัพยจ์ินดาเฟอร์นิเจอร์ ซ้ือชั้นวางเอกสารส าหรับโครงการ Green Office ประจ าปี 2563 3,000.00 15/5/2563 เลขที่ 2000862354 1
114  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ซ้ือน้ ามันเคร่ืองคราสตรอน 7 ลิตรเติมรถกระเช้าทะเบียน 80-8147 ชพ. 1,120.00 15/5/2563 เลขที่ 2000861786 1

115  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ทะเบียน 81-5909 พบ. 400 15/5/2563 เลขที่ 2000861355 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ได้รบักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 2  (เดือน เมษำยน  2563  ถึง เดือน  มิถุนำยน  2563)       

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำแซะ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
116  3199900258421 อูเ่ฮงเจริญกจิไฮดรอลิก จัดซ้ืออปุกรณ์ซ่อมแซมระบบจ าหน่ายประจ ารถยนต์ ทะเบียน 80-8934 

พบ.
9,100.00 15/5/2563 เลขที่ 2000860516 1

117  3860200351742 นายทูลศักด์ิ นุ้ยเขียว ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-7400 ชพ. 8,900.00 15/5/2563 เลขที่ 2000861120 1
118  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 600 15/5/2563 เลขที่ 2000861382 1
119  3860300155571 นางสาวทัศนีย ์ไชยมาตร์ จ้างเหมาท าความสะอาดซักผ้าปูท่ีนอนห้องอยูเ่วร ประจ าเดือน เม.ย.2563 

(กฟย.ปะทิว)
800 15/5/2563 เลขที่ 2000861659 1

120  3869900030491 นายบัณฑิต พรหมสวสัด์ิ จ้างเหมาจัดท าห้องเกบ็อปุกรณ์งานกอ่สร้าง 94,057.10 18/5/2563 เลขที่ 3001705992 1
121  1860300024828 ร้านสุบินโฆษณา จ้างท าป้ายและสต๊ิกเกอร์ใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC ประจ าปี 

2563
6,250.00 18/5/2563 เลขที่ 2000868780 1

122  3860300154221 อูท่รัยพ์จันทร์แจ้ง (นายสมเพียร จันทร์แจ้ง) เปลียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์ทะเบียน 80-9348 ชพ.(กฟย.
ดอนยาง)

2,020.00 18/5/2563 เลขที่ 2000868352 1

123  3860300154221 อูท่รัพยจ์ันทร์แจ้ง (นายสมเพียร จันทร์แจ้ง) ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-9348 ชพ. (กฟย.ดอนยาง) 9,680.00 18/5/2563 เลขที่ 2000868579 1
124  3770200137016 ร้านเรือนทอง (นางจรรยา แกว้วารี) ค่ารับรอง ประจ าเดือน พ.ค.2563 5,000.00 18/5/2563 เลขที่ 2002868151 1
125  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ทะเบียน 7กฌ2859 กทม. 250 18/5/2563 เลขที่ 2000873247 1
126  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและกรองเคร่ืองตามวาระ รถยนต์ทะเบียน กข.

8821 ชพ.
3,380.00 18/5/2563 เลขที่ 2000873021 1

127  3869900014551 นางขวญัหทัย ละมั่งทอง จ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องอยูเ่วรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจ าเดือน เม.ย.
2563

