
  

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสะบ้าย้อย 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 

  
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค 1 
ประกอบมาตรา 89  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
สาระส าคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  นั้น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสะบ้าย้อย  จึงขอประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

                                                           ประกาศ ณ  วันที่  8  ตุลาคม  2563 
 
 

                                                        (นายทศพงศ์   ประไพอักษร) 
                                                      ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสะบ้าย้อย   

                                                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

1  1900600059367
ร้านมาลินีการค้า 9 ถนนพัทลุง ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือธงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10              350.00 24/7/2563 เลขที่ 2001192015 1

2  1940200015541
นางสุมาลี ยังดะชวนะ 124 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือน้้าด่ืมจ้านวน 30 ถัง              300.00 24/7/2563 เลขที่ 2001192096 1

3  3900600262673
ร้านสะบ้าย้อยนานาภัณฑ์ 48/1 ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานประปา              420.00 24/7/2563 เลขที่ 2001192078 1

4  1900600059367
ร้านมาลินีการค้า เลขที่ 9 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 (ธงฟ้า )              315.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251380 1

5  1900600059367
ร้านมาลินีการค้า เลขที่ 9 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือธงชาติไทย              300.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251214 1

6  1900600059367
ร้านมาลินีการค้า เลขที่ 9 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ              285.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251172 1

7  3900400024221
ร้านทวีภัณฑ์ 158/1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.
สงขลา

จัดซ้ือสิงของใช้งานพิธีฯ              700.00 7/8/2563 เลขที่ 2001275753 1

8  3959900183009
ร้านยะลาเคร่ืองเขียน เลขที่ 27 ถ.อาคารสงเคราะห์ อ.เมือง
 จ.ยะลา 95000

จัดซ้ือกระดาษพิมพ์ใบส้าคัญจ่ายเงิน              195.00 7/8/2563 เลขที่ 2100240659 1

9  3900600262673
ร้านสะบ้าย้อยนานาภัณฑ์ 48/1 ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 90210

จัดซ้ือกรรไกรตัดหญ้า LOSO (ด้ามไม้)              580.00 10/8/2563 เลขที่ 2001275781 1

10  3900400024221
ร้านทวีภัณฑ์ 158/1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.
สงขลา

จัดซ้ือสิงของใช้งานพิธีฯ           2,400.00 13/8/2563 เลขที่ 2001275740 1

11  1900500043329
นายยิ่งใหญ่ แซ่หย่วน 30/25 ม.7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา

จ้างบ้ารุงสวนส้านักงานเดือน สิงหาคม 2563           2,500.00 1/9/2563 เลขที่ 2001377714 1

12  1940200015541
นางสุมาลี ตะยังดะชวนะ 124/1 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา

จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน ก.ค. 2563              300.00 10/9/2563 เลขที่ 2001414080 1

13  1950600049612
ร้านเสรีพลาซ่า 53 ถ.มหาราช ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา

จัดซ้ือเคร่ืองใช้ท้าความสะอาด 3 รายการ              234.00 10/9/2563 เลขที่ 2001414134 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

14  1900600059367
ร้านมาลินีการค้า 9 ถ.พัทลุง ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย
 จ.สงขลา

จัดซ้ือธงชาติไทยประดับเสา              240.00 10/9/2563 เลขที่ 2001414103 1

15  0905558000386
ร้านแอดไวซ์สะบ้าย้อย จ้ากัด เลขที่ 9,11 ถ.ราษฎร์บ้ารุง ม.
1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

จัดซ้ืออุปกรณ์บ้ารุงรักษาคอมพิวเตอร์           1,450.00 10/9/2563 เลขที่ 2001416527 1

16  3900600014106 ร้านกาญดา
ขออนุมัติจัดซ้ือค่าเคร่ืองด่ืม-อาหารว่างฯ ประชุมความมั่นคงการ
จ่ายไฟฯ

          1,250.00 22/9/2563 เลขที่ 2001482051 1

17  3900900064401 ร้านใบแก้ว ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ซองขาว)              450.00 25/9/2563 เลขที่ 2001511970 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.แก้วตา ฮวบสามแสน 
ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1001 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.วรรณี มะแซ ม.1 ต.บา
โหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1006 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.แก้วตา ฮวบสามแสน 
ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1001 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางกามีเลาะ มันสะ 
ม.3 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางกามีเลาะ มันสะ ม.3 ต.
จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1004 ภายใต้
งบ (คฟม.) ปี 2563

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1004 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

1

21  3950100409527           8,594.43 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.057/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720982)

1

20  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 6,520.67 บาท           6,520.67 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.056/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720979)

1

19  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 6,562.99 บาท           6,562.99 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.062/63 ลว. 

