


สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ ไตรมาสที ่3 แบบ สขร.1
   หน่วยงาน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสามพราน

  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

1  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านน.ส.ชนกนินทร์ 
กนั

2,622.85 2/7/2563 เลขที ่5200092652 1

2  3340100801490 อุ่มงคลยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 89-6182 นฐ 25,000.00 2/7/2563 เลขที ่2001081597 1
3  0735552001757 บ.นครยนต์การยาง จก ค่ายางรถยนต์ กจ-6682 นฐ 13,600.00 2/7/2563 เลขที ่2001083569 1
4  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนายเสกสรรค์ 

พรหมศร
9,050.25 3/7/2563 เลขที ่5200093720 1

5  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาบ้านนายเพช็รมณี ยมตะโก 5,360.73 3/7/2563 เลขที ่5200093711 1
6  0105543096169 บ.โปรไอ.ที.ล้ิงค์ จก ค่ากระกาษม้วน Thermal 400 ม้วน 44,084.00 3/7/2563 เลขที ่2001091300 1
7  3100400380891 บัวแสงจนัทร์ ค่าอปุกรณ์ติดมิเตอร์แรงสูง 940.00 3/7/2563 เลขที ่2001091272 1
8  0000000000000 พ.วศิวภณัฑ์ ค่าสายรัดหม้อแปลง 6 เมตร 1,240.00 3/7/2563 เลขที ่2001091167 1
9  3730600974080 ร้านนายโอ ค่าหนังสือพมิพ ์มิ.ย.63 630.00 3/7/2563 เลขที ่2001091108 1
10  0000000000000 เทศบาลเมืองสามพราน ค่าหนังสือพมิพ ์ก.ค.63 200.00 8/7/2563 เลขที ่2001094466 1
11  3730600104085 ศูนยพ์มิพป์้าย ทีแม็กซ์ ค่าป้ายไวนิลวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 1,465.90 8/7/2563 เลขที ่2001094553 1
12  3740300914626 มานัด แอร์ ค่าล้างแอร์ตามวาระ ผบป 500*1 500.00 9/7/2563 เลขที ่2001104597 1
13  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตทาวน์เฮ้าส์นาย

สมศักด์ิ ชาติวนิช
11,104.46 9/7/2563 เลขที ่5200095169 1

14  3730100498157 ร้านปฐมทรัพย ์อเิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนางอดุมพร ฮวง
ถนอม

11,603.72 9/7/2563 เลขที ่5200095162 1

15  0733549000093 หจก. แอล.พ.ีวลิล่า ค่าเช่าทีดิ่นกองเสา มิ.ย.63 24,000.00 9/7/2563 เลขที ่5200095789 1
16  3740300914626 มานัด แอร์เซอร์วสิ ค่าล้างแอร์ตามวาระ ผบป 5 *500 2,500.00 9/7/2563 เลขที ่2001101150 1
17  3102400876936 ร้าน อริสา ค่าธงชาติ,ธง สท ,วปร 3,780.00 9/7/2563 เลขที ่2001101067 1
18  0107537000521 บมจ.สยามแม็คโคร ค่ากระดาษกรวยสีขาวด่ืมน้ า 624.00 10/7/2563 เลขที ่2001109497 1
19  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงปรับปรุงไลน์แยกซอยบางเตย 7 23,567.29 10/7/2563 เลขที ่5200096330 1



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ ไตรมาสที ่3 แบบ สขร.1
   หน่วยงาน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสามพราน

  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

20  0733516000272 หจก.อดุมชัยวทิย์ ค่าน้ ามันรถยนต์ มิ.ย.63 14,398.11 16/7/2563 เลขที ่2500625222 1
21  0107537000882 ธ.กรุงไทย จก ค่าน้ ามันรถยนต์ มิ.ย.63 53,443.15 16/7/2563 เลขที ่2500625210 1
22  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต ต้ังTR องค์การ

จดัการน้ าเสีย
26,134.39 16/7/2563 เลขที ่5200099347 1

23  0735545001381 บ.ธนวลัเปเปอร์ 2002 จก ค่ากระดาษเช็ดมือ 2 ลัง 2,461.00 17/7/2563 เลขที ่2001149603 1
24  0107537000882 ธ.กรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ มิ.ย.2563 61,634.90 20/7/2563 เลขที ่2500625210 1
25  0107544000043 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ้นเตอร์ ค่าเบ็ดเตล็ดใช้งานส านักงาน 3,805.00 20/7/2563 เลขที ่2001159921 1
26  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนายกญัญารัตน์ 