5,040.00 19/5/2563 เลขที่ 2000881227 1

128  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,000.00 19/5/2563 เลขที่ 2000879381 1
129  3860200383351 นายสงคราม นุชนงค์ จ้างเหมาตัดหญ้า ประจ าเดือน พ.ค.2563 3,000.00 19/5/2563 เลขที่ 2000880266 1
130  3909800340340 อกัษรศิลป์โฆษณา จ้างท ากล่องแยกกระดาษ 7,490.00 20/5/2563 เลขที่ 2000887720 1
131  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 4,800.00 20/5/2563 เลขที่ 2000884185 1
132  0105559069140 บริษัท พีดีพี.เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั จัดซ้ือกล่องพลาสติกใส่บิลค่าไฟฟ้า 64,200.00 20/5/2563 เลขที่ 2000883038 1
133  3860300037471 ปะทิวการไฟฟ้า จัดซ้ือพุกเหล็ก 1,000.00 21/5/2563 เลขที่ 2000892559 1
134  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 6,206.00 21/5/2563 เลขที่ 2000892850 1
135  3860200355225 นายพรเทพ เต่าทอง จ้างเหมาตัดหญ้าส านักงาน (กฟย.ปะทิว) 1,200.00 21/5/2563 เลขที่ 2000893480 1
136  3860200284697 นายปัญญา แดงสกล จ้างท าชั้นวางอปุกรณ์ไฟฟ้าบริเวณห้องคลัง 26,875.00 21/5/2563 เลขที่ 2000892748 1
137  3860300018042 กบกระจกรถยนต์ (น.ส.ศรีรัตน์ ศิลปเสวต) จ้างเปล่ียนกระจกหน้ารถทะเบียน 80-8875 ชพ. 4,500.00 21/5/2563 เลขที่ 2000893057 1
138  0869900049303 ศรีนครพาณิชย ์(นางปิ่นอนงค์ ผาติวสัินต์ิ) จัดซ้ือเคร่ืองมือช่างในการท างานกอ่สร้าง 8,716.00 21/5/2563 เลขที่ 2000893480 1
139  3860300037471 ปะทิวการไฟฟ้า จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองมือช่าง 4,320.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904726 1
140  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 81-3342 ชพ. 1,500.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904718 1
141  1860300036257 อ ามฤตไดนาโม (ช.เบิร์ด) จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-9348 ชพ. (กฟย.ดอนยาง) 7,045.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904731 1
142  3199900258421 อูเ่ฮงเจริญกจิไฮดรอลิก จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8934 เพชรบุรี 34,640.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904666 1
143  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงาน (กฟย.ปะทิว) 9,051.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904752 1
144  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงาน 19,002.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904815 1
145  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงาน (กฟย.ดอนยาง) 4,000.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904740 1
146  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,410.00 22/5/2563 เลขที่ 2000904766 1
147  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 31,475.90 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
148  0865558000387 บริษัท มาบอ ามฤตออยล์ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 (กฟย.ดอนยาง) 13,295.15 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
149  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 2,875.60 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
150  0865562001040 บริษัท สวปีิยะแกส๊ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 (กฟย.ปะทิว) 30,229.40 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
151  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 67,322.86 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
152  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 (กฟย.ปะทิว) 1,344.69 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1
153  0865536000163 บริษัท ชุมพรประตูเมือง จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน เม.ย.2563 4,035.90 25/5/2563 เลขที่ 2500460828 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ได้รบักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
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154  0105543096169 บริษัท โปร.ไอ.ท.ีล้ิงค์ จ ากดั จัดซ้ือกระดาษหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 4,173.00 25/5/2563 เลขที่ 2000909886 1
155  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข.5688 ชพ. 2,750.00 26/5/2563 เลขที่ 2000917956 1
156  3869900030491 นายบัณฑิต พรหมสวสัด์ิ จ้างเหมาท าที่จอดรถจักรยาน 2,960.00 26/5/2563 เลขที่ 2000918043 1
157  3770100552968 ชาติชายไดนาโม จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถกระเช้าแกไ้ฟ ทะเบียน 80-8147 ชพ. 10,760.00 26/5/2563 เลขที่ 2000917743 1
158  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข.5688 ชพ. 4,500.00 26/5/2563 เลขที่ 2000917869 1
159  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,100.00 27/5/2563 เลขที่ 2000919403 1
160  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ ล้างอดัฉีดรถยนต์ ทะเบียน 80-8147 ชพ. 500 28/5/2563 เลขที่ 2000920845 1
161  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,000.00 28/5/2563 เลขที่ 2000924876 1
162  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 ขนส่งเสาผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานยา้ยแนวระบบจ าหน่ายฯ บ้านทรายออ่น

,คฟม.2 นายจีรศักด์ิ เนตรสุวรรณ,สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ,
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายฯ บ้านทุ่งกระบาก

17,216.30 28/5/2563 เลขที่ 2000925105 1

163  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 กอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ อบต.เขาไชยราช ประปาสระน้ าเพชร ม.3
 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