24 มิ.ย. 
2563(3001721026)

1

18  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 6,562.99 บาท           6,562.99 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.062/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯหน้ามัสยิดนะห์ลอดุล
อิสลาม ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0018.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ (งบ C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านหว้าหลัง 
ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0116.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ (งบ C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายจิรานุวัฒน์ นุ้ยเป็นไผ 
ม.3 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0056.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ (C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.ชุติสรา แซ่เจีย ม.9 ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1008 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางปราณี สุวรรณละออง 
ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1002 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.อาซีซะ แมเราะ ต.ทุ่ง
พอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1009 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

1

27  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 4,588.53 บาท           4,588.53 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.061/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563
1

26  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 7,197.39 บาท           7,197.39 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.059/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720998)

1

25  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 2,454.16 บาท           2,454.16 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.058/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720988)

1

24  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 2,478.97 บาท           2,478.97 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.060/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563

1

23  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 8,122.05 บาท           7,397.07 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.065/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720975)

1

22  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 11,702.95 บาท          11,702.95 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.066/63 ลว. 

24 มิ.ย. 
2563(3001720964)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.ฟาดีลารื บาโด ม.4 ต.
จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1003 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายวินัย จันทร์สมคง ม.1 
ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1007 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านถ้้าตลอด 
ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.BY.1010 ภายใต้งบลงทุน ปี
 2562

31  3900600136660 ร้านโชติ กระจกอลูมิเนียม ค่ากระจก              540.00 14/7/2563 เลขที่ 2001124082 1
32  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่ากระดาษ A4 (ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2563)              330.00 17/7/2563 เลขที่ 2001148751 1
33 นายบุญเล้ียง เสนาพล ค่าบันไดไม้ไผ่           1,100.00 17/7/2563 เลขที่ 2001148815 1
34  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด (สาขาหาดใหญ่) ค่าเทปพันสาย              330.00 17/7/2563 เลขที่ 2100216759 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายมะยะโกะ อาแว ม.3 
ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0067.01.1 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางประพิณ สอสม ม.3 ต.
เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0066.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ ปี 2563

136  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           8,330.14 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.069/63 ลว. 

14 ก.ค. 
2563(3001729096)

1

35  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          16,305.51 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.078/63 ลว. 

14 ก.ค. 2563 
(3001729125)

1

30  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 25,780.83 บาท          25,780.83 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.067/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001721022)

1

29  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 4,761.79 บาท           4,761.79 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.063/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563
1

28  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 8,993.57 บาท           8,993.57 1/7/2563
เลขที่ จ.สบย.055/63 ลว. 

24 มิ.ย. 2563 
(3001720994)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายมะดาโอ๊ะ ยะโก๊ะ ม.4 
ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1018 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.ดาวิกา คงพัฒน์ ม.3 
ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1005 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายบุญสงค์ คงพัฒน์ ม.3 
ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1011 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางอุไร ทองนุ้ย ม.3 ต.บา
โหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0068.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายมะสุกรี แวบือราเฮง ม.
2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1013 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.ภิดาวาตี มามะ ม.8 ต.
คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1022 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางอารีย์ ประกอบแก้ว ม.1
 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

1

43  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          11,383.39 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.074/63 ลว. 

14 ก.ย. 2563 
(3001729112)

1

42  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          15,936.93 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.072/63 ลว. 

14 ก.ค. 
2563(3001729107)

1

41  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           3,932.71 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.068/63 ลว. 

14 ก.ค. 2563 
(3001729092)

1

40  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           2,219.36 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.0076/63 ลว.

 14 ก.ค. 
2563(3001729120)

1

39  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           2,299.86 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.070/63 ลว. 

14 ก.ค. 
2563(3001729098)

1

38  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           8,439.85 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.073/63 ลว. 

14 ก.ค. 2563 
(3001729109)

37  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          14,993.13 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.071/63 ลว. 

