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1  0323527000027 หจก.สรุนิทร ์ไทยพาณชิย์ จัดซือ้วัสดใุนการป้องกนัการแพรก่ระจายของโรค โควดิ 19          25,500.00 7/4/2563 เลขที ่สร.2000916570 ลว.26พ.ค.2563 1

2  3329900093323 รา้นบแีอนดเ์อ็นคอมพวิเตอร์ จัดซือ้ แบตเตอรร์ี ่upsจ านวน 3 ลกู ,เมาสค์อม 2 ชดุ คยีร์

บอรด์ 2 ชดุ ,เพาเวอรซ์พัพลาย 1 ชดุ

           3,420.00 28/4/2563 เลขที ่สร.2000840418ลว.12พ.ค.2563 1

3  3329900043318 ประกติการไฟฟ้า จัดซือ้ไฟสอ่งสวา่งฉุกเฉนิ จ านวน 4ชดุ กฟจ.สร.          11,200.00 22/5/2563 เลขที ่สร. 5200073571 ลว. 26 พ.ค. 

63

1

4  1340600053968 นายวชิติ แสนโท 103 หมู ่11 ต.โคกกง อ.ชานุมาน จ.

อ านาจเจรญิ

แผน่อครลีกิใสพรอ้มแทน่ยดึขนาด 1.50*0.60 ม.จ านวน 9 แผน่          18,000.00 7/4/2563 เลขที ่สร.2000821269 ลว. 5 พ.ค. 63 1

5  5310100064815 รา้นบบี ีปริ๊นเตอร ์132/9 หมู7่ ต.อสีาณ อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ Toner Brother MFC8910DW            3,745.00 24/4/2563 เลขที ่สร.2000897123 ลว.21 พ.ค. 

2563

1

6  3329900274026 รา้นคลังปัญญาสรุนิทร์ วัสดอุปุกรณ์แผนก และตรายางชือ่ พนง.ผมต.กฟจ.สร.            8,139.00 10/4/2563 เลขที ่สร.2000801339 ลว.29เม.ย. 

2563

1

7  0323542000342 หจก.พรสรุยิา จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่าย เสรมิหมอ้แปลง          19,951.22 2/4/2563 เลขที ่สร.2000967844 ลว. 08 ม.ิย. 

2563

1

8  0323542000342 หจก.พรสรุยิา ส านักงานใหญ ่4/6 ม.1 ต.เทนมยี ์อ.เมอืง

สรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000 โทร. 081-7188069

จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เสรมิหมอ้แปลงบรเิวณ

บา้นโคกส าโรง หมู ่9 ต าบลราม อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

         19,951.22 2/4/2563 เลขที ่จ.สร./ปบ./020/63 ลว. 7 เม.ย. 

63

1

9  3301000560611 นายเสงีย่ม ก าพุฒกลาง ทีอ่ยูเ่ลขที ่104/1 ม.4 ต.บ ิอ.โนนสงู 

จ.นครราชสมีา 30160 โทร. 090-0478342

จา้งเหมาตัดตน้ไมไ้ลน์ฟีดเดอร4์ สถานีสรุนิทร2์          32,956.00 3/4/2563 เลขที ่สร.5200065213 ลว.12 พ.ค. 

2563

1

10  3301000560611 นายเสงีย่ม ก าพุฒกลาง ทีอ่ยูเ่ลขที ่104/1 ต.บงิ อ.โนนสงู จ.

นครราชสมีา 30160 โทร.090-0478342

จา้งเหมาตัดตน้ไมฟี้ดเดอร8์ สถานีสรุนิทร2์          73,616.00 3/4/2563 เลขที ่สร.5200065208 ลว. 12 พ.ค. 

2563

1

11  3301000560611 นายเสงีย่ม ก าพุฒกลาง ทีอ่ยูเ่ลขที ่104/1 ม.4 ต.บ ิอ.โนนสงู 

จ.นครราชสมีา 30160 โทร. 090-0478342

จา้งเหมาตัดตน้ไมไ้ลน์ฟีดเดอร3์ สถานีสรุนิทร2์          96,300.00 3/4/2563 เลขที ่สร.5200065220ลว.12พ.ค.2563 1

12  5310100064815 รา้น บบี ีปริน้เตอร ์อยู ่132/9 ม.7 ต.อสิาณ อ.เมอืงบรุรัีมย ์จ.

บรุรัีมย ์31000 โทร 044-111223

จัดซือ้หมกึ เครือ่ง Samsung ML4510ND รหสัหมกึ 

MLT-D307L จ านวน 4 ตลับ รหสัทรัพยส์นิ 532143758 

(ผปบ.สร.) และ รหสัทรัพยส์นิ 5321299680 (ศนูยป์ฏบิัตกิาร

ฯ) และ หมกึเครือ่ง Samsung M2885 รหสัหมกึ 

MLT-D116LN จ านวน 3 ตลับ รหสัทรัพยส์นิ 5321713170

         33,812.00 14/4/2563 เลขที ่สร.2000790568ลว.24เม.ย.2563 1

13  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา จา้งท าป้ายอะครลิกิ ประจ าอาคารศนูยป์ฏบิัตกิารระบบไฟฟ้า

ของ กฟจ.สรุนิทร์

           1,050.00 22/4/2563 เลขที ่สร.2000806394 ลว.29 เม.ย.

2563

1

14  3100501865962 รา้นกวงฮวดเฮง                                                         

24-27 ถ.สนทินคิมรัฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ซือ้เชอืกใยยักษ์ ขนาด 14 mm. จ านวน 2 มว้น            7,102.80 28/4/2563 เลขที ่สร.2000895184ลว.21 พ.ค.2563 1

15  0313540000141 หจก.บรุรัีมยโ์ชคชยัการไฟฟ้า(ส านักงานใหญ)่401/30 ถ.สนาม

มา้ ต.นคิม อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์31150 โทร.044-681163

จัดซือ้เครือ่งมอืตอ่สายลงดนิ          37,236.00 29/4/2563 เลขที ่สร.5200071576 ลว.21 พ.ค. 

2563

1

16  0313540000141 หจก.บรุรัีมยโ์ชคชยัการไฟฟ้า ส านังงานใหญ ่401/30 ม.1 ถ.

สนามมา้ ต.นคิม อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์31150 โทร. 044681163

จัดซือ้ Clamp stick gripe all type ยาว 12 ฟตุ จ านวน 1 ชดุ          23,433.00 29/4/2563 เลขที ่สร.5200071564 ลว. 21 พ.ค. 

2563

1

17  3320500616819 นายสม จติรสมปาง 13 หมู ่1 ต.หนองใหญ ่อ.ปราสาท จ.

สรุนิทร์

จา้งเหมารถเครน 3 ตัน วันละ 6,000 บาท จ านวน 7 วัน เป็น

เงนิ 42,000 บาท

         42,000.00 30/4/2563 1

18  3420400154936 รา้นไสวแอรแ์อนเซอรว์สิ 498 หมู ่9 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร ์32000 โทร 081-3606592

จา้งบคุคลภายนอกด าเนนิการซอ่มแซมบ ารงุรักษา

เครือ่งปรับอากาศภายในส านักงาน กฟจ.สร., คลังพัสด ุและ 

PEA Shop ครัง้ที ่1/2563 จ านวน 1 งาน (รวม 23 รายการ)

         86,100.00 7/5/2563 เลขที ่สร.2000895688 ลว.21 พ.ค. 63 1

19  0313540000141 หจก.บรุรัีมยโ์ชคชยัการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ)๋ 401/3 ม.1 ถ.