35,338.89 28/5/2563 เลขที่ 3001710857 1

164  0125545007881 บริษัท อพัไลน์ เทคโนโลย ีจ ากดั จัดซ้ือเข็มขัดนิรภัยพร้อมสายกนัตก 41,730.00 28/5/2563 เลขที่ 3001710844 1
165  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 5,136.00 28/5/2563 เลขที่ 2000925523 1
166  1800800051018 นายณัฐพร ไชยประยา จ้างซ่อมรถเครน ทะเบียน 80-8934 เพชรบุรี 99,831.00 28/5/2563 เลขที่ 3001710833 1
167  3350100728059 ร้านภูมิภัทร พาณิชย์ รถเข็นผู้พิการ (กฟย.ดอนยาง) 4,400.00 29/5/2563 เลขที่ 2000932840 1
168  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั จัดซ้ือราวแขวน,กระดิงไร้สาย,ถังขยะ (กฟย.ดอนยาง) 1,328.00 29/5/2563 เลขที่ 2000932773 1
169  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั(มหาชน) จัดซ้ือชั้นใส่เอกสาร,กระดาษไวท์บอร์ด (กฟย.ดอนยาง) 1,657.00 29/5/2563 เลขที่ 2000932802 1
170  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 กอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายฯ โครงการชลประทานชุมพรสถานีสูบน้ า

บ้านหาดแตง
37,760.30 1/6/2563 เลขที่ 3001712201 1

171  3660100518621 อูพ่งษ์เซอร์วสิ จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ ทะเบียน บง.5537 ชพ (กฟย.
ปะทิว)

1,150.00 2/6/2563 เลขที่ 2000948635 1

172  3860100137731 นายณรงค์ ศรีสงคราม จ้างเข้าเล่มหนังสือ Green Office 990 2/6/2563 เลขที่ 2000949166 1
173  3869900030491 นายบัณฑิต พรหมสวสัด์ิ จ้างท าแผ่นจับยดึท่ีจอดรถยนต์ลูกค้า 7,245.00 2/6/2563 เลขที่ 2000947276 1
174  0994000564724 เทศบาลต าบลเนินสันติ ค่าเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน พค.2563 330 2/6/2563 เลขที่ 2000949040 3
175  1860200015533 นายปิยพันธ ์มณเฑียรทอง ค่าน้ าด่ืม เดือน พ.ค.2563 1,300.00 2/6/2563 เลขที่ 2000948954 3
176  3860200383491 นายปัญญา เอีย้งมี จ้างเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ส าหรับจัดอาหารวา่ง Green Office ปี 2563 400 2/6/2563 เลขที่ 2000949095 1

177  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ บม.4933 ชพ 1,230.00 2/6/2563 เลขที่ 2000946799 1
178  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ จัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองคราสตรอน 7 ลิตร เติมรถกระเช้า ทะเบียน 80-8147 

ชพ.
1,120.00 2/6/2563 เลขที่ 2000947015 1

179  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างงาน คฟม.2 กลุ่มบ้านนายวรีชัย ทววีานิชย์ 28,358.85 4/6/2563 เลขที่ 3001713990 1
180  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,000.00 4/6/2563 เลขที่ 2000953437 1
181  1509900823404 น.ส.อนงค์นาถ สุคันธรส จัดซ้ือใบมีส าหรับปอกสายเคเบิล แผนกกอ่สร้าง 1,000.00 4/6/2563 เลขที่ 2000956860 1
182  0103550014171 หจก.ชัช ซีสเต็มส์ จ้างเหมาติดต้ังคอนส่ือสาร-กฟอ.ท่าแซะ ทางเข้าตลาดท่าแซะ ฝ่ังขวามือ

,ซ้ายมือ
92,159.10 4/6/2563 เลขที่ 3001713999 1

183  3660100518621 อูพ่งษ์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง.5537 ชพ. (กฟย.ปะทิว) 3,385.00 5/6/2563 เลขที่ 2000963644 1
184  1860201164401 น.ส.รุ่งธดิา คงด า จ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการตรวจวดัอณุหภูมิ COVID19 3,465.00 8/6/2563 เลขที่ 2000967427 1
185  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7 กฌ2859 กทม. 1,100.00 8/6/2563 เลขที่ 2000967848 1
186  3860300155571 น.ส.ทัศนีย ์ไชยมาตร์ จ้างเหมาท าความสะอาดซักผ้าปูท่ีนอนห้องอยูเ่วร เดือน พ.ค.2563 (กฟย.