14 ก.ย. 
2563(3001729104)

1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1025 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางรีตา ดาลี ม.1 ต.จะแหน
 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0071.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายมะ ลาเต๊ะ ม.4 ต.บา
โหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1010 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

46  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้าัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน ผท 5451 สข           4,295.10 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

47  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล              190.90 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

48  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข           4,440.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

49  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฆ1405 กทม           6,760.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

50  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 9033 สข           2,358.30 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

51  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก (แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข          13,450.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

52  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล           4,916.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1
53  0905558000386 บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) ขออนุมัติจัซ้ือ Wireless USB Adapter              390.00 23/7/2563 เลขที่ 2001188645 1
54  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข          10,830.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

55  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4742 สข           7,060.00 23/7/2563 เลขที่ 2500628940 1

56  3901100348782 ร้าน บี.เอ็ม.สแตนเลสหาดใหญ่ ค่าสกรูห้าเหล่ียม หัวน๊อต แหวนสปริง แหวนตาย           2,514.50 24/7/2563 เลขที่ 2100227170 1
57  0955561000731 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ้ากัด ค่าคอมปาวด์           5,250.00 24/7/2563 เลขที่ 2100227173 1
58  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน           1,826.00 24/7/2563 เลขที่ 2001192064 1
59  0955561000731 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ้ากัด ค่าคีมฟิต           3,800.00 24/7/2563 เลขที่ 2100227175 1
60  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด           1,240.00 3/8/2563 เลขที่ 2001221341 1

1

45  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย           3,011.71 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.077/63 ลว. 

14 ก.ค. 
2563(3001729122)

1

44  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          12,184.37 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.075/63 ลว. 

14 ก.ค. 2563 
(3001729116)

43  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย          11,383.39 22/7/2563
เลขที่ จ.สบย.074/63 ลว. 

14 ก.ย. 2563 
(3001729112)

1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

61  0994000165501 ร้านเจริญการยาง ค่าเปล่ียนยางรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข          15,300.00 3/8/2563 เลขที่ 2100234403 1

62  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด ค่ากระบองสะท้อนแสง              266.00 6/8/2563 เลขที่ 2100239047 1
63  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด ค่ายางกั้นล้อ              566.00 7/8/2563 เลขที่ 2100240668 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายฮัมรี มะสาสา ม.1 ต.
จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0060.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(Cป ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายอับดุลเลาะ ดารานีตา
แล ม.3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0057.02.1 ภายใต้งบ ผู้ใช้
ไฟ (C) ปี 2563

66  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟสาธารณะบ.ส้านักเอาะ-
คลองช้างตาย ม.6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาหมายเลขงาน
 WBS : C-63-L-SYYCM.0061.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2563

          5,771.05 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.087/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001735718)
1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายศิวดล บุญสนิท ม.9 ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1023 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายธนัชชนม์ หนูแก้ว ม.3 
ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1017 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางเพ็ญศรี เอียดภิรมณ์ ม.
1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

169  3950100409527               20,062.07 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.091/63 ลว. 

4 พ.ค. 2563(3001735709)

1

68  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           8,950.66 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.090/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001735713)
1

67  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           5,333.85 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.088/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001735724)

1

65  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           6,354.06 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.089/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001735715)
1

64  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           4,139.68 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.086/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001735720)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1020 ภายใต้งบ 
(คฟม.) ปี 2563

70  0173179406000 อู่ สมเกียรติออโต้ เซอร์วิส ค่าแบตเตอรร่ีรถแก้ไฟ หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข           5,800.00 14/8/2563 เลขที่ 2001282026 1

71  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่าแฟ้มอ่อน              420.00 14/8/2563 เลขที่ 2001281964 1

72  0955559000452 บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์(แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 
82-3292 สข

         41,892.64 14/8/2563 เลขที่ 2001278284 1

73  3340100970348 โรงกลึงภิญโญ ค่าแม่พิมพ์เบ้าหลอมโลหะ          12,600.00 14/8/2563 เลขที่ 2001123792 1
74  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5019 สข           3,030.72 17/8/2563 เลขที่ 2500700171 1

75  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล               60.11 17/8/2563 เลขที่ 2500700171 1

76  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กอ 1139 สข           1,920.24 17/8/2563 เลขที่ 2500700171 1
77  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งตง 885 สข               88.78 17/8/2563 เลขที่ 2500700171 1
78  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข           4,300.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