สนามมา้ ต.นคิม อ.สตกึ จ.บรุรัีมย ์31150 โทร. 044681163

ซือ้สายกนัตก POLE STRAP (UNI) จ านวน 4 เสน้          15,836.00 12/5/2563 เลขที ่สร.2000948916 ลว. 02 ม.ิย. 63 1

20  3301400786977 นายจนุ สอดพรมราช 20/6 ถ.สรุนิทรภั์กด ีต.ในเมอืง อ.เมอืง

สรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000 โทร 088-1296256

จา้งเหมาเอกชนทาสเีสาไฟฟ้า ไลน์ฟีดเดอร8์ สถานีสรุนิทร1์ 

จ านวน 111 ตน้

         16,650.00 18/5/2563 เลขที ่ใบสงัจา้งเลขที ่3001708761 ลง

วันที ่22 พ.ค. 63

1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

ขอซือ้เครือ่งมอืดา้นความปลอดภัยในการของหน่วยฮอทไลน์

กระเชา้ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(1) หมวกนริภัย สเีขยีว จ านวน 2 ใบ

(2) หมวกนริภัย สเีหลอืง จ านวน 6 ใบ

มาตรฐานสนิคา้: ANSI/ISEA Z.1 - 2009 , Type I, Class E 

requirements

จา้งท าป้ายไวนลิ ประชาสมัพันธ ์โครงการ PEA กูภั้ยโควดิ-19

เพือ่ประชาสมัพันธโ์ครงการ “PEA กูภั้ยโควดิ-19 ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลท่ัวประเทศ”

ด าเนนิการตามหนังสอืเลขที ่ฉ.3 กอก.(บห.) 1021/2563 ลว. 

30 เม.ย. 63 (เอกสารแนบ)

รายละเอยีดของพัสดทุีจ่ะซือ้หรอืงานทีจ่ะจา้ง

ป้ายไวนลิ ขนาด 100x150 ซม. พมิพต์ัวหนังสอื “โครงการ 

PEA กูภั้ยโควดิ-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลท่ัว

ประเทศ” จ านวน 5 ผนื

23  3329900043318 รา้นประกติการไฟฟ้า                                                    

242/4 ถ.กรงุศรนีอก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ซือ้เชอืกใยยักษ์ จ านวน 4 มว้น          15,200.00 21/5/2563 เลขที ่สร.2000942456 ลว.01ม.ิย.2563 1

ซือ้วัสดสุ านักงาน 8 รายการ

รายละเอยีดของพัสดทุีจ่ะซือ้หรอืงานทีจ่ะจา้ง

กระดาษ A3 จ านวน 2 รมี

กระดาษคารบ์อน จ านวน 2 กลอ่ง

ตรายาง “ส าเนาถกูตอ้ง” หมกึในตัว จ านวน 1 อนั

ลวดเสยีบกระดาษ จ านวน 1 แพ็ค

แฟ้มเสนอเซน็ จ านวน 5 เลม่

คลปิหนีบด า NO.110 จ านวน 4 กลอ่ง

คลปิหนีบด า NO.112 จ านวน 4 กลอ่ง

คลปิหนีบด า NO.109 จ านวน 4 กลอ่ง

นางสาวกลัยรัตน์ นับงาม ซือ้อปุกรณ์เครือ่งมอืชา่ง บันไดไมไ้ผเ่สรมิลวด ยาว 6 เมตร 

จ านวน 5 อนั

ทีอ่ยูเ่ลขที ่9 หมู ่12 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอศขีรภมู ิจังหวัด

สรุนิทร์

1.1 เพือ่ใชใ้นการปฏบิัตงิานดา้นแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ของ

ศนูยป์ฏบิัตกิารดา้นระบบไฟฟ้า กฟจ.สรุนิทร ์ประจ ารถยนตแ์ก ้

ไฟฯ สร.14, สร.15, 1129 และ รถยนต ์2 ตันกระบะโลง่

1.2 อปุกรณ์เครือ่งมอืมสีภาพเกา่ ช ารดุ และไมเ่พยีงพอตอ่การ

ปฏบิัตงิาน

1.3 เพือ่ใหป้ลอดภัยในการปฏบิัตงิาน และมอีปุกรณ์เครือ่งมอื

เพยีงพอตอ่การปฏบิัตงิาน

26  1329900211141 ชา่งอารม์ เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2009 สร.            2,370.00 1/4/2563 เลขที ่สร.2000797713 ลว.28เม.ย. 

2563

1

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.049 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

จ./กส.045/2563

ผูรั้บจา้ง นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0083.01.1

 0323527000027 บรษัิทอพัไลน์ เทคโนโลย ีจ ากดั (ส านักงานใหญ)่ ทีอ่ยู ่89/22

 ม.8 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี11140 โทรศัพท ์

086-8988344 เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0323527000027

           9,844.00 18/5/2563 เลขที ่สร. 2000954806 ลว. 04 ม.ิย. 

2563 ใบสัง่ซือ้ ฉ.3 สร.(ปบ.)054/2563

1

1

22  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา ทีอ่ยู ่111 ม.6 ถ.สรุนิทร-์ศขีรรภมู ิต.นอก

เมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000 โทร 044-512624

           1,250.00 19/5/2563 เลขที ่ใบสัง่จา้งเลขที…่ฉ.3 สร.(ปบ.) 

084/2563 ลงวันที ่19 พ.ค. 63

1

21

24  3329900274026 รา้นคลังปัญญา ทีอ่ยู ่409-413 ถ.เทศบาล 1 อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.

สรุนิทร ์32000 โทร 044-512395

           2,076.00 27/5/2563 เลขที ่ใบสัง่ซือ้/สัง่จา้งเลขที ่ฉ.3 สร.

(ปบ.)085/2563 ลงวันที ่28 พ.ค. 63

1

25  1320900130267            4,750.00 1/6/2563 เลขที ่ใบสัง่ซือ้/สัง่จา้งเลขที ่ฉ.3 สร.

(ปบ.)083/2563 ลงวันที ่1 ม.ิย. 63

1

 1329900189260 นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก            4,450.00 2/4/2563 เลขที ่สร.5200067827 ลว. 15 พ.ค. 

63 จ.045 / 2563

27  3320600723234          83,139.00 2/4/2563 เลขที ่สร. 5200071498 ลว. 21 พ.ค. 

2563 จ.กส/049/2563

1

29  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม            1,037.90 2/4/2563 เลขที ่สร.200738464 ลว. 15 เม.ย.

2563

1

28



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.048/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0083.03.1

หจก.พรสรุยิา จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายสมัย แยม้ศรี จ./กส.046 /2563

ผูรั้บจา้ง หจก.พรสรุยิา

โดย นายสมัย แยม้ศรี

33  1329900211141 ชา่งอารม์ เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2011 สร.          11,150.00 2/4/2563 เลขที ่สร.200747883 ลว. 16 เม.ย. 

2563

1

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.047 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

35  1329900211141 ชา่งอารม์เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน บจ.5314 สร.            5,680.00 2/4/2563 เลขที ่สร.2000747992 ลว. 16เม.ย. 

2563

1

36  3320100041380 นายสมบัต ิฉายกลา้ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน นข.3369 สร.          11,900.00 3/4/2563 เลขที ่สร.2000785295ลว.23เม.ย.2563 1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0075.03.1

รายงานการขอจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิานกอ่สรา้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

จ านวน 1 งาน รวม 2 รายการ

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0089.02.1

รายงานการขอซือ้ พุกเหล็ก เพือ่ใชง้านเมนชายคาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0096.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0079.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0091.02.1

43  0323552000647 หจก.รุง่สริเิบญจ 72 ม.1 ต.สลักได อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2011 สร.          28,005.11 7/4/2563 เลขที ่สร. 2000918031 ลว. 26 พ.ค. 

63

1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3003

45  0994000165501 หจก. สรุนิทรไ์ทยพานชิย ์180-182 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์โทร.044-511873

จัดซือ้อปุกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคตดิตอ่

อนัตราย

           4,800.00 9/4/2563 เลขที ่สร.2000922623 ลว.27/05/2563 1

1

หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม            3,113.70 2/4/2563 เลขที ่สร.2000738499 ลว. 15 เม.ย.

2563

30  0323559000570          37,129.00 2/4/2563 เลขที ่สร. 5200067842 ลว. 15 พ.ค. 

63 จ.049 / 2563

1

1

32  0323542000342          16,264.00 2/4/2563 เลขที ่จ.กส/ 046 / 2563 1

31  0323546000274

หจก.ท านบ การไฟฟ้า โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด            1,037.90 7/4/2563 เลขที ่กส. 012 / 2563

34  0323550000704          50,290.00 2/4/2563 เลขที ่สร. 5200071480 ลว. 21 พ.ค. 

