
 ประกาศ ณ วันท่ี   ๘   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.256๓

                                                                           (.............................................................)  ( นายศิริยุทธ  กาญจนากร)
                                                                          ...........................................................  ผจก.กฟอ.ตาคลี

                                     ประกอบมาตร 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญ   
       ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามเกณฑ์ 

                                     และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด น้ัน
                                       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตาคลี  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

                                     และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตาคลี
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือ        

 ข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๒  (เดือนเมษายน  พ.ศ.256๓  ถึง  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.256๓)

                               ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหน่ึง       



วนัที่ เลขที่

1  0603560001654 หจก.วชิตินาคปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ ประจ าเดอืน               

    ม.ีค. 2563 (ชดุที ่2)

13,390.00 1/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)955/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2100115228)

1

2  0603560001654 หจก.วชิตินาคปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ ประจ าเดอืน               

   ม.ีค. 2563 (ชดุที ่1)

97,596.00 1/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)676/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563

1

3  0603558000425 หจก.จันเสนออยส์ คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟย.ต.ชอค.              

  ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

295.30 2/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)687/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563

1

4  1609700011031 นายอเนก ฐติริุง่เรอืง ซือ้ทอ่น ้าประปา 122.00 2/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)985/2563   

 ลว. 2 เม.ย. 2563 (2000679493)

1

5  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 2                         

ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

8,210.00 2/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)688/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563

1

6  3140200254794 ท.ีพ.ีเกศเมอืง จา้งตดิฟิลม์กรองแสงหอ้ง E/O               

  และหอ้ง ผปบ.ตค.

26,400.00 2/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)960/2563   

 ลว. 31 ม.ีค. 2563 (2000684733)

1

7  3609700178047 นายนพินธ ์พัทธสมีา คา่จา้งซอ่มแอร ์(ผบห.) 1,700.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)971/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2000694691)

1

8  0605556000811 บรษัิท แอดไวซ ์ตาคล ีจ ากัด ซือ้อปุกรณ์ส าหรับบันทกึขอ้มลูคอมพวิเตอร์

 (USB Flash Drive)

540.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1002/2563

 ลว. 3 เม.ย. 2563 

(2000686656/2100107352)

1

9  0609700355305 รา้นป้ายเบริด์ไอเดยี จา้งท าป้ายไวนลิประชาสมัพันธเ์รือ่ง

มาตรการป้องกันโรค COVID 19

3,810.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1001/2563

 ลว. 3 เม.ย. 2563 (2000654916)

1

10  0605541000011 บรษัิท ตงักวงเฮง จ ากัด คา่ปะยางรถบรรทกุ 6 ตนั                  

ทะเบยีน 81-6876 นว.

1,300.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)966/2562   

 ลว. 31 ม.ีค. 2563 (2000683037)

1

11  3140200254794 ท.ีพ.ีเกศเมอืง ซือ้เครือ่งวดัอณุหภูมริา่งกายทางหนา้ผาก 

แบบดจิติอล จ านวน 3 เครือ่ง

12,000.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)908/2563   

 ลว. 23 ม.ีค. 2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี ๒  (เดือนเมษายน  พ.ศ.256๓  ถึง  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.256๓)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เอกสารอา้งองิ (6)
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

 

รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

(4)

 

 จ านวนเงนิรวม 

  ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

(5)

ชือ่ผูป้ระกอบการ

(3)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

ล าดบัที่

(1)

 



12  3530800402031 รา้น เจรญิชัย เคมไีฟล์ จา้งบรรจนุ ้ายาเคมดีบัเพลงิ                    

 ถังละ 5 ปอนด์

1,000.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1008/2563

 ลว. 3 เม.ย. 2563 (2000685271)

1

13  1609700094698 น.ส.พาวส ีปานพรม คา่ซอ่มทอ่ประปาแตก                      

บรเิวณบา้นหนองลาด

1,600.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)989/2563   

 ลว. 2 เม.ย. 2563 (2000694636)

1

14  3600700085571 รา้นครรชติแอร&์ดาวเทยีม จา้งลา้งเครือ่งปรับอากาศ                  

สนง.ต.ชอ่งแค

3,600.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)912/2563   

 ลว. 23 ม.ีค. 2563 (2000684953)

1

15  3180500041788 นายอลงกรณ์ ตุน่เงนิ จา้งปรับปรงุระบบจ าหน่ายบรเิวณ           

บา้นวงัคาง ต.ตาคล ีอ.ตาคล ีจ.นว.