79  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน ผท 5451 สข           1,337.50 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

80  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430229 ครัวบ้านไผ่-วัดบ่อทอง(ช่วง
ที่3) หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0008 ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

         13,417.80 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.082/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730968)
1

81  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล           4,430.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

82  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430228 ครัวบ้านไผ่-วัดบ่อทอง 
(ช่วงที่2) หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0007 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

         13,417.80 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.081/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730980)
1

1

83  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430227 ครัวบ้านไผ่-วัดบ่อทอง(ช่วง
ที่1 ) หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0006 ประจ้าปี

         22,245.30 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.080/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730974)
1

69  3950100409527               20,062.07 13/8/2563
เลขที่ จ.สบย.091/63 ลว. 

4 พ.ค. 2563(3001735709)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

84  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430235 ซอยมหาราช หมายเลขงาน
 WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0009 ประจ้าปีงบประมาณ 2563

         12,711.60 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.085/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730957)
1

85  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฆ 1405 กทม           4,340.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

86  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430234 หน้าแอดซไวซ์-หน้าอ้าเภอ
สะบ้าย้อย หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0010 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

         10,946.10 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.084/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730970)
1

87  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข          10,610.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

88  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4742 สข           7,030.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

89  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 9033 สข           3,525.90 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

90  0105556043751 บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดต้ังคอนส่ือสารชนิดคอนเหล็ก
เคลือบฉนวน เส้นทาง AP62430233 ตรงข้ามแอดไวซ์สะบ้าย้อย
 หมายเลขงาน WBS : I-62-L-SYYXX.ZA.0005 ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

         12,005.40 20/8/2563
เลขที่ จ.สบย.083/63 ลว. 

4 ส.ค. 2563(3001730952)
1

91  0994000165501 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก (แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข           9,300.00 20/8/2563 เลขที่ 2500714289 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ปป.เสริมหม้อแปลงหน้า รพ.สต.บ้าน
โหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : I-60-L-SYYXX.BY.1003 ภายใต้งบลงทุน ปี
 2563

93  0953540000447 หจก.ยะลาเจริญสวัสด์ิ (ส้านักงานใหญ่)
ค่าประแจเล่ือน,คัตเตอร์.ใบมีดคัตเตอร์,สีสเปรย์ และกรรไกรตัด
เหล็ก

          7,218.00 31/8/2563 เลขที่ 2100268741 1

192  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคา 51,922.75 บาท          51,922.75 26/8/2563
เลขที่ 5200122869 จ.

สบย.097/63 ลว. 17 ส.ค. 
2563(3001742393)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟทางหลวงหน้ารพ.สะบ้า
ย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0035.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

95  3930600301849 เคเน็ต ซัพพลาย ค่าสายกันตก,เข็มขัดนิรภัย          24,600.00 31/8/2563 เลขที่ 2001372609 1
96  3930600301849 เคเน็ต ซัพพลาย ค่า PULLING GRIPS           8,100.00 31/8/2563 เลขที่ 2001372618 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางรัตนา ดังศรีเทศ ม.5 ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0074.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

98  0953540000447 หจก.ยะลาเจริญสวัสด์ิ (ส้านักงานใหญ่) ค่าเคร่ืองมือช่าง          14,260.00 31/8/2563 เลขที่ 2100268741 1

99  0953540000447 หจก.ยะลาเจริญสวัสด์ิ (ส้านักงานใหญ่)
ค่าไขควงสลับแกน,ลังเคร่ืองมือ,โครงเล่ือยตัดเหล็ก,ใบเล่ือยตัด
เหล็ก,สายวัด,กรรไกรตัดท่อ PVC,น้้ามันเอนกประสงค์,เชือดกใย
ยักษ์,เล่ือยคันธนู และประแจปากตาย

          8,720.00 31/8/2563 เลขที่ 2100268741 1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟสาธารณะข้างวัดบ้าน
โหนด ม.6 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0053.01.1,02.2 ภายใต้
งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายโชคชัย ศรีขวัญ ม.1 ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1024 ภายใต้งบ
ลงทุน ปี 2563

1101  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต้่าสุด 2,397.43 บาท           2,397.43 31/8/2563
เลขที่ 5200122866 จ.