63 จ.กส/ 047 / 2563

1

38  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม ทีอ่ยู ่256 หมูท่ี ่3 ต.คอโค อ.เมอืง

สรุนิทร ์จ.สรุนิทร์

         96,300.00 7/4/2563 เลขที ่จ/กส. 024 / 63 จร. 1

37  0323559000570

39  3329900361468 รา้น เรยีงเงนิ น าศลิป์            1,037.90 7/4/2563 เลขที ่สร2000796450 ลว.27/04/2563

40  3329900361468 รา้น เรยีงเงนิ น าศลิป์              470.80 7/4/2563 เลขที ่กส. 008 / 2563

 3320600723234 คณาธปิ การไฟฟ้า โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี            7,265.30 7/4/2563 เลขที ่สร.2000756215ลว.17เม.ยง2563

1

1

1

1

42  0323550000704 หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจเินียริง่ โดย นายประเสรฐิ 

แสนศรี

           1,037.90 7/4/2563 เลขที ่กส. 011 / 2563 1

41

44  3320600723234 คณาธปิ การไฟฟ้า โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี            1,037.90 7/4/2563 เลขที ่สร.2000756217ลว.17เม.ย.2563



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

46  0994000165501 หจก. สรุนิทรไ์ทยพานชิย ์180-182 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์โทร.044-511873

จัดซือ้อปุกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคตดิตอ่

อนัตราย

           4,800.00 9/4/2563 เลขที ่สร.2000927343 ลว. 28 พ.ค. 

2563

1

47  0323550000704 หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่                         

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า                  

   จ./กส.050 / 2563 ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนด์

เอ็นจงิเนียริง่ โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

         58,636.00 9/4/2563 เลขที ่สร. 5200071492 ลว. 21 พ.ค. 

63 จ.กส/ 050 / 2563

1

48  0994000165501 หจก. สรุนิทรไ์ทยพานชิย ์180-182 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์โทร.044-511873

จัดซือ้อปุกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคตดิตอ่

อนัตราย

           3,920.00 9/4/2563 เลขที ่สร.2000916102 ลว. 

29/05/2563

1

49  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัคแอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 81-5619 สร.          12,129.00 9/4/2563 เลขที ่สร.2000950125 ลว. 03 ม.ิย.

2563

1

หจก.บรุรัีมยโ์ชคชยัการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายสนุทร เจรญิวาณชิย์ จ./กส.051 /2563

ผูรั้บจา้ง หจก.บรุรัีมยโ์ชคชยัการไฟฟ้า

โดย นายสนุทร เจรญิวาณชิย์

51  0345549000129 บจก.ไทยนยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-9780 สร.            3,236.00 13/4/2563 เลขที ่สร.2000797819ลว.28เม.ย.2563 1

52  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2011 สร.            4,350.00 14/4/2563 เลขที ่สร.2000812061ลว30เม.ย.2563 1

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.053/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายอรณุศักดิ ์บญุส าเร็จ จ./กส.052 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม

โดย นายอรณุศักดิ ์บญุส าเร็จ

55  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 81-5619 สร.            2,985.00 15/4/2563 เลขที ่สร.2000952341 ลว 04 ม.ิย. 63 1

56  3329900023953 ญาณวฒุริวมชา่ง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-7719 สร.          19,660.00 15/4/2563 เลขที ่สร.2000950191 ลว. 03 ม.ิย. 

2563

1

57  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-9780 สร.            1,671.00 16/4/2563 เลขที ่สร.2000952486 ลว. 04 ม.ิย. 

2563

1

58  0323541000179 หจก.จวิเป็นทอง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-7719 สร.            1,994.00 16/4/2563 เลขที ่สร.2000797908 ลว.28เม.ย. 

2563

1

59  0105551135721 บรษัิท โตโยตา้ ทโูช ฟอรค์ลฟิท(์ไทยแลนด)์ จ ากดั ซอ่มรถ โฟรค์ลฟิ          18,183.58 17/4/2563 เลขที ่สร.2000950325 ลว 03 ม.ิย. 

2563

1

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.056 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.057/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

62  0323524000310 บจก.ไทยนยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3830 สร.          17,400.00 20/4/2563 เลขที ่สร. 2000950032 ลว. 3 ม.ิย. 

2563

1

50  3311100073894          15,889.50 9/4/2563 เลขที ่จ.กส/ 051 / 2563 1

53  0323559000570          25,680.00 14/4/2563 เลขที ่สร. 5200071464 ลว. 21 พ.ค. 

63 จ.กส/ 053 / 2563

1

54  0323546000274          39,804.00 14/4/2563 เลขที ่จ.052/2563 1

60  0323550000704          36,754.50 20/4/2563 เลขที ่จ.กส. 056 / 2563 1

61  0323559000570          50,236.50 20/4/2563 เลขที ่สร.5200083223 ลว. 11 ม.ิย. 

2563

1



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.058 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.059 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.060/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

จ./กส.062/2563

ผูรั้บจา้ง นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.061 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

68  0323541000179 หจก.จวิเป็นทอง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3682 สร.            3,300.00 23/4/2563 เลขที ่สร.2000951861 ลว 04 ม.ิย. 

2563

1

69  1329900211141 ชา่งอารม์ เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2009 สร.            9,900.00 23/4/2563 เลขที ่สร.2000951929 ลว 04 ม.ิย. 63 1

70  3329900151919 เอกสยามการยาง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 53-0593 กทม.              750.00 23/4/2563 เลขที ่สร.2000950240 ลว. 03 ม.ิย. 

2563

1

71  0325540000096 บ.เจรญิผลมอเตอรเ์ซลสส์รุนิทร ์จ ากดั ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน กข.8298 สร.            8,876.72 27/4/2563 เลขที ่สร.2000947442 ลว. 02 ม.ิย. 

2563

1

72  3320101159627 เล็กรวมยาง ซอ่มรถหมายเลฃขทะเบยีน บจ.5314 สร.          11,500.00 27/4/2563 เลขที ่สร.2000955891 ลว. 04 ม.ิย. 

2563

1

73  1329900211141 ชา่งอารม์เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2011 สร.            3,450.00 28/4/2563 1

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.063 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.064 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

76  0994000165501 หจก.ไทยพานชิย ์เลขที ่180-182 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์โทร.044-511873

จัดซือ้อปุกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคตดิตอ่

อนัตราย

           1,555.00 29/4/2563 เลขที ่สร.2000922489 ลว. 

27/05/2563

1

77  3329900029251 สมพรมอเตอร-์แอร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน กข.7578 สร.          17,340.00 30/4/2563 เลขที ่สร.2000954743 ลว. 04 ม.ิย.

2563

1

รายงานการขอจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิานกอ่สรา้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

จ านวน 1 งาน รวม 2 รายการ

63  3320600723234          78,966.00 20/4/2563 เลขที ่สร.5200083758 ลว.11/06/2563 1

1

64  0323550000704          32,281.90 22/4/2563 เลขที ่สร.5200083194 ลว. 11 ม.ิย. 

2563

1

         15,000.00 22/4/2563 เลขที ่สร52000832131 ลว.

11/06/2563

65  0323559000570          41,676.50 22/4/2563 เลขที ่สร.5200083212 ลว.11/06/2563

1

67  3320600723234          65,270.00 22/4/2563 เลขที ่สร.5200083765 ลว.11ม.ิย. 

2563

1

66  1329900189260 นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก

74  3320600723234          15,515.00 29/4/2563 เลขที ่จ.กส.063 / 2563 1

1

75  0323550000704          52,109.00 29/4/2563 เลขที ่จ.กส 064 / 2563 1

78  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม ทีอ่ยู ่256 หมูท่ี ่3 ต.คอโค อ.เมอืง

สรุนิทร ์จ.สรุนิทร์

         96,300.00 30/4/2563 เลขที ่สร.2000928070 ลว. 