ปะทิว)
800 8/6/2563 เลขที่ 2000966931 1

187  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างเหมายา้ยแนวระบบจ าหน่ายฯ ถนนสายวดัหน้าค่าย 26,130.47 9/6/2563 เลขที่ 3001715885 1
188  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,200.00 9/6/2563 เลขที่ 2000976461 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ได้รบักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 2  (เดือน เมษำยน  2563  ถึง เดือน  มิถุนำยน  2563)       

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำแซะ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
189  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,000.00 10/6/2563 เลขที่ 2000982278 1
190  3860200198391 มานะยนต์ จ้างซ่อมรถยนต์ บม.5793 ชพ. 3,300.00 10/6/2563 เลขที่ 2000982187 1
191  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข.5688 ชพ. 19,030.00 10/6/2563 เลขที่ 2000984351 1
192  3860100064946 ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,790.00 10/6/2563 เลขที่ 2000984014 1
193  3860600091535 นางสมปอง อนิทเสม จ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวร ประจ าเดือน พ.ค.2563 (กฟย.ดอนยาง) 2,190.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017533 1

194  0863556000604 หจก.เอนเนอจี 2013 จ้างงาน คฟม.2 กลุ่มนายสนิท โสมโสภา (ซ.ช่วงช้าง) 47,985.22 19/6/2563 เลขที่ 3001719531 1
195  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในส านักงาน 59 19/6/2563 เลขที่ 2001011469 1
196  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 12,394.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017251 1
197  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในส านักงาน 1,350.00 19/6/2563 เลขที่ 2001011484 1
198  0905550000751 บริษัท ภาภรอณัณ์ จ ากดั จัดซ้ือกระเบื้องปูพื้นคนพิการใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC (กฟย.

ดอนยาง)
4,708.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017918 1

199  3102300091881 นายววิฒัน์ ลิมป์ปิยโกศล จ้างสูบส่ิงปฏิกลู 4,000.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017079 3
200  3860200305881 อูป่ระยรูการช่าง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 81-5909 พบ. 5,750.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019271 1
201  3770200137016 ร้านเรือนทอง (นางจรรยา แกว้วารี) ค่ารับรอง เดือน มิถุนายน 2563 5,000.00 19/6/2563 เลขที่ 2001016844 3
202  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,000.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019346 1
203  5860200016281 นายประสาร คงด า ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.2563 1,534.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019302 1
204  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 81-3342 ชพ. 2,000.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019162 1
205  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข.5688 ชพ. 13,600.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019140 1
206  3860300039201 น.ส.บุญนาค พรมศรี จัดซ้ือเคร่ืองราชสักการะวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี (กฟย.ปะทิว)
3,300.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019189 1

207  3860300039201 น.ส.บุญนาค พรมศรี จ้างผูกผ้าและค่าผ้าประดับวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี (กฟย.ปะทิว)

3,000.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019197 1

208  0103549017331 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เคทีอาร์ พลัส ค่าหมึกพิมพ์ กฟย.ปะทิว 4,815.00 19/6/2563 เลขที่ 2001015650 1
209  3860200171507 อูป่ระกอบการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข.8821 ชพ. 9,980.00 19/6/2563 เลขที่ 2001016604 1
210  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ บม.3753 ชพ. 3,110.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017193 1
211  0863552000596 หจก.ภักด์ิศิริ จ้างเหมารถขุดเจาะ พร้อมชุดงาน (กรณีรถยนต์ชนเสา) บริเวณบ้านปากแพรก 8,560.00 19/6/2563 เลขที่ 2001017750 1

212  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 4,200.00 19/6/2563 เลขที่ 2001019244 1
213  3860200021238 ร้านบุ้นเคียมจัว้ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.2563 180 19/6/2563 เลขที่ 2001011433 1
214  0994000025220 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวดัชุมพร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 5,384.60 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
215  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,200.00 22/6/2563 เลขที่ 2001021325 1
216  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 35,600.60 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
217  0865561000244 บริษัท บุญวฒัน์ ปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 45,369.82 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
218  0865558000387 บริษัท มาบอ ามฤตออยล์ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 877.5 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
219  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ จัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองคราสตอน 7 ลิตร เติมรถกระเช้าทะเบียน 80-8147 ชพ. 1,180.00 22/6/2563 เลขที่ 2001020833 1