73,000.00 3/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)922/2563   

 ลว. 24 ม.ีค. 2563

1

16  3600900592370 รา้นอูช่า่งเสรฐิ ซอยบอ่ทอง 5 คา่ซอ่มระบบป๊ัมคลชั บน-ลา่ง รถยนต ์

ทะเบยีน 81-3761 นว.

6,250.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1013/2563

 ลว. 3 เม.ย. 2563 (2000716796)

1

17  3100300380899 นายนฤพันธ ์โชตชิว่ง คา่น ้าดืม่ กฟย.ต.ชอ่งแค                 

ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

260.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)680/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000694819)

1

18  3600700752381 รา้นสชุัณญา จติตพัิฒนา ซือ้หนังสอืพมิพร์ายวนั กฟย.ต.ชอ่งแค 

ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

220.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)679/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000694911)

1

19  3160300450692 นางสวรรยา ประยรูศกัดิศ์ริ ิ จา้งซกัเครือ่งนอนหอ้งเวรฯ               

กฟย.ต.หวัหวาย ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

1,209.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)682/2563   

  ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000694517)

1

20  3600700396330 นางปราณี พุ่มระยา้ จา้งซกัผา้ปทูีน่อน และปลอกหมอน          

   กฟย.ต.ชอ่งแค ประจ าเดอืน ม.ีค.2563

1,209.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)681/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000694891)

1

21  1609700134264 รา้นเนาวรัตนก์ารไฟฟ้า คา่จา้งเหมาปรับปรงุระบบ LAN ผปบ. 3,000.00 7/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)992/2563   

 ลว. 2 เม.ย. 2563 (2000695164)

1

22  0605558001032 บรษัิท แอ็กกีโ้ฮม จ ากัด ซือ้เครือ่งมอืดา้นชา่ง ประจ าแผนกมเิตอร์ 1,176.00 8/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(มต.)944/2563   

 ลว. 27 ม.ีค. 2563 (2000716976)

1

23  3609900740393 ณพรัฒนก์ารไฟฟ้า ซือ้เครือ่งมอืดา้นชา่ง ประจ าแผนกมเิตอร์ 638.00 8/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(มต.)944/2563   

 ลว. 27 ม.ีค. 2563 (21001151940)

1

24  3609700350672 นางเบญจภรณ์ แกว้เกตรัุตนกลุ ซือ้แมส ปิดปาก-จมกู (แบบผา้) 4,500.00 8/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)965/2563   

 ลว. 31 ม.ีค. 2563 (2000716883)

1

25  3170600083377 นางอารยี ์โตทวี ซือ้แมส ปิดปาก-จมกู (แบบผา้) 4,500.00 8/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)965/2563   

 ลว. 31 ม.ีค. 2563 (20000716860)

1

26  3609700336491 นายสอาด แกว้เขยีว จา้งซอ่มประตหูอ้งเซฟ 1,500.00 9/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บป.)1061/2563

 ลว. 9 เม.ย. 2563 (2000709530)

1



27  0105555138180 บรษัิท ศริเิจรญิทรัพยไ์พรวลัย ์

จ ากัด

ซือ้แอลกอฮอล ์5 แกลลอน 1,500.00 9/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)802/2563   

 ลว. 11 ม.ีค. 2563 

(2000709730/2100113585)

1

28  0125560022747 บรษัิท ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม จ ากัด ซือ้วสัด/ุอปุกรณ์ตอ่พว่ง (ผบค.) 1,690.00 13/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

1076/2563 ลว. 10 เม.ย 2563 

(2000720681/2100115846)

1

29  3609700350753 รา้นศรตีาคลี คา่หนังสอืพมิพ ์กฟอ.ตาคล ี            

ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

440.00 14/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)677/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000732191)

1

30  3600700505511 นายใบ โชตพิรม คา่ดดูสิง่ปฏกิลู 10,800.00 14/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1090/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000732432)

1

31  3349700046542 รา้นบา้นกระดาษ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน                

กฟย.ต.หวัหวาย

4,140.00 14/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)1091/2563 

ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000732564)