28/05/2563



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

79  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 81-3132 สร.            3,313.00 7/5/2563 เลขที ่สร.2000954631 ลว 04 ม.ิย. 63 1

80  3329900023953 ญาณวฒุริวมชา่ง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน บจ.5314 สร          28,300.00 7/5/2563 เลขที ่สร.2000950197 ลว. 03 ม.ิย. 

2563

1

จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

จ./กส.068/2563

ผูรั้บจา้ง นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.066/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.067 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

84  3320600723234 รา้นคณาธปิการไฟฟ้า รายงานผลการจัดจา้งรถยนตน่ั์งสว่นบคุลเพือ่ปฏบิัตงิาน จ านวน

 1 งาน 1 รายการ

           7,200.00 8/5/2563 เลขที ่สร. 2000955335 ลว. 04 ม.ิย. 

2563 จ/กส. 025 / 63 จร.

1

รายงานการขอจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิานกอ่สรา้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

จ านวน 1 งาน รวม 1 รายการ

86  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.            4,479.00 11/5/2563 เลขที ่สร.2000950105 ลว. 03 ม.ิย. 

2563

1

87  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-5258 สร.          20,406.50 12/5/2563 เลขที ่สร.2000950172 ลว. 03 ม.ิย. 63 1

88  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-9480 สร.          16,706.00 12/5/2563 เลขที ่สร.2000950133 ลว. 03 ม.ิย. 

2563

1

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.071 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.070 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

91  3329900023953 ญาณวฒุริวมชา่ง 75/4 ถ.ปัทมานนท ์สายสรุนิทร-์จอมพระ ต.

ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน บจ.5314 สร.          19,280.00 12/5/2563 เลขที ่สร.2000950210 ลว. 03 ม.ิย.

2563

1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3059

หจก.ท านบการไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด จ./กส.069/2563

ผูรั้บจา้ง หจก.ท านบการไฟฟ้า

โดย นายกติตพิงษ์ คนมฉีลาด

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3046

นายสรัุตน์ สน่ันน ้าหนัก          18,900.00 7/5/2563 เลขที ่จ.กส 068 / 2563

1

1

82  0323559000570          31,939.50 7/5/2563 เลขที ่จ.กส 066 / 2563 1

81  1329900189260

         44,940.00 8/5/2563 เลขที ่2000985853ลว.10ม.ิย.2563

83  3320600723234          61,043.50 7/5/2563 เลขที ่จ.กส 067 / 2563

1

89  0323550000704          33,491.00 12/5/2563 เลขที ่จ.กส.071 / 2563 1

85  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ.วศิวกรรม ทีอ่ยู ่256 หมูท่ี ่3 ต.คอโค อ.เมอืง

สรุนิทร ์จ.สรุนิทร์

1

90  3320600723234          52,965.00 12/5/2563 เลขที ่จ.กส.070 / 2563 1

92  0323550000704 นายตชาวฒุ ิชาญศรี            2,075.80 12/5/2563 เลขที ่สร.2000948784 ลว. 02 ม.ิย. 63

93  0323559000570            9,683.50 12/5/2563 เลขที ่จ.069 / 2563 1

94  0323559000570 หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            1,037.90 12/5/2563 เลขที ่สร.2000948718 ลว. 02 ม.ิย. 63 1



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0124.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0125.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3037

98  0323524000310 หจก.ซนิเซง้ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.          23,200.00 15/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

99  0323546000274 ซ.ีพ.ีเอ. วศิวกรรม รายงานผลการจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิาน จ านวน 1 งาน รวม 2 รายการ

         96,300.00 15/5/2563 เลขที ่จ/กส.027/63 1

100  3451100508945 รา้นเทนป้ายทอง รายงานผลการขอจา้งท าป้ายไวนลิ จ านวน 1 งาน รวม 1 

รายการ

           1,500.00 15/5/2563 เลขที ่สร.2000962597 ลว. 05 ม.ิย. 

2563 จ/กส. 028 / 63 จร.

1

101  3320300087561 ยางบญุรอด ไตรจติต ์                                                  

52/2 ม.9 ต.แสลงพันธ ์อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.            9,200.00 15/5/2563 เลขที ่สร.2000950233 ลว. 03 ม.ิย.

2563

1

102  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน บม.8459 สร.            3,284.00 15/5/2563 เลขที ่สร.200954994 ลว 04 ม.ิย. 63 1

หา้งหุน้สว่น ซ.ีพ.ีเอ วศิวกรรม งานจา้งเหมารถเครน 25 ตัน ทะเบยีน 82-8972 สรุนิทร์

256 หมู ่3 ต.คอโค อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 วันที ่17 พ.ค. 63

โทร. 044-512602

104  3329900151919 เอกสยามการยาง                                                      

11-13 ถ.จติรบ ารงุ อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-9780 สร.          13,700.00 18/5/2563 เลขที ่สร.2000954689 ลว 04 ม.ิย.

2563

1

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.075 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.073 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.074 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0135.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0118.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0085.01.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0116.02.1

เลขที ่สร.2000929584 ลว.28/05/2563 1

รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            8,303.20 13/5/2563 เลขที ่สร.2000928166 ลว. 28 พ.ค. 

2563

95  3329900361468 รา้นเรยีงเงนิ น าศลิป์            2,075.80 13/5/2563

1

97  0323550000704 หจก. เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจเินียริง่            1,037.90 13/5/2563 เลขที ่สร.2000927758 ลว .

28/05/2563

1

96  3320600723234

103  0323546000274          11,770.00 15/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

105  3320600723234          69,978.00 19/5/2563 เลขที ่จ.กส.075 / 2563 1

1

106  3320600723234          15,194.00 19/5/2563 เลขที ่จ.073 / 2563 1

หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            1,037.90 21/5/2563 เลขที ่สร. 2000948365 ลว. 02 ม.ิย. 

2563

107  0323550000704          19,420.50 19/5/2563 เลขที ่จ.กส.074 / 2563

1

109  3329900361468 รา้นเรยีงเงนิน าศลิป์            1,037.90 21/5/2563 เลขที ่สร.2000948278 ลว. 02 ม.ิย. 

2563

1

108  0323559000570

เลขที ่สร. 2000948337 ลว. 02 ม.ิย. 

2563

1

110  3320600723234 รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            3,113.70 21/5/2563 เลขที ่สร.2000948863 ลว. 02 ม.ิย. 

2563

1

111  0323559000570 หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            2,075.80 21/5/2563



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3033

113  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ. วศิวกรรม รายงานผลการจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิาน จ านวน 1 งาน รวม 2 รายการ

         96,300.00 21/5/2563 เลขที ่จ/กส.030/63 1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3059

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-TDD01.4-F-SRNDO.3016.B

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3046

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3040

118  3320600723234 รา้นคณาธปิการไฟฟ้า รายงานการขอจา้งรถยนตจ์ากบคุลภายนอกเพือ่ปฏบิัตงิาน 

จ านวน 1 งาน รวม 1 รายการ

           4,280.00 22/5/2563 เลขที ่จ/กส.031/63 1

119  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3830 สร.          13,335.00 25/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

คลังปัญญาสรุนิทร ์(ส านักงานใหญ)่

409-413 หนา้ รร.สรินิธร ถ.เทศบาล1 อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

โทร. 044-512-395

121  0345549000129 บจก.ไทยนยนตท์รัค แอนดเ์ทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.            4,829.00 26/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

122  0323546000274 หจก.ซ.ีพ.ีเอ. วศิวกรรม รายงานผลการจา้งเหมารถเครนจากบคุลภายนอกเพือ่

ปฏบิัตงิาน จ านวน 1 งาน รวม 2 รายการ

         96,300.00 26/5/2563 เลขที ่จ/กส.032/63 1

123  0345549000129 บจก.ไทยยนตท์รัค แอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.          17,840.50 27/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

คณาธปิ การไฟฟ้า จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี จ./กส.077 / 2563

ผูรั้บจา้ง คณาธปิ การไฟฟ้า

โดย นายตชาวฒุ ิชาญศรี

หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตฯตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี จ./กส.078 / 2563

ผูรั้บจา้ง หจก.เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจงิเนียริง่

โดย นายประเสรฐิ แสนศรี

126  3320300087561 นางบญุรอด ไตรจติต ์                                                  

52/2 ม.9 ต.แสลงพันธ ์อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3754 สร.          24,500.00 29/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

127  3320300087561 นางบญุรอด ไตรจติต ์                                                  

52/2 ม.9 ต.แสลงพันธ ์อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 81-5619 สร.            6,260.00 29/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

128  1329900211141 รา้นชา่งอารม์ เซอรว์สิ 104 ม.14 ถ.บรูณะวทิย ์ต.นอกเมอืง อ.

เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2011 สร.            8,200.00 29/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            4,151.00 21/5/2563 เลขที ่สร. 2000948837 ลว. 02 ม.ิย. 63 1

114  0323550000704 หจก. เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจเินียริง่            2,075.80 21/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

112  3320600723234

เลขที ่สร.2000948718 ลว. 02 ม.ิย. 63 1

115  0323559000570 หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            3,113.70 21/5/2563 เลขที ่สร. 2000948389 ลว. 02 ม.ิย.

2563

หจก. เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจเินียริง่            1,037.90 21/5/2563 เลขที ่สร.2000948804 ลว. 02 ม.ิย. 63

1

116  0323559000570 หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            1,037.90 21/5/2563

1

120  3329900274026 จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 10 รายการ            3,175.00 25/5/2563 ผจก.อนุมัติ 1

117  0323550000704

124  0323542000342          43,870.00 28/5/2563 เลขที ่จ.กส. 077 / 2563 1

125  0323550000704          60,562.00 28/5/2563 เลขที ่จ.กส.078 / 2563 1



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

129  0345549000129 บจก.ไทยนยนตท์รัค แอนด ์เทลเลอร ์สาขาสรุนิทร์ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 81-5619 สร.            4,524.00 1/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

130  3321200420031 รา้นไพยท์ลู สระแกว้ รายงานผลการขอจ ้า้งตัดเจยีรแหวนรองหว่งกราวดไ์วน์ซบั

พอรท์ จ านวน 1 งาน 1 รายการ

           4,000.00 5/6/2563 เลขที ่จ/กส.032 /2563 1

131  3329900151919 เอกสยามการยาง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-9480 สร.            1,580.00 5/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

132  3329900023953 ญาณวฒุริวมชา่ง ซอ่มรถหมา่ยเลขทะเบยีน 82-9480 สร.            7,600.00 8/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

133  1329900211141 ชา่งอารม์ เซอรว์สิ ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 82-2009 สร.            9,480.00 8/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

134  3329900023953 ญาณวฒุริวมชา่ง ซอ่มรถหมายเลขทะเบยีน 80-3682 สร.          12,500.00 8/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0127.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-TDD01.4-F-SRNDO.3018.C

รายงานการขอซือ้พุกเหล็กและ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคน

เสาและเมนชายคาในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0340.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3068

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0164.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0163.02.1

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-TDD01.4-F-SRNDO.3020.C

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:P-NHE02.0-F-SRNCS.3063

รายงานการขอซือ้ หนิ ปนู ทราย เพือ่ใชเ้ทโคนเสาในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

WBS:C-63-F-SRNCS.0181.02.1

144  0323527000027 หจก.สรุนิทรไ์ทยพาณชิย์ รายงานการขอซือ้วัสดอุปุกรณ์ส าหรับทาส ีจ านวน 1 งาน รวม 

8 รายการ P.2017

           3,855.00 17/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

145  0323527000027 หจก.สรุนิทรไ์ทยพาณชิย์ รายงานการขอซือ้วัสดอุปุกรณ์ส าหรับทาส ีจ านวน 1 งาน รวม 

8 รายการ P.2016

           3,855.00 17/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

146  0323527000027 หจก.สรุนิทรไ์ทยพาณชิย์ รายงานการขอซือ้วัสดอุปุกรณ์ส าหรับทาส ีจ านวน 1 งาน รวม 

8 รายการ P.2018

           3,855.00 17/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

147  0323527000027 หจก.สรุนิทรไ์ทยพาณชิย์ รายงานการขอซือ้วัสดอุปุกรณ์ส าหรับทาส ีจ านวน 1 งาน รวม 

8 รายการ P.2019

           3,855.00 17/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

148 หจก.โยพาณชิย์ ชัน้วางเอกสาร            1,250.00 10/4/2563 เลขที ่สร.2000763102ลว.20เม.ย.2563 1

1135  3320600723234 รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            3,113.70 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ

ผจก.อนุมัติ 1

136  3320600723234 รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            1,182.35 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ

รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            1,037.90 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ

1

137  0323550000704 หจก. เอส.พ.ีซ.ีคอนกรตีแอนดเ์อ็นจเินียริง่            1,037.90 10/6/2563

1

139  0323559000570 หจก. ท านบ การไฟฟ้า จ ากดั            1,037.90 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

138  3320600723234

ผจก.อนุมัติ 1

140  3320600723234 รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            3,113.70 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ

หจก. พรสรุยิา            1,037.90 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ

1

141  0323542000342 หจก. พรสรุยิา            2,364.70 10/6/2563

1

143  3320600723234 รา้นคณาธปิ การไฟฟ้า            2,075.80 10/6/2563 ผจก.อนุมัติ 1

142  0323542000342
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 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

149  3329900001143 นายจงรักษ์ ยอดอนิทร์ คา่จา้งเหมายานพาหนะบคุคลภายนอกสง่ใบแจง้คา่ไฟฟ้าราย

ใหญ ่ประจ าเดอืน เม.ย.2563 จ านวน 3 วัน

           2,400.00 15/4/2563 เลขที ่สร.2000911380 ลว.25 พ.ค. 

2563

1

ซองน ้าตาล 1 มัด

ลวดเย็บกระดาษเบอร8์ 2 กลอ่ง

กาวแทง่ 2 อนั

ปากกาเคมสีดี า 1 ดา้ม

หมกึเตมิแทน่ 2 ขวด

เครือ่งเย็บกระดาษเบอร1์0 2 อนั

กระดาษคารบ์อน 2 กลอ่ง

ครมีนับแบงค ์4 อนั

ลวดเสยีบกระดาษ 1 แพ็ค

คลปิด าเบอร ์110 4 กลอ่ง

คลปิด าเบอร ์109 4 กลอ่ง

แฟ้มออ่น 4 แพ็ค

แฟ้มเสนองาน 2 เลม่

กระดาษสติ๊กเกอร ์3 หอ่

หนังยางวงใหญ ่1 หอ่

เทปใส 4 มว้น

ปากกาตัง้โตะ๊ 6 ดา้ม

เทปโฟม 3 มว้น

พลาสตกิใส 2 หอ่

151  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา จัดจา้งตดิสติ๊กเกอรฝ้์าหนา้ตา่ง            2,000.00 21/4/2563 เลขที ่สร2000806970 ลว. 29 เม.ย. 

2563

1

152  3420400154936 รา้นไสวแอรแ์อนดเ์ซอรว์สิ เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU          19,400.00 27/4/2563 1

153  3329900274026 รา้นคลังปัญญาสรุนิทร์ กระดาษสFี4 จ านวน 1 หอ่                                             

    สติ๊กเกอรใ์สแผน่ใหญ ่จ านวน 2 แผน่

             170.00 27/4/2563 เลขที ่สร.2000804185 ลว.29 เม.ย.

2563

1

154  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา ป้ายประกาศการช าระคา่ไฟฟ้าเดอืนเมษายน2563              

ป้ายมาตรการการชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้า

             810.00 5/5/2563 เลขที ่สร.2000896738 ลว.21 พ.ค. 63 1

155  0323553000179 หจก.โยพาณชิย์ กลอ่งพลาสตกิล็อคหขูนาดใหญ ่จ านวน 1 ใบ  กลอ่งพลาสตกิ

ล็อคหขูนาดกลาง จ านวน 1 ใบ

             576.00 8/5/2563 เลขที ่สร.2000893642 ลว. 21 พ.ค. 63 1

156  3329900001143 นายจงรักษ์ ยอดอนิทร์ คา่จา้งเหมายานพาหนะบคุคลภายนอกสง่ใบแจง้คา่ไฟฟ้าราย

ใหญป่ระจ าเดอืน พ.ค.2563 จ านวน 3 วัน

           2,400.00 14/5/2563 เลขที ่005/2563 1

157  3329900093323 รา้นบแีอนดเ์อ็นคอมพวิเอตร์ ผา้หมกึ Tally Gernicom จ านวน 2 กลอ่ง                        

Toner Samsung ML4510 จ านวน 1 กลอ่ง

           9,900.00 21/5/2563 เลขที ่สร.2000942655 ลว. 01 ม.ิย.