เกดิชื่น
5,124.71 21/7/2563 เลขที ่5200101931 1

27  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนางวนัเยน็ บุญ
จนัทร์

4,111.13 21/7/2563 เลขที ่5200101943 1

28  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต ต้ังTR บมจ.ซีพ ีออลล์
(ปล่องเหล่ียม)

19,093.86 21/7/2563 เลขที ่5200101920 1

29  3740300914626 นายมานัด ม่วงจบี ค่าซ่อมแอร์สวติตัดต่อแอร์ ผมต 900.00 22/7/2563 เลขที ่2001175848 1
30  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่าแฟม้ออ่นตราช้าง 2,120.00 22/7/2563 เลขที ่2001176095 1
31  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทรึิค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนายมนต์ชัย 

ปานสกลุ
2,636.05 22/7/2563 เลขที ่5200102395 1

32  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต แรงต่ านายสมชาติ 
สุขสวสัด์ิ

4,505.56 22/7/2563 เลขที ่5200102402 1

33  3740300914626 มานัดแอร์ ค่าล้างแอร์เคร่ืองปรับอากาศช้น 3 จ านวน 8 
เคร่ือง

4,000.00 22/7/2563 เลขที ่2001175758 1

34  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่ากระดาษพมิพ ์A4 จ านวน 20 รีม 2,288.00 22/7/2563 เลขที ่2001176024 1
35  0733516000272 หจก.อดุมชัยวทิย์ ค่าเปล่ียนถา่ยน้ ามันคร่ือง กจ-6652 นฐ 2,501.00 29/7/2563 เลขที ่2001199371 1
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  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

36  0735552001757 บ.นครยนต์การยาง จก ค่าจา้งเปล่ียนยางรถยนต์89-6197 นฐ 32,800.00 29/7/2563 เลขที ่2001199341 1
37  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมา บ.ทรูมูฟ เอชยนูิเวอร์แวล 28,905.33 31/7/2563 เลขที ่5200106071 1
38  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมา คฟม.นายสุปัด ชาวะพนาน 7,089.71 31/7/2563 เลขที ่5200106063 1
39  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตนายชูชาติ บูรณนัติ 47,837.41 31/7/2563 เลขที ่5200106078 1
40  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ค่าจา้งเหมาขยายเขต คฟม.น.ส.สาว สาวงศ์ 5,313.56 31/7/2563 เลขที ่5200106082 1
41  0735542000651 บ.โรงน้ าแขง็ไพฑูรย ์(1999)จก ค่าน้ าด่ืมส านักงาน ก.ค.63 1,020.00 3/8/2563 เลขที ่2001220174 1
42  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนายมิง่บุญ จติ

ไพศาลวฒันา
2,651.19 3/8/2563 เลขที ่5200106994 1

43  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต คฟม.วทิิต เอี่ยม
สุวรรณ์

15,192.18 3/8/2563 เลขที ่5200106987 1

44  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตนายเอกนรินทร์ รัตน
เกษตรกลุ

9,183.60 3/8/2563 เลขที ่5200106989 1

45  3730101367021 โชคชวนชม ค่าอฐิ หนิ ปูน ทราย งานจดัสรร บ.เกา้มงคล 9,780.00 5/8/2563 เลขที ่5200109190 1
46  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนายไพบูลย ์ชม

ทอง
1,755.87 5/8/2563 เลขที ่5200109214 1

47  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านน.ส.ชลิดา เยา
วนนท์

2,641.02 5/8/2563 เลขที ่5200109207 1

48  3740300914626 มานัดแอร์ ค่าตรวจเช็คแอร์ ผกส 900.00 5/8/2563 เลขที ่2001237641 1
49  0105552095528 บจก.มาวนิ อนิเตอร์เทรด ค่าถงัขยะ กรีนออฟฟซิ 8 ถงั 7,383.00 5/8/2563 เลขที ่2001237721 1
50  3710100984914 น.ส.ญชญาดา วอ่งประเสริฐ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 1,200.00 5/8/2563 เลขที ่2001237765 1
51  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านน.ส.มะลิวลัย ์