1

32  3160500307338 รา้นณราทพิยบ์รกิาร คา่น ้าดืม่ กฟอ.ตาคล ี                 

ประจ าเดอืน ม.ีค. 2563

2,780.00 14/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)678/2563   

 ลว. 2 ม.ีค. 2563 (2000732235)

1

33  3349700046542 รา้นบา้นกระดาษ ซือ้วสัดสุ านักงาน                           

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

5,690.00 14/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1088/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000732626)

1

34  3140200254794 ท.ีพ.ีเกศเมอืง จา้งตดิฟิลม์กรองแสงอาคารบรกิาร          

รับช าระคา่ไฟ และรับค ารอ้งขอใชไ้ฟ        

 กฟย.ต.ชอ่งแค

14,850.00 15/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1092/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000744970)

1

35  3609700313751 อู ่ส.เจรญิโลหะ ซือ้เสยีมขดุดนิ กฟย.ต.ชอ่งแค 1,000.00 15/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)1099/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000744912)

1

36  3600700849059 รา้นเอ็มมอเตอร์ คา่ซอ่มรถจักรยานยนต ์กรท 786 นว. 680.00 15/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)1126/2563

 ลว. 15 เม.ย. 2563 (2000748716)

1

37  0605539000565 บรษัิท ลอนดอนโฮลเซล-

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต จ ากัด (สาขา 1)

ซือ้อปุกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน 

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

1,780.00 16/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1086/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2100121592)

1

38  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

คา่หมกึพมิพ ์ผบค. 3,905.50 16/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

1105/2563 ลว. 14 เม.ย. 2563 

(2000744855)

1

39  3609700035238 รา้นพัฒนาการไฟฟ้า เปลีย่นแบตเตอรรีร่ถยนต ์                 

ทะเบยีน 82-3105 นว.

6,575.00 16/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)1150/2563

 ลว. 16 เม.ย. 2563 

(2000758219/21000124766)

1



40  0107555000139 บรษัิท วริยิะประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) สาขานครสวรรค ์        

      สาขาที ่00015)

คา่เบีย้ประกันภัยรถยนตห์มายเลข          

81-6398 นว., 81-3761 นว.,            

83-8577 นว.

4,126.99 17/4/2563 เลขที ่2000754367 ลว.17 เม.ย.

2563 /2500372289 ลว.20 เม.ย.

2563

1

41  0609900697633 อูช่ านาญยนต์ คา่ซอ่มรถโคมไฟ ซา้ย-ขวา ทะเบยีน 

83-2793 นว.

9,000.00 20/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1093/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000771368)

1

42  0107551000231 บรษัิท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ี       

   จ ากัด(มหาชน)

ซือ้น ้ายาท าความสะอาดโปรเคลยีร์ 2,035.00 20/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)990/2563   

 ลว. 2 เม.ย. 2563 

(2000767128/210017285)

1

43  3600800492551 นายบญุลอื เคารพ จา้งซอ่มแซมทอ่น ้าทิง้โถปัสสาวะ           

 ชายช ารดุ

5,700.00 20/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1104/2563

 ลว. 13 เม.ย. 2563 (2000768057)

1

44  0105558132913 บรษัิท ยไูนเต็ด เทรดดิง้           

 แอนด ์ดเิวลลอปเมนท์

ซือ้ไมช้ักฟิวสแ์บบ 3 ทอ่น ขนาด 24 ฟตุ 78,645.00 20/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บป.)987/2563   

 ลว. 2 เม.ย. 2563

1

45  3600700369944 นางสาวรจุษิยา ศรสีวุรรณ จา้งซกัผา้คลมุโตะ๊/เกา้อีห้อ้งประชมุ        

สนง.กฟอ.ตาคลี

750.00 21/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1127/2563

 ลว. 15 เม.ย. 2563 (2000767965)

1

46  3600700324118 ก.เจรญิการยาง เปลีย่นยางรถยนตเ์นือ่งจากครบก าหนด    

 อายกุารใชง้านทะเบยีน 83-6891 นว.

37,800.00 21/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(มต.)1058/2563

 ลว. 9 เม.ย. 2563 (2000772621)

1

47  3180500041788 นายอลงกรณ์ ตุน่เงนิ จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่ายบรเิวณบา้น

โคกกระดี ่ต.ตาคล ีอ.ตาคล ีจ.นว.