2563

1

158  3329900274026 รา้นคลังปัญญาสรุนิทร์ สติ๊กเกอร ์เพือ่ใชท้ีจ่ดุคัดกรองผูใ้ชบ้รกิารPEA Shop              225.00 26/5/2563 เลขที ่สร.2000955608 ลว. 04 ม.ิย.

2563

1

159  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา ป้ายประกาศประชาสมัพันธเ์ปิดPEA Shop สาขาไนทบ์าซา่ร์

สรุนิทร ์จ านวน 2 ผนื

             300.00 27/5/2563 เลขที ่สร. 2000955405 ลว. 04 ม.ิย. 

2563 สร.บป.021 ลว.27 พค.63

1

160 นายวชิติ แสนโท จา้งท าฉากกัน้อะคลิคิบบเคาน์เตอรท์ีP่EA Shop          21,000.00 27/5/2563 1

1150  3329900274026 รา้นคลังปัญญาสรุนิทร์            3,690.00 17/4/2563 เลขที ่สร.2000785372ลว.23เม.ย.2563
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แฟ้มเจาะA4 จ านวน 5 หอ่

ลวดเย็บกระดาษเบอร8์ จ านวน 1 กลอ่ง

กระดาษคารบ์อน จ านวน 1 กลอ่ง

คลปิด า จ านวน 2 กลอ่ง

แลก้ซนี จ านวน 4 มว้น

สมดุบัญช ีจ านวน 1 เลม่

ตรายางวันที ่จ านวน 1 อนั

ปากกาเนน้ขอความ จ านวน 2 ดา้ม

กระดาษสAี4 จ านวน 1 หอ่

162  5310100064815 รา้น บบี ีปริ๊นเตอร์ ตลับหมกึโทนเนอร ์2 ตลับ          12,412.00 2/6/2563 สร.2001052102 ลว.25 มยิ.63          

วันที ่2/6/2563

1

163  5310100064815 รา้น บบี ีปริ๊นเตอร์ ตลับหมกึโทนเนอรใ์ชท้ีP่EA Shop            3,745.00 2/6/2563 สร.2001052111 ลว.25 มยิ.63          

 วันที ่2/6/2563

1

รถเข็นของ ลอ้ตัน จ านวน 1 คัน

รถเข็นปนูอเนกประสงค ์ลอ้เดีย่ว จ านวน 1 คัน

สายยางสฟ้ีาเดง้ขนาด 3/4 “ ยาว 15 เมตร จ านวน 2 มว้น

กิ๊บรัดสายยาง จ านวน 3 อนั

- อา่งลา้งจานหลมุเดยีว จ านวน 1 ชิน้

- ถงุมอืผา้คอดตอ้นพมิพล์าย จ านวน 11 คู่

- ถงุมอืผา้โพลเีอสเตอร ์จ านวน 9 คู่

166  5310100064815 รา้น บบี ีปริ๊นเตอร ์(ส านักงานใหญ)่ทีอ่ยู ่132/9 หมูท่ี ่7 

ต าบลอสิาน อ าเภอเมอืง จังหวัดบรุรัีมย ์31000

ซือ้ Drum เครือ่งพมิพ ์Samsung จ านวน 1 ชดุ            5,885.00 20/5/2563 เลขที ่สร.2000962336 ลว. 05 ม.ิย. 

2563

1

167  0443545000113 หจก.รนิทรน์ภา คอนโทรล เซอรว์สิ งบท าการ งานบ ารงุรักษาระบบจ าหน่าย กฟจ.สรุนิทร ์ประเภท

พัสดหุลัก( ลอ่ฟ้า)

         43,767.28 2/4/2563 เลขที ่PO 3001685975 ลว. 02 เม.ย. 

63

1

168  0107560000206 บรษัิท เอ เอ อเีลคทรไิล จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบท าการ งานบ ารงุรักษาระบบจ าหน่าย 

กฟจ.สรุนิทร ์ประเภทลกูถว้ยยดึโยง แบบ ง. (แบบ 54-4) 

มอก.280

           4,173.00 2/4/2563 เลขที ่PO 3001685959 ลว. 02 เม.ย. 

63

1

169  0107552000146 บรษัิท กนักลุเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบท าการอปุกรณ์ประกอบตดิตัง้มเิตอร์

แผนกมเิตอร ์กฟจ.สรุนิทร ์ประเภท คอนโทรเคเบลิ ขนาด 7*

2.5 ต.มม มอก 838

         89,880.00 7/4/2563 เลขที ่PO 3001687400 ลว. 07 เม.ย. 

63

1

บรษัิท กนักลุ เอ็นจเินียริง่ จ ากดั

PO 3001687412 ลว. 07 เม.ย. 63

171  5310100064815 รา้น บบี ีปริน้เตอร์ Drun เครือ่งพมิพ ์1 คลับราคารวมภาษี 5,885.-บาท            5,885.00 8/4/2563 เลขที ่สร.2000895481 ลว. 21 พ.ค.

2563

1

172  0443545000113 หจก.รนิทรน์ภา คอนโทรล เซอรว์สิ พัสดอุปุกรณ์ งบท าการ งานบ ารงุรักษาระบบจ าหน่าย กฟจ.

สรุนิทร ์ประเภทพัสดหุลัก( ลอ่ฟ้า) พัสดรุอง

           7,359.46 9/4/2563 เลขที ่PO 3001688863 ลว. 09 เม.ย. 

63

1

173  0107560000206 บรษัิท เอ เอ อเีลคทรไิล จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบท าการ ส ารองแกไ้ฟ กฟจ.สรุนิทร ์

จ านวน 1 รายการ ประเภทพัสดรุอง ฟิวสแ์รงต า่ 80 แอมป์

         37,236.00 14/4/2563 เลขที ่PO 3001691126 ลว. 14 เม.ย. 

2563

1

174  1340600053968 นายวชิติ แสนโท จา้งซอ่มตูบ้านเลือ่นและชัน้วางของ          10,000.00 15/4/2563 เลขที ่2000764399 ลว. 20/04/63 1

175  0125557020607 บรษัิท เพอรเ์ฟค อนิเตอร ์จ ากดั จัดซือ้พัสด ุงบท าการ ประเภท กระดาษมว้น THERMAL มลีาย

น ้า กฟภ.สฟ้ีา ให ้กฟส.ทา่ตมู งบปี 63

         94,160.00 17/4/2563 เลขที ่PO 3001693264 ลว.17 เม.ย. 

2563

1

176  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา จัดจา้งท าป้ายประชาสมัพันธ ์"มาตรการป้องกนัความเสีย่งจาก

โรคโควดิ-19" ของ กฟจ.สรุนิทร์

           1,600.00 20/4/2563 เลขที ่สร.2000840346ลว.12พ.ค.2563 1

1161  3329900274026 รา้นคลังปัญญาสรุนิทร์            1,444.00 27/5/2563 เลขที ่สร.2000955553 ลว 04 ม.ิย. 

2563

เลขที ่สร.2000763562ลว20เม.ย.2563 1

164  0107551000029 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)สาขาสรุนิทร์            3,561.00 7/4/2563 เลขที ่สร.2100116502 ลว. 13 เม.ย. 

2563

จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบท าการ งานบ ารงุรักษาระบบจ าหน่าย 

กฟจ.สรุนิทร ์ประเภท ซลิกิา้เจล

           6,420.00 7/4/2563 เลขที ่PO 3001687412 ลว. 07 เม.ย. 