บุญแตง
1,030.69 5/8/2563 เลขที ่5200109204 1

52  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่ากระดาษพมิพ์A4 จ านวน 20 รีม 2,288.00 6/8/2563 เลขที ่2001243439 1
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  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

53  0735547002121 บ.สมาร์ทคอมแอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่าแฟม้,กระดาษ A3 4,080.00 6/8/2563 เลขที ่2001243473 1
54  0733546000301 หจก.เอ.ว ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตจดัสรร บ.ภคภมูิ 99,859.38 6/8/2563 เลขที ่5200109830 1
55  3730600104085 ศูนยพ์มิพป์้ายทีแม๊กซ์ ดีไซน์ ค่าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกยีรติ 12 สค 1,465.90 6/8/2563 เลขที ่2001241514 1
56  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ.ทรูมูฟเอชยนูิเวอร์

แซล
12,954.53 7/8/2563 เลขที ่5200110713 1

57  0105550069147 บ.วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จก ค่าหมึกพมิพใ์ช้ส านักงาน 12 รายการ 40,519.83 7/8/2563 เลขที ่2001251882 1
58  3100400380891 บัวแสงจนัทร์ ค่าน้ ายาท าความสะอาดหม้อแปลง 1,195.00 7/8/2563 เลขที ่200121670 1
59  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนางสมพศิ รอดศิริ 12,813.04 7/8/2563 เลขที ่5200110710 1

60  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตยา้ยแรงต่ า น.ส.สิริกร
 จนัทนา

2,713.52 7/8/2563 เลขที ่5200110718 1

61  0000000000000 ร้านนายโอ ค่าหนังสือพมิพ ์ก.ค.63 570.00 7/8/2563 เลขที ่2001251772 1
62  0105543096169 บ.โปรไอทีล้ิงค์ จก ค่ากระดาษม้วน,แบบฟอร์มหนังสือแจง้หนีค่้า

ไฟฟา้
42,907.00 10/8/2563 เลขที ่2001257998 1

63  0105550069147 บ.วลิคอนดินทริบิวชั่น จก ค่าหมึกพมิพใ์ช้งานส านักงน 9 รายการ 49,091.60 10/8/2563 เลขที ่2001257914 1
64  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนายประเสริฐ 

โพธิ์รักษา
4,396.36 11/8/2563 เลขที ่5200111932 1

65  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนยอภนิันท์ อาจ
หาญ

20,941.51 11/8/2563 เลขที ่5200111928 1

66  3730600104085 ศูนยพ์มิพป์้าย ที.แม๊กซ์ดีไซน์ ค่าป้ายไวนิลงานนวตักรรม 749.00 13/8/2563 เลขที ่2001274129 1
67  0705562003973 บ.ชมษรซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จก ค่าถงุมือ PPE 16,692.00 13/8/2563 เลขที ่2001274788 1
68  0000000000000 ยง่เส็งเชียง ค่าอปุกรณ์งานตัดต้นไม้ 2,500.00 14/8/2563 เลขที ่2001273927 1
69  0107537000882 ธ.กรุงไทย จก ค่าน้ ามันรถยนต์ ก.ค.2563 39,836.50 14/8/2563 เลขที ่2500714567 1
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70  0733516000272 หจก.อดุมชัยวทิย์ ค่าน้ ามันรถยนต์ ก.ค.63 18,192.91 14/8/2563 เลขที ่2500714644 1
71  0735559001752 บจก.ซี.พ.ีเอน็.อเีลคทริคอล ฟวิเจอร์ อปุกรณ์เกี่ยวกบัสายไฟฟา้,เบรคเกอร์งานรับ

เสด็จ
17,940.56 14/8/2563 เลขที ่2001274034 1

72  0107537000882 ธ.กรุงไทย จก ค่าน้ ามันรถยนต์ ก.ค.2563 39,836.50 18/8/2563 เลขที ่2500714567 1
73  0107537000882 ธ.กรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ ส.ค.63 97,446.20 18/8/2563 เลขที ่2500 1
74  0743550001952 หจก.ยาวเครน ขนส่ง 2007 ค่าจา้งเหมารถเครนขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 20,000.00 18/8/2563 เลขที ่2001461230 1
75  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนายสุวทิย ์นาค