74,000.00 21/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)770/2563   

  ลว. 9 ม.ีค. 2563

1

48  3180500041788 นายอลงกรณ์ ตุน่เงนิ จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่ายบรเิวณบา้น

โคกกระดี ่ม.6 ต.ตาคล ีอ.ตาคล ี            

 จ.นครสวรรค์

74,000.00 21/4/2563 เลขที ่3001676257 ลว.16 ม.ีค.2563 1

49  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิ 4 ตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                           

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

11,158.00 22/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)974/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563

1

50  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ คา่เปลีย่นยางตามวาระ                       

ทะเบยีน 81-3761 นว.

5,115.00 22/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1218/2563

 ลว. 21 เม.ย. 2563 (2000780685)

1

51  3601100016189 นายสงา่ ทาเสน จา้งตดัแตง่กิง่ไมร้อบอาคารส านักงาน       

    กฟอ.ตาคลี

1,000.00 23/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1211/2563

 ลว. 21 เม.ย. 2563 (2000782631)

1

52  3609700277789 รา้นพงษ์สาสน์ ซือ้กระดาษ A4 กรนี                         

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

2,835.00 23/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)1217/2563

 ลว. 21 เม.ย. 2563 (2000782699)

1

53  3570101155395 รา้น ส.พลูทรัพย์ ซือ้คอนกรตีผสมเสร็จเทโคนเสา 1,700.00 24/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)1172/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1



54  3570101155395 รา้น ส.พลูทรัพย์ ซือ้คอนกรตีผสมเสร็จเทโคนเสา 1,700.00 24/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)1173/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

55  3570101155395 รา้น ส.พลูทรัพย์ ซือ้คอนกรตีผสมเสร็จเทโคนเสา 3,400.00 24/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)1171/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

56  0105550045639 บรษัิท แพลน มารเ์ก็ต โกลด ์

จ ากัด

ซือ้ Clamstic ขนาด 12 ฟตุ 19,260.00 28/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1183/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

57  0105550045639 บรษัิท แพลน มารเ์ก็ต โกลด ์

จ ากัด

ซือ้ Clamstic ขนาด 12 ฟตุ 19,260.00 28/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1138/2563

 ลว. 15 เม.ย. 2563

1

58  0105550045639 บรษัิท แพลน มารเ์ก็ต โกลด ์

จ ากัด

ซือ้ Clamstic ขนาด 12 ฟตุ 19,260.00 28/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1177/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

59  0135549007745 บรษัิท ชฟิเทน เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด ซือ้คมีตดัสายไฟ กฟอ.ตาคลี 40,285.50 29/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1137/2563

 ลว. 15 เม.ย. 2563

1

60  0135549007745 บรษัิท ชฟิเทน เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด ซือ้คมีตดัลวดเหล็ก,คมีตดัสายไฟ            

  กฟย.ต.ชอ่งแค

13,428.50 29/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1181/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

61  0135549007745 บรษัิท ชฟิเทน เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด ซือ้คมีตดัลวดเหล็ก,คมีตดัสายไฟ            

   กฟย.ต.หวัหวาย

50,878.50 29/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)1184/2563

 ลว. 20 เม.ย. 2563

1

62  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพ/์ดรัม้ (ผปบ.,ผบห.) 12,840.00 29/4/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

1257/2563 ลว. 28 เม.ย. 2563 

(2000803835)

1

63  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

ซือ้อปุกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน 

กฟย.ต.ชอ่งแค

3,009.00 29/4/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)1234/2563 

  ลว. 23 เม.ย. 2563 

(2000804141/2100135904/ 

2000804167)

1

64  0603558000425 หจก.จันเสนออยส์ คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                            

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

141.40 5/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)977/2563   

  ลว. 1 เม.ย. 2563

1

65  0603560001654 หจก.วชิตินาคปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                              

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

95,467.50 5/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)973/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2100148103)

1

66  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิ 4 ตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี      

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

7,062.00 5/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)974/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563

1

67  1179900118208 น.ส.รับขวญั เมธนุกลู ซือ้เจล แอลกอฮอลล์า้งมอื 1,500.00 5/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บป.)1221/2563

 ลว. 23 เม.ย. 2563 (2000817307)

1

68  3100300380899 นายนฤพันธ ์โชตชิว่ง คา่น ้าดืม่ กฟย.ต.ชอ่งแค                   

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

260.00 7/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)1261/2563

 ลว. 29 เม.ย. 2563 (2000825628)