63

1

165  0105555021215 บรษัิท ซอีารซ์ไีทวัสด ุจ ากดั(มหาชน)สาขาสรุนิทร์  3,197.00 10/4/2563

1170  0107552000146
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

177  0107560000206 บรษัิท เอ เอ อเีลคทรไิล จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบโครงการ คมฟ. 2 กฟจ.สรุนิทร ์จ านวน 

1 รายการ ลกูถว้ยยดึโยงแบบ ง

           2,033.00 23/4/2563 เลขที ่PO 3001696281 ลว. 23 เม.ย. 

2563

1

178  0443545000113 หจก.รนิทรน์ภา คอนโทรล เซอรว์สิ จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบโครงการ คมฟ. 2 กฟจ.สรุนิทร ์จ านวน 

3 รายการ ประเภทพัสดหุลัก( ลอ่ฟ้า)

         26,664.40 23/4/2563 เลขที ่PO 3001696290 ลว. 23 เม.ย. 

2563

1

179  1340600053968 นายวชิติ แสนโน จา้งซอ่มอปุกรณ์ ส านักงาน            5,000.00 24/4/2563 เลขที ่สร.2000790535ลว24เม.ย.2563 1

180  3329900274026 คลังปัญญา สรุนิทร์ กระดาษ A4            6,000.00 29/4/2563 เลขที ่สร.2000926784 ลว.28/05/2563 1

181  0107552000146 บรษัิท กนักลุเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบโครงการ คฟม. 2 กฟจ.สรุนิทร ์จ านวน 

1 รายการ ประเภทผงเชือ่มลวดเหล็กตเีกลยีว 50 ต.มม

         10,650.78 30/4/2563 เลขที ่PO 3001700050 ลว. 30 เม.ย. 

2563

1

182  1340600053968 นายวชิติ แสนโท จา้งซอ่ม โตะ๊ประชมุ            7,000.00 30/4/2563 เลขที ่สร.2000839800ลว12พ.ค.2563 1

183  0107552000146 บรษัิท กนักลุเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบผูใ้ชไ้ฟ กฟจ.สรุนิทร ์จ านวน 1 รายการ

 ประเภทผงเชือ่มส าหรับลวดเหล็กตเีกลยีว 50 ต.มม

         21,166.74 5/5/2563 เลขที ่PO 3001700867 ลว. 05 พ.ค. 63 1

184  0135558022972 บรษัิท เอไอซ ีแอดวานซ ์จ ากดั จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์ งบผูใ้ชไ้ฟ กฟจ.สรุนิทร ์จ านวน 1 รายการ

 ประเภทลกูถว้ยยดึโยงแบบ ง. (แบบ 54-4) มอก.280

           6,955.00 5/5/2563 เลขที ่PO 3001700815 ลว. 05 พ.ค.

2563

1

185  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโครจ ากดั(มหาชน) สบูเ่หลวลา้งมอื,กระดาษเชด็มอื            1,044.00 18/5/2563 เลขที ่สร.2000904099ลว.22พ.ค.2563 1

186  3320101550121 นายนพดล สจุนิพรัหม คา่เครือ่งดืม่และอาหารวา่ง              800.00 19/5/2563 เลขที ่สร.2000903061ลว.22พ.ค.2563 1

187  3320101550121 นายนพดล สจุนิพรัหม เครือ่งดืม่และอาหารวา่ง              500.00 20/5/2563 เลขที ่สร.2000903100ลว.22พ.ค.2563 1

188  3320101550121 นายนพดล สจุนิพรัหม เครือ่งดืม่และอาหารวา่ง            1,500.00 21/5/2563 เลขที ่สร.2000903376ลว.22พ.ค.2563 1

189  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา จัดจา้ง ท าป้าย พมิพส์ติ๊กเกอรต์ดิโฟมบอรด์ มอบถงุยังชพี 

จ านวน 1 รายการ

             550.00 22/5/2563 เลขที ่ฉ.3 สร. (ปบ.) 089/2563 1

กระดาษA4-ถา่ยเอกสาร 50 รมี

เทปใส 6 มว้น

ลกูแม็ค No.8 1 กลอ่ง

ตรายางขอ้ความ 1 อนั

ตรายางชือ่-ต าแหน่ง 1 อนั

191  3450500556611 บงกช เวดดิง้ คา่ผา้ระบายสมีว่งและสขีาว            4,800.00 2/6/2563 เลขที ่2000944702ลว.2ม.ิย.2563 1

192  3309900726130 บา้นยาธนบดี จัดซือ้น ้ายาเจลลา้งมอื            1,360.00 7/4/2563 เลขที ่สร.2000785210ลว.23เม.ย.2563 1

193  3309900726130 รา้นบา้นยาธนบดี จัดซือ้น ้ายาเจลลา้งมอื            1,080.00 29/4/2563 เลขที ่สร.2100166095 ลว. 29 พ.ค.63 1

194  3321100004973 นายจ าลอง การกระสงัข์ จา้งเหมาท าความสะอาดบรเิวณรอบๆส านักงาน            1,200.00 29/4/2563 ผจก.อนุมัติ 1

195  3329900167149 รา้นวังน ้าดืม่ จัดซือ้น ้าดืม่              750.00 29/4/2563 ผจก.อนุมัติ 1

196  3321100071735 นางภัศรา การกระสงัข์ จา้งเหมาซกัเครือ่งนอนเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง           

ประจ าเดอืน พ.ค.63

           1,500.00 29/4/2563 ผจก.อนุมัติ 1

197  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั สาขาสรุนิทร์ จัดซือ้วัสดเุครือ่งใชส้ านักงาน            1,534.00 13/5/2563 เลขที ่สร. 21000168461 ลว. 01 ม.ิย. 

2563

1

190  3329900274026 คลังปัญญาสรุนิทร์            5,754.00 29/5/2563 เลขที ่สร.2000941482 ลว. 01 ม.ิย. 63 1



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

198  3320400230897 นายบญุทัน มณีศร ี119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์

32180

จา้งเหมาท าความสะอาดสวยหยอ่ม,ตัดกิง่ไมแ้ละวัชพชืรอบ 

สนง.กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน เมษายน 2563

           2,000.00 1/4/2563 เลขที ่สร.2000895889 ลว. 21 พ.ค.

2563

1

199 นางวรานันท ์วรรณวัตร 119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.

สรุนิทร ์32180

จา้งเหมาซกัท าความสะอาดเครือ่งนอนเวร ประจ า กฟย.อ.จพ. 

  จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน เมษายน 2563

           1,500.00 1/4/2563 เลขที ่สร.2000896639 ลว.21 พ.ค.63 1

200  3320400318972 นายวชิยั ศรพีหรม                                                        

  143 ม.2 ต.เป็นสขุ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

ซอ่มบ ารงุรักษายานพาหนะ ทะเบยีน 82-1590 สรุนิทร ์ยีห่อ้

อซีซ ุรหสั ฉ.3-04-4952 ประเภทรถบรรทกุ (รถตูแ้กไ้ฟ)         

      ใชง้านประจ าส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

         36,800.00 2/4/2563 เลขที ่สร.2000797985 ลว.28เม.ย. 

2563

1

201  3320400318972 นายวชิยั ศรพีหรม                                                        

  143 ม.2 ต.เป็นสขุ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

ซอ่มบ ารงุรักษายานพาหนะ ทะเบยีน 82-1590 สรุนิทร ์ยีห่อ้

อซีซู ุรหสั ฉ.3-04-4952 ประเภทรถบรรทกุ (รถตูแ้กไ้ฟ)         

       ใชง้านประจ า กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

         37,800.00 2/4/2563 เลขที ่2000797985ลว.28เม.ย.2563 1

202  3320400168270 นายพนิจิ ดาศร ี8 ม.10 ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180 จา้งท าอปุกรณ์ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้นและแสง UV เพือ่ป้องกนั

เชือ้ไวรัส (Covid 19) เพือ่ใชง้านประจ า กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,960.00 7/4/2563 เลขที ่สร.2000916229 ลว. 26พ.ค.