วทิยานนท์
4,409.33 20/8/2563 เลขที ่5200116827 1

76  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต คฟม.2 น.ส.ปรียานุช
 นุม่นวล

10,988.03 20/8/2563 เลขที ่5200116834 1

77  3730100498157 ร้านปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนายมาลัย 
สุวรรณเนตร

2,654.22 21/8/2563 เลขที ่5200117989 1

78  3730100498157 ร้านปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต แรงต่ านางสาว
ภนิันท์พร วสุศิริฐานันท์

4,493.63 21/8/2563 เลขที ่5200117986 1

79  0735545001381 บ.ธนวลัเปเปอร์ 2002 จก ค่ากระดาษเช็ดมือ 2 ลัง 2,461.00 21/8/2563 เลขที ่2001324131 1
80  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต ทีดิ่นแบ่งนายพศิิฎฐ์ 

ภูท่อง
29,943.74 21/8/2563 เลขที ่5200117974 1

81  0105562162457 บ.สมใจบิชกรุ๊ป จก ค่าวสัดุส านักงาน 21 รายการ 4,270.10 21/8/2563 เลขที ่2001324495 1
82  0105547128316 บ.ซัมมิทเอน็จเินียร่ิงแอนด์เซอร์วสิ จก ค่าซ่อมไฮโครลิกและค่าแรง 15,220.75 21/8/2563 เลขที ่2001324257 1
83  0735559001752 บจก. ซี.พ.ีเอน็.อเีลคทริคอล ฟวิเจอร์ ค่าเบรกเกอร์,ปอกหุม้หางปลา 14,100.50 25/8/2563 เลขที ่2001341464 1
84  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ ผข-9404 นฐ 3,450.00 26/8/2563 เลขที ่2001350976 1
85  0105547134723 บจก.เอม็ เอ เอส อเิลคทริค (ไทย) ค่าอปุกรณ์แกไ้ฟ 6 รายการ 18,330.63 26/8/2563 เลขที ่5200120268 1
86  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 85-6346 นฐ 2,130.00 26/8/2563 เลขที ่2001351093 1



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ ไตรมาสที ่3 แบบ สขร.1
   หน่วยงาน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสามพราน

  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

87  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ-8381 นฐ 8,700.00 26/8/2563 เลขที ่2001351019 1
88  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตอาคารพาณิชยน์.ส.

ญาณินท์ จรดล
14,182.95 26/8/2563 เลขที ่5200120260 1

89  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 89-6197 นฐ 3,600.00 26/8/2563 เลขที ่2001351044 1
90  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 84-3335 นฐ 1,500.00 26/8/2563 เลขที ่2001351121 1
91  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 86-4071 นฐ 7,130.00 26/8/2563 เลขที ่2001351067 1
92  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 88-0127 นฐ 9,900.00 26/8/2563 เลขที ่2001351000 1
93  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 88-0127 นฐ 3,170.00 26/8/2563 เลขที ่2001350939 1
94  0733516000272 หจก.อดุมชัยวทิย์ ค่าซ่อมรถยนต์ 84-3335 นฐ 3,100.00 26/8/2563 เลขที ่2001350904 1
95  0105554129101 บ.ไฮโวลท์ พลัส เอน็จเินียร่ิง จก ค่าแหวนรองเรียบ 4000 ชิ้น 19,260.00 28/8/2563 เลขที ่5200121545 1
96  0733535000240 หจก.ดารณีดารณีโยธา ค่าหนิ ปูน ทราย งาน นายบุญมี น้อยประชา 1,872.50 28/8/2563 เลขที ่5200121579 1
97  3730100498157 ปฐมทรัพยอ์เิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต แรงต่ าใหน้ายวรีะ 