1



69  3160300450692 นางสวรรยา ประยรูศกัดิศ์ริ ิ จา้งซกัเครือ่งนอนหอ้งเวร                

กฟย.ต.หวัหวาย ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

1,209.00 7/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)/2563        

   ลว. 1 เม.ย. 2563

1

70  3600700752381 รา้นสชุัณญา จติตพัิฒนา คา่หนังสอืพมิพ ์กฟย.ต.ชอ่งแค         

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

210.00 7/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)1208/2563

 ลว. 21 เม.ย. 2563 (2000825588)

1

71  3600700396330 นางปราณี พุ่มระยา้ จา้งซกัผา้ปทูีน่อนและปลอกหมอน       

กฟย.ต.ชอ่งแค ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

1,170.00 7/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)984/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2000825678)

1

72  0605539000565 บรษัิท ลอนดอนโฮลเซล-

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต จ ากัด (สาขา 1)

ซือ้อปุกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน        

 กฟอ.ตาคล ีประจ าเดอืน พ.ค. 2563

2,907.00 8/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30010/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 

(2100142165)

1

73  3600700043011 รา้นอ าพล จา้งเปลีย่นยางรถจักรยานยนต ์         

กฟย.ต.ชอ่งแค

1,060.00 8/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)1247/2563

 ลว. 27 เม.ย. 2563 (2000832136)

1

74  3160500307338 รา้นณราทพิยบ์รกิาร คา่น ้าดืม่ กฟอ.ตาคล ี                     

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

2,780.00 13/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)976/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2000844899)

1

75  3102400876936 รา้นอรสิา ซือ้ธงชาต,ิธง วปร.,สท.                      

ประดบั ส านักงาน

4,580.00 13/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

70056/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 

(2000845305)

1

76  3160300450692 นางสวรรยา ประยรูศกัดิศ์ริ ิ คา่ซกัเครือ่งนอนหอ้งเวรฯ            

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

1,209.00 13/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30071/2563

 ลว. 13 พ.ค. 2563 (2000979950)

1

77  0603534000719 หจก.นครสวรรคท์ซีี จา้งซอ่มรถเครนขดุเจาะ 21,988.50 13/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30006/2563

 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2000859751)

1

78  3349700046542 รา้นบา้นกระดาษ คา่วสัด/ุอปุกรณ์ส านักงาน กฟอ.ตาคลี 3,748.00 13/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30066/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 

(2000855545/2000855554/     

2000855562)

1

79  3619900169386 นายประสทิธิ ์บญุมาก จา้งท าตรายางหมกึในตวั 300.00 15/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30110/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 

(2000862757)

1

80  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ จา้งเปลีย่นถา่ยตามวาระ                    

ทะเบยีน 81-3105 นว.

3,450.00 18/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30126/2562

 ลว. 15 พ.ค. 2563 (2000869686)

1

81  0105552105809 บรษัิทจ ากัด ชฟิเทน เอ็นจเินยีริง่ ซือ้อปุกรณ์ความปลอดภัย                   

กฟอ.ตาคลี

17,120.00 21/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)30058/2563

 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000896264)

1

82  0105552105809 บรษัิทจ ากัด ชฟิเทน เอ็นจเินยีริง่ ซือ้อปุกรณ์ความปลอดภัยฯ                  

กฟอ.ตาคลี

41,409.00 21/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)30059/2563

 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000896364)

1



83  1189900088121 นายนันทกร สแีสง คา่ซอ่มทอ่ประปาแตก 3,600.00 22/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30081/2563

 ลว. 13 พ.ค. 2563 (2000901130)

1

84  3609700350753 รา้นศรตีาคลี คา่หนังสอืพมิพ ์กฟอ.ตาคล ี            

ประจ าเดอืน เม.ย. 2563

420.00 22/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)975/2563   

 ลว. 1 เม.ย. 2563 (200901159)

1

85  0125560022747 บรษัิท ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม จ ากัด ซือ้แผน่รองเมาส ์และอปุกรณ์อืน่ๆ 789.00 22/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30171/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 

(2000909458/2100161007)

1

86  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิ 4 ตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี       

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

25,475.00 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30017/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563

1

87  0125560022747 บรษัิท ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม จ ากัด ซือ้ Supply ผบป. 1,560.00 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30187/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 