สบย.100/63 ลว. 13 ส.ค. 
2563(3001739675)

1

100  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคา 31,959.71 บาท          31,959.71 31/8/2563
เลขที่ 5200122873 จ.

สบย.095/63 ลว. 17 ส.ค. 
2563(3001741734)

1

97  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคา 2,443.27 บาท           2,443.27 31/8/2563
เลขที่ 5200122875 จ.

สบย.098/63 ลว. 17 ส.ค. 
2563(3001741751)

94  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคา 7,814.25 บาท           7,814.25 31/8/2563
เลขที่ 5200122872 จ.

สบย.099/63 ลว. 17 ส.ค. 
2563(3001741758)

1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายสมศั้กด์ิ ชายยอดแก้ว 
ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1027 ภายใต้งบ
ลงทุน ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟทางหลวงหน้าวัดถ้้า
ตลอด ม.6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0050.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

104  3930600301849 เคเน็ต ซัพพลาย ค่าเชือกใยยักษ์          24,000.00 31/8/2563 เลขที่ 2001372634 1
105  0953540000447 หจก.ยะลาเจริญสวัสด์ิ (ส้านักงานใหญ่) ค่ากุญแจทองเหลืองมาสเตอร์คีย์           4,430.00 31/8/2563 เลขที่ 2100268741 1
106  3940200068730 ร้านนาประดู่การไฟฟ้า ค่าไฟฉุกเฉิน,ไฟสปอร์ตไลท์,ไฟฉายคาดหัว           4,200.00 2/9/2563 เลขที่ 2001384527 1
107  0953540000447 หจก.ยะลาเจริญสวัสด์ิ (ส้านักงานใหญ่) ค่ากระบอกอัจารบีเยอรมัน              850.00 2/9/2563 เลขที่ 2100271446 1

108  0955559000452 บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 53-4236 
กทม

          4,898.46 2/9/2563 เลขที่ 2001386280 1

109  1559900113202 ร้านยุทธนาพาณิชย์ (จ้าหน่ายอะไหล่ยน)์ ค่าแบตเตอรร่ีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข           2,500.00 2/9/2563 เลขที่ 2001384475 1

110  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟสาธารณะ
บ้านทุ่งไพล-บ.ถ้้าตลอด ม.6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0062.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

          5,771.05 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.102/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746046)

1

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.แก้ไขไฟฟ้าตกบ้านโหนด ต.
บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : I-60-L-SYYXX.BY.1006 ภายใต้งบลงทุน ปี
 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟสาธารณะสายข้างตลาด 
ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

1112  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ          22,934.13 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.101/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746027)

1

111  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           9,397.95 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.107/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746019)

1

103  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 5,393.50 บาท           5,771.05 31/8/2563
เลขที่ จ.สบย.094/63 ลว. 

17 ส.ค. 2563 
(3001741708)

102  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต้่าสุด 2,414.68 บาท           2,414.68 31/8/2563
เลขที่ 5200122868 จ.

สบย.096/63 ลว. 17 ส.ค. 
2563 (3001741746)

1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0023.01.1,02.2 ภายใต้
งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯหจก.สะบ้าย้อยปิโตรเลียม 
ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0044.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.แก้ไขไฟฟ้าตกบ้านล้าหาน ม.1
 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : I-60-L-SYYXX.BY.1005 ภายใต้งบลงทุน ปี
 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯประปาวัดบ้านไร่ ม.5 ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0049.01.1,02.2 ภายใต้
งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.เสริมหม้อแปลงบ.บ่อทองซอย
ส้านักสงฆ์ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : I-60-L-SYYXX.BY.1004 ภายใต้งบลงทุน ปี
 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯประปาบ้านไร่ ม.5 ต.สะบ้า
ย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0048.01.1,02.2 ภายใต้
งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

118  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่ากระดาษ A4 (ประจ้าเดือนสิงหาคม 63)              330.00 10/9/2563 เลขที่ 2001372672 1
119  1559900113202 ร้านยุทธนาพาณิชย์ (จ้าหน่ายอะไหล่ยนต์) ค่าซ่อมรถเครนหมายเลขทะเบียน 82-6253 สข              180.00 10/9/2563 เลขที่ 2001413961 1

120  0994000165501 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ้ากัด ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถเครน ทบ. 82-6253 สข          10,838.03 10/9/2563 เลขที่ 2001416427 1

1

117  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ          39,923.18 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.106/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746016)

1

116  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           7,752.15 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.104/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001745989)

1

115  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ          21,014.87 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.105/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001745995)

1

114  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ          12,856.26 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.108/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746022)

1

113  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ           1,904.33 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.103/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746042)

1

112  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ          22,934.13 8/9/2563
เลขที่ จ.สบย.101/63 ลว. 