วงศ์แจม่เจริญ
2,660.23 1/9/2563 เลขที ่5200123505 1

98  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่ากระดาษ A4 2,288.00 2/9/2563 เลขที ่2001383941 1
99  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่ากระดาษเอ3, แฟม้ตราช้าง 360.00 2/9/2563 เลขที ่2001383945 1
100  0745555000301 บ.สยามพลาสแพค อนิดัสเตรียล จก ค่ากล่องใส่ใบแจง้หนี ้ผบป 3000*15 48,150.00 2/9/2563 เลขที ่2001385288 1
101  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต นายวเิชียร ซ้ิมเจริญ 25,809.86 8/9/2563 เลขที ่5200126060 1
102  0735542000651 บ.โรงน้ าแขง็ไพฑูรย ์(1999) จก ค่าน้ าด่ืมส านักงาน ส.ค.63 1,140.00 8/9/2563 เลขที ่2001396733 1
103  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตอดุลย ์วงษ์ดนตรี 8,482.64 8/9/2563 เลขที ่5200126083 1
104  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาต้ัง TR มิสซังโรมันคาทอลิค

กรุงเทพ(หอ)
2,717.87 8/9/2563 เลขที ่5200126039 1

105  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง ค่าแรงจา้งเหมานางฟองจนัทร์ เขยีวประไพ 1,754.80 8/9/2563 เลขที ่5200126034 1
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106  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตต้ังTR บ.บางกอก 
พลาสวู้ด จก

2,382.89 8/9/2563 เลขที ่5200126042 1

107  0743550001952 หจก.ยาวเครน ขนส่ง 2007 ค่ารถเครน 25 ตัน 8,000.00 8/9/2563 เลขที ่5200125898 1
108  3730100498157 ร้านปฐมทรัพย ์อเิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต หอ้งแถวนายเกษม 

น้อยพทิักษ์
10,715.90 9/9/2563 เลขที ่5200127212 1

109  3730100498157 ร้านปฐมทรัพย ์อเิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต นายสุชาติ เลิศวชิช
บูรณ์

1,042.74 9/9/2563 เลขที ่5200127223 1

110  3730100498157 ร้านปฐมทรัพย ์อเิลคทริค ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตแรงต่ าบริษัท ดีเดย ์
สปอร์ต ฟติเนส

2,696.61 9/9/2563 เลขที ่5200127242 1

111  0103536034453 หจก.อนิเตอร์ เอส เซอร์วสิ ค่าบริการบ ารุงทดสอบสัญญาณเตือนภยั 10,700.00 9/9/2563 เลขที ่2001408500 1
112  3520600287408 นายสุรินทร์ เกตุมัก ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งน้ าชาย-หญิง

ชั้น 4
95,024.00 10/9/2563 เลขที ่5200127962 1

113  1739900093447 นายเกรียงไกร มัน่คง ค่าจา้งเหมาติดต้ังประตูบานสวงิ ผบค 22,000.00 10/9/2563 เลขที ่2001412227 1
114  1739900333219 นายวรวทิย ์ล้ าเลิศ ค่าแรง ปป.มิเตอร์ ต.บางช้าง,คลองจนิดา 99,988.00 11/9/2563 เลขที ่5200128712 1
115  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตแรงต่ าน.ส.วรีวรรณ 

กตัญญูววิฒัน์
7,222.50 14/9/2563 เลขที ่5200129265 1

116  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตต้ัง TR นางนิภาพนัธ ์
ธนาพริิยฉตัร์

2,650.86 14/9/2563 เลขที ่5200129270 1

117  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขต บ้านนางณฐภทัร ปัน้
จนิดา

2,602.45 14/9/2563 เลขที ่5200129261 1

118  3100400380891 บัวแสงจนัทร์สามพราน ค่าใบตัดเพชรขนาด9 นิว้งานอ าเภอ-สุสาน
นักบุญ

1,200.00 14/9/2563 เลขที ่2001428093 1



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ ไตรมาสที ่3 แบบ สขร.1
   หน่วยงาน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสามพราน

  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

119  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนายสินชัย ศักด์ิ
รัตนชัย

1,753.73 14/9/2563 เลขที ่5200129246 1

120  1739900081040 นายจมุพต ปิน่บ้านกวย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตบ้านนายส ารวย สุข
สมัย

4,177.55 14/9/2563 เลขที ่5200129277 1

121  0733546000301 หจก. เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิงแอนด์ ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมายา้ยเสาแรงต่ านายเจตริน รัตน
โตมร

4,783.97 14/9/2563 เลขที ่5200129224 1

122  0733546000301 หจก.เอ.ว.ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์ซัพพลาย ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตนายภทัรพล ทอง
นพรัตน์