(200917799/21001652)

1

88  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

คา่หมกึพมิพแ์ตล่ะ่แผนก                      

กฟอ.ตาคลี

11,854.60 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30161/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 

(2000908725/2000908702)

1

89  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพแ์ตล่ะแผนก                    

กฟอ.ตาคลี

11,855.60 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30161/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 

(2000908725/2000908702)

1

90  3609700277789 รา้นพงษ์สาสน์ ซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านักงาน                   

กฟอ.ตาคล ีประจ าเดอืน พ.ค.2563

4,120.00 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30173/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 

(2000909801)

1

91  3619900169386 นายประสทิธิ ์บญุมาก จา้งท าตรายาง ผบป. 300.00 25/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บป.)

30048/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 

(2000908117)

1

92  0605542000180 บรษัิทศลิาเฟ่ืองฟ ูจ ากัด คา่ซือ้คอนกรตีเทโคนเสาภายใน             

สถานฯีตาคล ี2

5,992.00 28/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)

30049/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 

(2000926080/2100164767)

1

93  3609700052906 นายรุง่โรจน ์บญุผอ่ง จา้งรถแบรคโฮเปิดปากหลมุ 1 วนั 3,000.00 28/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)

30194/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 

(2000926000)

1

94  3609700178047 นายนพินธ ์พัทธสมีา จา้งลา้งเครือ่งปรับอากาศ                

กฟย.ต.หวัหวาย

3,400.00 29/5/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30198/2563

 ลว. 26 พ.ค. 2563 (2000931941)

1

95  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ จา้งเปลีย่นถา่ยตามวาระ                    

ทะเบยีน 83-8577 นว.

4,039.00 29/5/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30241/2563

 ลว. 29 พ.ค. 2563 (2000934588)

1



96  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิ 4 ตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี          

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

11,004.00 2/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30017/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563

1

97  0105538007722 บรษัิท เซน็ทรัล ออฟฟิส         

โปรดกัส ์จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพ ์ผปบ.,ผมต.,ผบค. 19,260.00 2/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30162/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 

(2000931881)

1

98  0603558000425 หจก.จันเสนออยส์ คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟย.ต.ชอ่งแค 

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

163.30 2/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30012/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563

1

99  0603560001654 หจก.วชิตินาคปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี     

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

1,240.00 2/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30017/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563

1

100  0125549007881 บรษัิท อัพไลน ์เทคโนโลย ีจ ากัด

 (ส านักงานใหญ)่

ซือ้ไฟเตอืนอันตราย (ไฟวบัวาบ)             

 ประจ ารถยนต์

17,120.00 2/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(จป.)30137/2563

 ลว. 18 พ.ค. 2563 (2000944199)

1

101  3619900169386 นายประสทิธิ ์บญุมาก คา่ตรายาง ผปบ. 500.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30221/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 

(2000951702)

1

102  3539900119762 นายธนา ไมเ้จรญิ ซือ้ตน้ไม/้กระถาง/ดนิปลกูตน้ไม ้ 920.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30221/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 

(2000951668)

1

103  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระ ผปบ. 1,600.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)

30254/2563 ลว. 1 ม.ิย. 2563 

(2000951754)

1

104  0125560022747 บรษัิท ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม จ ากัด ซือ้อปุกรณ์ IT ตา่งๆ 1,017.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30303/2563 ลว. 4 ม.ิย. 2563 

(2000957143/2100170974)

1

105  0605541000011 บรษัิท ตงักวงเฮง จ ากัด เปลีย่นยางนอกรถยนต ์                  

กฟย.ต.ชอ่งแค

18,000.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)3268/2563

 ลว. 1 ม.ิย. 2563 (2000957113)

1

106  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระ ผปบ. 2,575.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)

30253/2563 ลว. 1 ม.ิย. 2563 

(2000951738)

1

107  0605539000565 บรษัิท ลอนดอนโฮลเซล-

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต จ ากัด (สาขา 1)

ซือ้อปุกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน        

  กฟอ.ตาคล ีประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

3,144.00 4/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30304/2563 ลว. 4 ม.ิย. 2563 

(2000957186/2100170985)

1

108  3100300380899 นายนฤพันธ ์โชตชิว่ง คา่ดืม่ กฟย.ต.ชอ่งแค                 

ประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

200.00 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)30006/2563

 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2000965914)