24 ส.ค. 
2563(3001746027)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนางอมรรัตน์ อุนันทจันทร์ 
ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1030 ภายใต้งบ
ลงทุน ปี 2563
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯนายบุคอรี สายหมัน ม.8 
ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0046.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯน.ส.สารีพ๊ะ อาบูวะ ม.5 ต.
บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : P-NHE02.0-L-SYYCM.1034 ภายใต้งบ
ลงทุน ปี 2563

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ขยายเขตฯไฟสาธารณะชุมชนบ้านทัพ
หลวง ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0062.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้
ไฟ(C) ปี 2563

125  0905550001545 บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟต้ี จ้ากัด
ขออนุมัติจัดจ้างอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ้าปี 
2563

         12,840.00 22/9/2563 เลขที่ 2100293988 1

126  3900600014106 ร้านกาญดา
ขออนุมัติจัดซ้ือค่าเคร่ืองด่ืม-อาหารว่าง "อบรมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ ปี 2563

             995.00 22/9/2563 เลขที่ 2100293988 1

127  3930500597070 กราฟฟิก นานาภัณฑ์
ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายไวนิล "อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 
2563"

             300.00 22/9/2563 เลขที่ 2100293988 1

128  3909801239258 นายเอกลักษณ์ รักษ์วงศ์ (ส้านักงานเทศบาลต้าบลสะบ้าย้อย)
ขออนุมัติจัดจ้างค่าตอบแทนหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมฝึกอบรม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2563

          2,000.00 22/9/2563 เลขที่ 2100293988 1

1

124  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 5,771.05 บาท           5,771.05 11/9/2563
เลขที่ จ.สบย.111/63 ลว. 

1 ก.ย. 2563(3001748303)
1

123  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 11,587.86 บาท          11,587.86 11/9/2563
เลขที่ จ.สบย.112/63 ลว. 

1 ก.ย. 2563(3001748313)

1

122  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 2,454.16 บาท           2,454.16 11/9/2563
เลขที่ จ.สบย.109/63 ลว. 

1 ก.ย. 2563(3001748308)
1

121  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 1,562.74 บาท           1,562.74 11/9/2563
เลขที่ จ.สบย.110/63 ลว. 

1 ก.ย. 2563(3001748436)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

129  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 2,294.54 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายนิเส็น ยา
บาหลง ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 
P-NHE02.0-L-SYYCM.1037 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

          2,294.54 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.115/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755933)

1

130  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 20,013.34 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายอาเส็น 
อาแด ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 
P-NHE02.0-L-SYYCM.1036 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

         20,013.34 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.119/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755691)

1

131  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 5,771.05 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟสาธารณะ
สายบ่อน้้าพุร้อน ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน
 WBS : C-63-L-SYYCM.0063.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

          5,771.05 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.117/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755708)

1

132  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 7,240.54 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.เสาวลักษ์
 มะหลี ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :
 P-NHE02.0-L-SYYCM.1031 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

          7,240.54 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.114/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755941)

1

133  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 15,223.75 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.กัลยา ชัย
บุตร ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 
P-NHE02.0-L-SYYCM.1029 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

         15,223.75 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.118/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755698)

1

134  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 17,889.38 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.จ้าเนียร 
ซุ้ยจ้าย ม.5 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :
 P-NHE02.0-L-SYYCM.1028 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

         17,889.38 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.116/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755719)

1

135  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต้่าสุด 2,276.28 บาท
ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.นะสือ จะ
แล ม.3 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 
P-NHE02.0-L-SYYCM.1021 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

          2,276.28 23/9/2563
เลขที่ จ.สบย.113/63 ลว. 