220  0865536000163 บริษัท ชุมพรประตูเมือง จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 1,836.60 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
221  0865562001040 บริษัท สวปีิยะแกส๊ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 1,125.90 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
222  0865558000387 บริษัท มาบอ ามฤตออยล์ จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.2563 (กฟย.ดอนยาง) 11,880.30 22/6/2563 เลขที่ 2500533293 1
223  0994000564724 เทศบาลต าบลเนินสันติ ค่าเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน มิ.ย.2563 330 22/6/2563 เลขที่ 2001023589 3
224  1840300006218 นายพิทักษ์ โฉมทอง จ้างสวนบริเวณรอบๆ กฟย.ดอนยาง 62,000.00 23/6/2563 เลขที่ 3001720633 1
225  3860200383351 นายสงคราม นุชนงค์ จ้างเหมาตัดหญ้า เดือน ม.ิย.2563 3,000.00 24/6/2563 เลขที่ 2001038935 1
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงนิรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
226  3860200002934 นางจ าเนียน ศรีอ าภัย จ้างประดับผ้าบริเวณร้ัว กฟอ.ท่าแซะ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชนี
3,000.00 25/6/2563 เลขที่ 2001050546 1

227  0845539000415 บริษัท อาร์.เอส.ท.ีออโตเมชั่น จ ากดั จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ (กฟย.ปะทิว) 4,400.00 26/6/2563 เลขที่ 2001056650 1
228  0863542000615 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี แอนด์ โอ ทราฟฟิค จ้างตีเส้นจราจรและท าสีพื้นถนนส าหรับโครงการ GECC ปี 2563 (กฟย.

ดอนยาง)
31,860.00 26/6/2563 เลขที่ 2001055716 1

229  3719900324771 ท่าแซะคาร์แคร์ จ้างล้างอดัฉีดรถยนต์ทะเบียน 8 กฒ2092 กทม. 250 26/6/2563 เลขที่ 2001057408 1
230  3860200355225 นายพรเทพ เต่าทอง จ้างเหมาตัดหญ้าส านักงาน กฟย.ปะทิว 1,200.00 26/6/2563 เลขที่ 2001056720 1
231  3660100518621 อูพ่งษ์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง.5537 ชพ. (กฟย.ปะทิว) 8,875.00 26/6/2563 เลขที่ 2001057372 1
232  3909800340340 อกัษรศิลป์โฆษณา จ้างท าสต๊ิกเกอร์ Green Office 3,370.50 26/6/2563 เลขที่ 2001056444 1
233  3860100064946 ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,200.00 26/6/2563 เลขที่ 2001056941 1
234  3860100267782 คลีนิกแม็กซ์ คาร์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บย.4958 ชพ. (กฟย.ปะทิว) 10,646.50 26/6/2563 เลขที่ 2001056885 1
235  3860300037471 ปะทิวการไฟฟ้า จัดซ้ือหลอดไฟนีออน LED (กฟย.ปะทิว) 2,080.00 26/6/2563 เลขที่ 2001056810 1
236  3860200309266 นายสิงหา เหมาะสม จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดลอกท่อระบายน้ าบริเวณ สนง.กฟอ.ท่าแซะ จาก

กจิกรรม Green Office
49,000.00 26/6/2563 เลขที่ 2001056227 1

237  0863560000044 หจก.พรประเสริฐ ศูนยเ์คร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,800.00 29/6/2563 เลขที่ 2001059264 1
238  1860200015533 นายปิยพันธ ์มณเฑียรทอง ค่าน้ าด่ืม เดือน ม.ิย.2563 1,424.00 29/6/2563 เลขที่ 2001060465 3
239  0865538000284 บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7กฌ2859 กทม. 1,200.00 29/6/2563 เลขที่ 2001060201 1
240  3350100728059 ร้านภูมิภัทรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC ปี 2563 13,699.00 30/6/2563 เลขที่ 2001068805 1
241  3350100728059 ร้านภูมิภัทรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดใช้ในส านักงานส าหรับโครงการ GECC ปี 2563 2,245.00 30/6/2563 เลขที่ 2001068743 1

รวมทัง้สิ้น 2,555,882.56
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