1

109  0603560001654 หจก.วชิตินาคปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี             

ประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

88,023.10 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)3016/2563

 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2100174061)

1



110  3600700752381 รา้นสชุัณญา จติตพัิฒนา คา่หนังสอืพมิพร์ายวนั กฟย.ต.ชอ่งแค 

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

170.00 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)30007/2563

 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2000965947)

1

111  0105545023525 บรษัิท สแกนสยามบรกิาร จ ากัด คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระ                     

ทะเบยีน 83-6645 นว. กฟอ.ตาคลี

31,751.61 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30256/2563

 ลว. 1 ม.ิย. 2563 (2000970908)

1

112  3600700396330 นางปราณี พุ่มระยา้ คา่ซกัผา้ปทูีน่อนและปลอกหมอน           

กฟย.ต.ชอ่งแค

1,209.00 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)30008/2563

 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2000965894)

1

113  1609700011031 นายอเนก ฐติริุง่เรอืง ซือ้อปุกรณ์บ ารงุรักษาหมอ้แปลง 4,640.00 8/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)

30323/2563 ลว. 5 ม.ิย. 2563 

(2000965839)

1

114  3601000285218 นางจรยิา เป่ียมศริิ ซือ้เครือ่งมอืพาดสายเคเบิล้อากาศ 27,000.00 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30199/2563

 ลว. 26 พ.ค. 2563 (2000973131)

1

115  0105521013881 บรษัิท นวิแมน จ ากัด คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระรถแกไ้ฟ          

ทะเบยีน 82-7299 นว.

3,319.14 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(ชอค.)30302/2563

 ลว. 4 ม.ิย. 2563 (2000973470)

1

116  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระ                     

ทะเบยีน 82-1797 นว.

1,620.00 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30321/2563

 ลว. 5 ม.ิย. 2563 (2000973229)

1

117  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพ ์Brother MFC-8910DW 9,416.00 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30349/2563 ลว. 8 ม.ิค. 2563 

(2000974265)

1

118  0605541000011 บรษัิท ตงักวงเฮง จ ากัด เปลีย่นยางรถยนต ์82-1797 นว.         

กฟย.หวัหวาย

18,000.00 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30267/2563

 ลว. 1 ม.ิย. 2563 (2000973420)

1

119  3600700070493 รา้นแสงทองเอกสาร คา่ถา่ยเอกสาร กฟอ.ตาคลี 1,807.50 9/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)60/2563     

 ลว. 6 ม.ค. 2563 (2000973313)

1

120  3160500307338 รา้นณราทพิยบ์รกิาร คา่น ้าดืม่ กฟอ.ตาคล ี                        

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

2,780.00 10/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30016/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 

(2000988831)

1

121  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

คา่หมกึพมิพ ์(ศปค.)กฟอ.ตาคลี 650.00 10/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30366/2563 ลว. 9 ม.ิย. 2563 

(2000988594)

1

122  3349700046542 รา้นบา้นกระดาษ ซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน                    

 กฟย.ต.หวัหวาย

4,299.00 10/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30266/2563

 ลว. 1 ม.ิย. 2563 (2000979881)

1

123  3609700302295 รา้นแจม่ ซือ้ก๊อกเครือ่งน ้าเย็นจดุบรกิารผูใ้ชไ้ฟ 110.00 11/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30387/2563 ลว. 11 ม.ิย. 2563 

(2000995683)

1



124  3601100016189 นายสงา่ ทาเสน จา้งตดัแตง่กิง่ไมร้อบอาคารส านักงาน     

กฟอ.ตาคลี

1,000.00 12/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30409/2563 ลว. 12 ม.ิย. 2563 

(2000998457)

1

125  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพ+์ดัม้ (ผบค.) 5,885.00 12/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)

30377/2563 ลว. 10 ม.ิย. 2563 

(2001009033)

1

126  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ ซือ้แบตเตอรีร่ถยนต ์                       

ทะเบยีน ผข-1620 นว.