15 ก.ย. 
2563(3001755935)

1

136  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ ค่าจ้างเหมาซักรีดเคร่ืองนอนห้องเวรฯ           1,240.00 23/9/2563 เลขที่ 2001492087 1
137  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 9033 สข           4,740.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

138  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล           5,370.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1
139  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข           2,550.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1
140  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฆ 1405 กทม           5,350.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1

141  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก (แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข          10,180.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1

142  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน หมายเลขทะเบียน ผท 5451 สข           1,430.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1

143  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน หายเลขทะเบียน 82-4742 สข           7,290.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1

144  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันรถเครน ขนาด 7.1 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข          16,990.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829984 1

145  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่าวัสดุส้านักงาน           1,043.00 25/9/2563 เลขที่ 2001517323 1
146  0903548000187 หจก.ไทยสมบูณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กอ 1139 สข           1,024.20 28/9/2563 เลขที่ 2001515393 1
147  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6320 นธ              842.12 28/9/2563 เลขที่ 2001515293 1
148  3900600262673 ร้านสะบ้าย้อยนานาภัณฑ์ ค่าสีสเปรย์              600.00 28/9/2563 เลขที่ 2001517472 1
149  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่ากระดาษ A4 (ประจ้าเดือน กันยายน 2563)              300.00 28/9/2563 เลขที่ 2001517352 1

150  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 53-3161 กทม           4,604.30 28/9/2563 เลขที่ 2001517251 1

151  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7559 ยล           2,480.84 28/9/2563 เลขที่ 2001515272 1
152  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้าัมันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6053 ยล           1,365.60 28/9/2563 เลขที่ 2001517176 1

153  0905559005039
บริษัท ตงการช่างซัพพลาย จ้ากัด 166/8 ม.11 ต.คลองแห 
อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110 โทร 074-284883-4

ค่าท่อ PVC           1,463.76 28/9/2563 เลขที่ 2100302471 1

154  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7371 สข           1,206.28 28/9/2563 เลขที่ 2001517224 1

155  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถยนต์ หายเลขทะเบียน 53-4236 กทม           3,619.83 28/9/2563
เลขที่ 2001515331, 

2001515353
1

156  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล               60.09 28/9/2563 เลขที่ 2001515223 1

157  0905558000386 บจก.แอดไวซ์สะบ้าย้อย ขออนุมัติจัดซ้ือTONER SS MLT-D205L Inlie รหัส 5321241160           2,900.00 6/7/2563 เลขที่ 2001242033 1

158  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ้ากัด
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม/เปล่ียน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 9033
 สข.

          3,178.97 14/7/2563 เลขที่ 2001124391 1

159  3930500597070 ร้านกราฟฟิก นานาภัณฑ์
ขออนุมัติจัดจ้างท้าตรายางหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและ
การตลาด

             560.00 14/7/2563 เลขที่ 2001124292 1

160  1900400038960 ร้าน บ้านทุ่งดีไซน์ ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายโฟมบอร์ด "ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ"              750.00 14/7/2563 เลขที่ 2001124121 1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน  กันยำยน  2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

161  0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จ้ากัด
ขออนุมัติจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตหมายเลขโทรศัพท์ 
082-2808431

             426.93 14/7/2563 เลขที่ 2001124511 1

162  3930500597070 ร้านกราฟฟิก นานาภัณฑ์
ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายไวนิล "การไฟฟ้าสีขาว","มุ่งมั่นป้องกันยา
เสพติด"

             600.00 14/7/2563 เลขที่ 2001124237 1

163  0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ้ากัด ขออนุมัติจัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ              426.93 14/7/2563 เลขที่ 2001124511 1

164  3730101542630 ร้านเจริญไทยวัสดุก่อสร้าง ขออนุมัติจัดซ้ือดอกสว่าน,เอ็นตัดหญ้า              180.00 24/7/2563 เลขที่ 2001192127 1
165  1900600059367 ร้านมาลินีการค่า ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร              330.00 30/7/2563 เลขที่ 2001206093 1
166  3730101542630 ร้านเจริญไทยวัสดุก่อสร้าง ขออนุมัติจัดซ้ือตะปูเกลียว3/4 นิ้ว              200.00 30/7/2563 เลขที่ 2001206112 1

167  0905558000386 บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จ้ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินสี 532196674 0           3,760.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251255 1

168  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ ค่าซ่อมแบตรถยนต์ ผท 5451 สข.              283.55 14/8/2563 เลขที่ 2001278322 1