2563

1

203  3320400075310 นางสาวปัญจมา ดยี ิง่ 20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร์

 32180

จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ตรวจสอบมเิตอรต์ามวาระ 

ประจ าเดอืน เมษายน 2563 ทะเบยีน ขธค 836 สร ใชง้าน

ประจ าส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,400.00 17/4/2563 เลขที ่สร.2000896586 ลว. 21 พ.ค. 

2563

1

รา้นคลังปัญญา สรุนิทร์

409-413 หนา้ ร.ร สรินิธร ถ.เทศบาล 1

อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

205  3320400168270 นายพนิจิ ดาศร ี8 ม.10 ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180 จา้งท าฉากกัน้หนา้เคารเ์ตอรแ์ละจดุบรกิารรับค ารอ้งขอใช ้

ไฟฟ้า เพือ่ป้องกนัไวรัส Covid 19 เพือ่ใชง้านประจ า 

กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           9,230.00 27/4/2563 ผจก.อนุมัติ 1

206  3320400069441 นางวรานันท ์วรรณวัตร                                                  

    119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร์

จา้งเหมาซกัท าความสะอาดเครือ่งนอนเวร ประจ าส านักงาน 

กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

           1,500.00 5/5/2563 เลขที ่สร.2000958436 ลว. 05 ม.ิย.

2563

1

207  3320400230897 นายบญุทัน มณีศร ี                                                       

  119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุทิร์

จา้งเหมาดแูลสวนหยอ่ม ตัดกิง่ไมแ้ละวัชพชื รอบๆส านักงาน 

กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

           2,000.00 5/5/2563 เลขที ่สร.2000962134 ลว. 05 ม.ิย. 63 1

208  3320400075310 น.ส.ปัจมา ดยี ิง่                                                           

    20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร์

จา้งเหมารถจักรยานยนตต์รวจสอบมเิตอรต์ามวาระ ประจ าเดอืน

 พฤษภาคม 2563 ทะเบยีน ขธค 836 สร ใชง้านประจ า

ส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,400.00 5/5/2563 อนุมัต ิผจก. 1

209  3320400168270 นายพนิจิ ดาศร ี                                                           

    8 ม.10 ต.บแุกรง อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

จา้งท าอปุกรณ์ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น ป้องกนัโควดิ-19 ใชง้าน 

กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,245.00 5/5/2563 อนุมัต ิผจก. 1

210  3320400075310 น.ส.ปัจมา ดยี ิง่                                                           

   20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ตรวจสอบมเิตอรต์ามวาระ 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563 ทะเบยีน ขธค 836 สร ใชง้าน

ประจ าส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,400.00 19/5/2563 อนุมัต ิผจก. 1

211  3320400075310 น.ส.ปัจมา ดยี ิง่                                                           

   20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ตรวจสอบมเิตอรต์ามวาระ 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563 ทะเบยีน ขธค 836 สร ใชง้าน

ประจ าส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,400.00 19/5/2563 อนุมัต ิผจก. 1

212  3349900628367 รา้นนครดเีซล 1-3 อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 จา้งเหมาซอ่มบ ารงุรักษายานพาหนะ ทะเบยีน 82-1590 สรุทิร ์

ใชง้านประจ า กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์                                 

   รหสัทรัพยส์นิ ฉ.3-04-4952 ประเภทกระทะบรรทกุ (รถตูแ้ก ้

ไฟ)

         19,695.00 22/5/2563 เลขที ่สร.2000962272 ลว 05 ม.ิย. 63 1

213  0105555021215 บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวัสด ุจ ากดั (สาขาสรุนิทร)์ สาขาที ่00026   

 322 หมูท่ี ่2 ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32180

จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ตา่งๆ เพือ่ด าเนนิโครงการ "หนา้บา้นสวย ที่

ท างานหนา้อยู"่ ตามนโยบาล รผก.(ภ2) ใชง้านประจ า

ส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           6,612.00 29/5/2563 อนุมัต ิผจก. 1

214  3320400069441 นางวรานันท ์วรรณวัตร                                                  

    119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร์

จา้งเหมาซกัท าความสะอาดเครือ่งนอนเวร ประจ าส านักงาน 

กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน มถินุายน 2563

           1,500.00 1/6/2563 อนุมัต ิผจก. 1

215  3320400230897 นายบญุทัน มณีศร ี                                                       

  119 ม.8 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุทิร์

จา้งเหมาดแูลสวนหยอ่ม ตัดแตก่ ิง่ไม ้และวัชพชืรอบ 

สนง.กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์ประจ าเดอืน มถินุายน 2563

           2,000.00 1/6/2563 อนุมัต ิผจก. 1

1204  3329900274026 จัดซือ้เครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์เพือ่ใชง้านประจ าส านักงาน 

กฟย.อ.จพ.

           1,220.00 20/4/2563 เลขที ่สร.2000915608 ลว.26/05/2563



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

เลขประจ ำตวัประชำชน
ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุายน พ.ศ.2563)

 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัสรุนิทรแ์ละการไฟฟ้าสาขายอ่ยในสงักดั

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวัสด ุจ ากดั (สาขาสรุนิทร)์ สาขาที ่00026

322 หมูท่ี ่2 ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32180

รา้นไสวแอรแ์อนเซอรว์สิ

498 ม.9 ต.นอกเมอืง อ.เมอืง

จ.สรุนิทร ์32180

218  3320400075310 น.ส.ปัจมา ดยี ิง่                                                           

   20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

จา้งเหมารถจักรยานยนตต์รวจสอบมเิตอรต์ามวาระ ตามแผน

ปฏบิัตงิาน ของ กฟฉ.3 ประจ าปี 2563                              

   จ านวน 6 วัน ทะเบยีน ขธค 836 สร ใชง้านประจ าส านักงาน

 กฟย.อ.จพ. ประจ าเดอืน มถินุายน 2563

           2,400.00 12/6/2563 อนุมัต ิผจก. 1

219  3320400075310 น.ส.ปัจมา ดยี ิง่                                                           

   20 ม.10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์32180

จา้งเหมารถจักรยานยนตต์รวจสอบมเิตอรต์ามวาระ ตาม

แผนปฏบิัต ิของ กฟฉ.3 ประจ าปี 2563                              

  ทะเบยีน ขธค 836 สร. ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ประจ า

สกันักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           2,400.00 12/6/2563 อนุมัต ิผจก. 1

220  5320100023493 รา้นกลิน่สโีฆษณา                                                       

 111 ม.6 ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32180

จา้งเหมาท าสติ๊กเกอรข์นาดตา่งๆ พรอ้มเสา เพือ่ใชง้านประจ า

ส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร ์จ านวน 10 รายการ

         16,740.00 24/6/2563 อนุมัต ิผจก. 1

221  3320800020725 นายพชิยั จติสภุาพ คา่จา้งเหมาท าความสะอาดทีน่อนเวรประจ าเดอืน พ.ค.63            1,500.00 30/4/2563 เลขที ่02/07 1

222  3320800020725 นายพชิยั จติสภุาพ คา่ท าความสะอาดรอบๆส านักงาน ประจ าเดอืน พ.ค.63            2,000.00 30/4/2563 เลขที ่02/08 1

223  5310100064815 รา้นบบี ีปริ๊นเตอร(์ส านักงานใหญ)่ Toner Ricoh SP230SFNw            3,424.00 8/5/2563 เลขที ่6311050004 1

224  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั(มหาชน) วัสดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน            1,556.00 23/5/2563 เลขที ่สร. 2100170213 ลว.04 ม.ิย.

2563

1

รวมท ัง้ส ิน้ 3,541,101.56        

1216  0105555021215 จัดซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ เพือ่ด าเนนิโครงการ "หนา้บา้นสวย ที่

ท างานหนา้อยู"่ ตามนโยบาย รผก.(ภ2) ใชง้านประจ า

ส านักงาน กฟย.อ.จพ. จ.สรุนิทร์

           6,612.00 1/6/2563 อนุมัต ิผจก.

1217  3420400154936 จา้งเหมาซอ่มแซมบ ารงุรักษาเครือ่งปรับอากาศ ใชง้านประจ า

ส านักงาน กฟย.อ.จพ จ.สรุนิทร์

         20,600.00 4/6/2563 อนุมัต ิผจก.