3,700.00 12/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)30348/2563

 ลว. 8 ม.ิย. 2563 (2000995355)

1

127  3609700336491 นายสอาด แกว้เขยีว จา้งซอ่มแซมหลงัคาชัน้ลอยอาคาร          

 ส านักงาน กฟอ.ตาคลี

7,500.00 15/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30381/2563 ลว. 10 ม.ิย. 2563 

(2001009118)

1

128  5600790009523 นายธเนตร เผือ่นทมิ จา้งตดัหญา้-ตดัแตง่สวนหยอ่ม            

สถานฯีตาคล ี2 ประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

2,500.00 18/6/2563 เลขที ่น.3กปบ.(จฟ.1)30131/63      

 ลว. 20 ม.ิย. 2563 (2001009345)

1

129  3609700073563 อูน่คิมคารแ์คร์ คา่เปลีย่นถา่ยตามวาระรถยนตห์มายเลข

ทะเบยีน ผข-1620 นว. กฟย.ต.หวัหวาย

2,275.00 22/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)35018/2563

 ลว. 19 ม.ิย. 2563 (2001024527)

1

130  3601200014030 นางอารวิรรณ พวงทอง จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่ายบรเิวณ     

 บา้นเขาดนิ ม.12 ต.ตาคล ีอ.ตาคล ีจ.นว.

60,000.00 22/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1207/2563

 ลว. 21 เม.ย. 2563

1

131  0105554017214 บรษัิท ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค 

จ ากัด

ซือ้หมกึพมิพ ์ผบห.และ ผบป. 6,634.00 23/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(ศปค.)-/2563     

 ลว. 15 ม.ิย. 2563 (2001034903)

1

132  3609700336491 นายสอาด แกว้เขยีว จา้งซอ่มแซมบานประตวูงกบทางเขา้-ออก

บันไดดา้นหลงัอาคารแกไ้ฟ

10,500.00 23/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

35009/2563 ลว. 18 ม.ิย. 2563 

(2001034537)

1

133  3609700350753 รา้นศรตีาคลี คา่หนังสอืพมิพ ์ กฟอ.ตาคล ี              

ประจ าเดอืน พ.ค. 2563

360.00 23/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30005/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 

(2001034646)

1

134  0994000054840 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดิ์

การกองบนิ 4 ตาคลี

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ กฟอ.ตาคล ี           

ประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

22,960.00 23/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

30276/2563 ลว. 1 ม.ิย. 2563

1

135  0105536092641 บรษัิท เอก-ชัย ดสีทรบิวิชัน่       

    ซลิเทม จ ากัด

ซือ้กระดาษช าระกรนี (มว้นใหญ)่ 488.00 23/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)-/2563       

    ลว. 16 ม.ิย. 2563

1

136  0605542000180 บรษัิท ศลิาเฟ่ืองฟ ูจ ากัด ซือ้คอนกรตีผสมเสร็จเพือ่เคโคนเสา 5,778.00 24/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30195/2563

 ลว. 25 พ.ค. 2563 (2001038442)

1

137  0605542000180 บรษัิท ศลิาเฟ่ืองฟ ูจ ากัด ซือ้คอนกรตีผสมเสร็จเพือ่เทโคนเสา 5,778.00 24/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)30195/2563

 ลว. 25 พ.ค. 2563 (2001038442)

1



138  3600700088864 นายมานพ ทัพทอง คา่ซอ่มทอ่ประปาบรเิวณไฟธารณะ         

บา้นบอ่ดนิขาว ม.1

2,000.00 26/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)35050/2563

 ลว. 24 ม.ิย. 2563 (2001052454)

1

139  1189900086055 อูส่มภพทอ่ไอเสยี จา้งซอ่มทอ่ไอเสยี 900.00 26/6/2563 เลขที ่น.3กฟย.ต.(หหว.)35016/2563

 ลว. 19 ม.ิย. 2563 (2001052447)

1

140  0135555001770 บรษัิท ทซี ีบราวเธอรส์ แพค 

จ ากัด

จา้งซอ่มดอกสวา่นรถเครน 83-6645 นว. 10,486.00 26/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(กส.)35007/2563

 ลว. 18 ม.ิย. 2563 

(2001052469/210093698/ 

2100193746)

1

141  3609700277789 รา้นพงษ์สาสน์ ซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านักงาน               

ประจ าเดอืน ม.ิย. 2563

10,122.00 30/6/2563 เลขที ่น.3กฟอ.ตค.(บห.)

35062/2563 ลว. 8 ม.ิค. 2563 

(2001065411/2001065464)

1

1,530,423.54

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
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