169  0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลศ เน็ทเวอร์ค จ้ากัด ขออนุมัติจัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตหมายเลข 082-2808431              426.93 25/8/2563 เลขที่ 2001475097 1

170  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ผบต.กฟส.อ.สบย.              330.00 27/8/2563 เลขที่ 2001354327 1

171  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ้ากัด ขออนุมัติซ่อม/เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถ กน 9033 สข.           1,582.53 10/9/2563 เลขที่ 2001416455 1

172  0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ้ากัด ขออนุมัติค่าบริการอินเตอร์เน็ตหมายเลข 082-2808431              426.93 30/9/2563 เลขที่ 2001529994 1

173  3900900064401 ร้านใบแก้ว ค่าดอกไม้จัดบอร์ด,เทปตีเส้นจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์              120.00 30/9/2563 เลขที่ 2001529909 1

174  3900900064401 ร้านใบแก้ว ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร              300.00 30/9/2563 เลขที่ 2001529806 1

175  3900900064401 ร้านใบแก้ว ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงานแผนกบริการลูกค้าและการตลาด              440.00 30/9/2563 เลขที่ 2001529830 1

176  3930500597070 กราฟฟิก นานาภัณฑ์ ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายไวนิล              270.00 14/7/2563 เลขที่ 2001124196 1

177  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ
ค่าจ้างเหมาซักรีดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ประจ้าเดือน มิย.63

          1,200.00 15/7/2563 เลขที่ 2001136690 1

178  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า จัดซ้ือกระดาษ A4              550.00 31/8/2563 เลขที่ 2001372672 1
179  3900900064401 ร้านใบแก้ว จัดซ้ือแฟ้มห่วงตราช้าง              255.00 31/8/2563 เลขที่ 2001372658 1
180  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า จัดซ้ือกระดาษ A4 ไอเดีย 70 แกรม              300.00 25/9/2563 เลขที่ 2001511914 1
181  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน              455.00 28/9/2563 เลขที่ 2001516620 1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5)
วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง (6)

182  3900600041081 น.ส.นิตย์ ยอดกล้ัง
ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างเหมาท้าความสะอาด สนง.สฟฟ.สบย. 
เดือน ก.ค.63

          1,400.00 29/7/2563 เลขที่ 2001200284 1

183  3940200068730 ร้านนาประดู่การไฟฟ้า ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ           3,880.00 21/8/2563 เลขที่ 2001325693 1
184  3900600249464 นายแวแล๊ะ ยียูโสะ ขออนุมัติจัดจ้างบ้ารุงรักษาสวน สฟฟ.สบย.           3,800.00 21/8/2563 เลขที่ 2001325741 1

185  3900600041081 น.ส.นิตย์ ยอดกล้ัง
ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างเหมาท้าความสะอาด สฟฟ.สบย. เดือน 
สิงหาคม 2563

          1,400.00 26/8/2563 เลขที่ 2001346068 1

186  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ขออนุมัติจัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์           1,200.00 26/8/2563 เลขที่ 2001346115 1

187  3909900684962 คูไต้เจี่ย ขออนุมัติจัดซ้ือเชือกไนล่อน,อวนในล่อน สฟฟ.สบย.           7,479.30 22/9/2563 เลขที่ 2001482161 1

188  1900600007405 ร้าน วิษณุ แอร์ แอนด์เซอร์วิส ขออนุมัติจัดจ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ           3,900.00 22/9/2563 เลขที่ 2001482266 1
1,115,379.69   บำท

                         ด่วนที่สุด  ที่  กค(กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
          4  หมายึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ  นอกเหนือจาก 1-3

  (6)  ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อจกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  (7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น  โดยให้ระบุอ้างอิง  ดังนี้
          1  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังส้ือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
                        ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรค 2
          2  หมายึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ  97  วรรค 2
          3  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
  (1)  ระบุล้าดับที่เรียงจามวันที่ที่มาการจัดซ้ือจัดจ้าง
  (2)  ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสีบภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
  (3)  ระบุชื่อผู้ประกอบการ
  (4)  ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง  เช้น  ซ้ือวัสดุส้านักงาน  ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์  เป็นต้น
  (5)  ระบุจ้านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง  กรณีที่ใบเสร็จมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

รวมวงเงินทั้งสิ้น