35,508.98 14/9/2563 เลขที ่5200129238 1

123  0733516000272 หจก.อดุมชัยวทิย์ ค่าน้ ามันรถยนต์ ส.ค.63 25,990.05 17/9/2563 เลขที ่2500815484 1
124  0107537000882 ธ.กรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ ส.ค.63 97,446.20 18/9/2563 เลขที ่2500815467 1
125  0735547002121 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก ค่าวสัดุส านักงาน 2 รายการ 10,200.00 18/9/2563 เลขที ่2001455735 1
126  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 89-6197 นฐ 6,200.00 21/9/2563 เลขที ่2001473580 1
127  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซอมรถโฟคลิฟท์ 4,900.00 21/9/2563 เลขที ่2001475343 1
128  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 85-6347 นฐ 6,130.00 21/9/2563 เลขที ่2001473374 1
129  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ-6652 นฐ 3,170.00 21/9/2563 เลขที ่2001473318 1
130  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 87-5191 นฐ 3,650.00 21/9/2563 เลขที ่2001475388 1
131  3530800401735 ร้านพอลล่ี เคมี ไฟร์ ค่าเติมน้ ายาถงัดับเพลิง 14,659.00 21/9/2563 เลขที ่2001472745 1
132  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 85-6347 นฐ 4,800.00 21/9/2563 เลขที ่2001473434 1
133  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 86-4071 นฐ 15,480.00 21/9/2563 เลขที ่2001473598 1
134  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ ผข-9404 นฐ 9,500.00 21/9/2563 เลขที ่2001473357 1
135  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 84-3335 นฐ 4,490.00 21/9/2563 เลขที ่2001475416 1
136  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ-6874 นฐ 2,400.00 21/9/2563 เลขที ่2001473568 1
137  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ-8381 นฐ 5,340.00 21/9/2563 เลขที ่2001473487 1



สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ ไตรมาสที ่3 แบบ สขร.1
   หน่วยงาน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสามพราน

  ณ   กรกฎาคม 2563 ถงึ    กนัยายน  2563

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

138  3730100942944 ร้านสินนคร เฟอร์นิเจอร์ ค่าชุดโต๊ะท างาน นทน.10 17,441.00 22/9/2563 เลขที ่5200133617 1
139  0743550001952 หจก.ยาวเครนขนส่ง 2007 ค่าจา้งเหมารถเครน 25 ตันช่วงสามพราน-

อ าเภอสามพราน
8,000.00 22/9/2563 เลขที ่5200134008 1

140  0105550069147 บ.วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จก ค่าหมึกพมิพใ์ช้ในส านักงาน 16 รายการ 43,590.73 24/9/2563 เลขที ่2001500806 1
141  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 88-0127 นฐ 8,300.00 28/9/2563 เลขที ่2001517514 1
142  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 88-0127 นฐ 4,100.00 28/9/2563 เลขที ่2001517553 1
143  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ 83-6347 นฐ 46,550.00 28/9/2563 เลขที ่2001517598 1
144  3730300038311 ภาณุศิลป์ อลูมิเนียม ค่ากั้นหอ้งบานประตูหอ้งชั้น 3 นทน.10 29,500.00 29/9/2563 เลขที ่2001520988 1
145  0105549063556 บ.สยามโพล์แอนด์ไพล์ จก ค่าเสาตอม่อ 0.30*0.30 ยาว 6.5ม. 6 ต้น 19,741.50 29/9/2563 เลขที ่5200137675 1
146  3160300950270 ส.สามพรานเซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ กฉ-3847 นฐ 1,400.00 29/9/2563 เลขที ่2001521048 1
147  3700400168845 นายธนกร ต๊ิดคล้าย ค่าอปุกรณ์ป้องกนัระบบจ าหน่ายหนองนกไข่ 77,750.00 30/9/2563 เลขที ่5200138625 1
148  3210300048958 นายนพดล มุกดาสนิท ค่าอปุกรณ์ป้องกนัเสนคการ์ด 99,777.50 30/9/2563 เลขที ่5200138627 1

2,275,889.90สรุปวงเงินที่จัดซ้ือประจ าไตรมาส 3 (กรกฎาคม -  กันยายน 2563  )


