


ลําดับ
ท่ี
(1)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ช่ือผูประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง
(4)

 จํานวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจาง

(5)

วันท่ีเอกสาร 
อางอิง
(6)

เลขท่ีเอกสารอางอิง
(7)

เหตุผล
สนับสนุน

(8)

1  0715552000033 บริษัท สหะทามะกา จํากัด ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
กฟภ.

12,184.20 1/7/2563 เลขท่ี 2500583264 1

2  3670800219065 นายเพชรชัย แกนจันทร จัดซื้อกลองใสใบแจงคาไฟฟา จํานวน 
2,000 กลอง

26,000.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001088720 1

3  1100400028716 รานไฉไลบานโปง ซื้อผาผูกประดับ (สีเหลือง สีขาว) 9,600.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001128836 3

4  5710500026739 รานอารตแอทโฮม ซื้อพระบรมฉาลาลักษณ ร.10 พรอมกรอบ 1,200.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001128867 3

5  1710500119068 นางสาวธนภา ทองซาย ซื้อพานดอกไมสีเหลือง,พานกรวย 7,200.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001128918 3

6  0713550000336 หางหุนสวนจํากัด ที พี ออโต 
เซอรวิส กาญจนบุรี

จางซอมแซมรถยนต กฟภ. ทะเบียน บร 
5046 กจ

6,152.50 14/7/2563 เลขท่ี 3001725891 1

7  3710600863685 รานเจออย ตะหลิวทองคํา คาอาหารและเครื่องดื่ม (คารับรอง) 1,100.00 16/7/2563 เลขท่ี 2001192876 3

8  1710500244104 นายภานุวัตร ศรีจันทร จางเหมาเฉพาะคาแรง งานขยายเขต
ระบบจําหนาย ม.1 ต.หวายเหนียว (ศาล

เจาตึก)

27,081.70 20/7/2563 เลขท่ี 3001718166 1

9  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนด แอค
เซสเซอรี่ จํากัด

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําแผนก ใน
สังกัด กฟอ.ทามะกา

15,486.11 20/7/2563 เลขท่ี 2500625896 1

10  1710500224104 นายภาณุวัตร ศรีจันทร จางเหมาเฉพาะแรงงาน ปรับปรุงระบบ
จําหนาย ม.1 ต.แสนตอ (วัดทากระทุม)

49,317.37 20/7/2563 เลขท่ี 3001718157 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทามะกา
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11  0105555021215 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 
(สาขานครปฐม)

ซื้อสติกเกอรสุญญากาศ 2,563.50 21/7/2563 เลขท่ี 2100234541 1

12  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

19,505.10 23/7/2563 เลขท่ี 2500635868 1

13  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

35,218.70 23/7/2563 เลขท่ี 2500635868 1

14  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

18,830.00 23/7/2563 เลขท่ี 2500635868 1

15  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส
เทม จํากัด

ซื้อถุงขยะสําหรับคัดแยกขยะใน สนง. 395.00 30/7/2563 เลขท่ี 2001223556 3

16  3100202135458 รานเจริญทรัพย ฮารดแวร จัดซื้ออุปกรณติดตั้งระบบไฟฟาและ
ระบบสัญญาณเครือขายอาคารถอด

ประกอบ

26,805.00 30/7/2563 เลขท่ี 2001202530 1

17  3709800202330 รานเลิศฟา ซื้อธง ส.ก. ประดับสํานักงาน 1,050.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001253151 3

18  0713550000336 หางหุนสวนจํากัด ทีพี ออโต
เซอรวิส กาญจนบุรี

จางเหมาซอมแซมรถยนต กฟภ.ทะเบียน 
82-4252 รบ.

6,099.00 4/8/2563 เลขท่ี 3001737018 1

19  1100400028716 รานไฉไลบานโปง ซื้อผาผูกประดับ สีฟา-ขาว 9,600.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001253145 3

20  5710500026739 ART@Home ซื้อพระบรมฉายาลักษณพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง

1200 4/8/2563 เลขท่ี 2001253158 3

21  3710600536431 นางสาวมนัสวี อยูญาติมาก 
(180 เปเปอร)

จางทําตรายางและถายเอกสารประกาศ
ดับไฟ

2,510.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001232447 1

22  0715552000033 บริษัท สหะทามะกา จํากัด ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
กฟภ.

23,769.90 6/8/2563 เลขท่ี 2500675761 1
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23  0713562000930 หางหุนสวนจํากัด เอสพี พาว
เวอร อิเล็คทริค

จางเหมาเฉพาะคาแรงงานปรับปรุงยาย
แนวแรงต่ํา ม.4 ต.สนามแย (ตรงขาม บ.

ออรา)

67,367.20 6/8/2563 เลขท่ี 3001720468 1

24  0715544000364 บริษัท ฮีโน กาญจนบุรี จํากัด จางบํารุงรักษารถยนตตามวาระทะเบียน 
82-5721 กจ.

8,237.93 6/8/2563 เลขท่ี 2001245879 1

25  0107536000633 บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร บมจ. 
(สาขาทาเรือ)

ซื้อผลิตภัณฑดับกลิ่นฆาเชื้อแบคทีเรีย (ใช
ในหองน้ํา)

564 6/8/2563 เลขท่ี 2001253177 1

26  3710500892367 วานอิงคเจ็ท (ลักขณา หงษวิชุ
ลดา)

จางทําปายไวนิลกิจกรรมจิตอาสา 
(รัชกาลท่ี 10)

360.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001268685 3

27  0705562003973 บริษัท ชมษร ซัพพลาย แอนด 
เซอรวิสเซส จํากัด

จัดซื้ออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(PPEs)

5,029.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001275124 1

28  3530800401735 รานพอลลี่ เคมีไฟร จัดจางเติมน้ํายาดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลว
ระเหย ขนาด 10 ปอนด

2,354.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001275020 1

29  3530800401735 รานพอลลี่ เคมีไฟร จัดจางเติมน้ํายาดับเพลิงชนิดเคมีแหง 
ขนาด 5 ปอนด

428.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001275052 1

30  1710500233740 นายนพณัฐ วอนเพียร จัดจางซอมแซมโครงเหล็กปายลานความ
ปลอดภัย

15,850.00 18/8/2563 เลขท่ี 2001295035 1

31  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

12580 18/8/2563 เลขท่ี 2500714866 1

32  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

3,136.10 18/8/2563 เลขท่ี 2500714866 1

33  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (fleet 
card Krungthai)

41,536.40 18/8/2563 เลขท่ี 2500714866 1
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34  0715525000028 บริษัท อีซูซุ กาญจนบุรี จํากัด 
(สาขาทาเรือ)

จางซอมแซมรถยนต กฟภ. ทะเบียน 
83-0482 กจ

3,073.47 20/8/2563 เลขท่ี 2001318354 1

35  0713550000336 หางหุนสวนจํากัด ทีพี ออโต 
เซอรวิส กาญจนบุรี

จัดจางซอมรถยนต กฟภ.ทะเบียน ผข-
9382 นฐ

21,795.90 20/8/2563 เลขท่ี 3001744676 1

36  0735547002121 บริษัท สมารทคอม แอนด แอค
เซสเซอรี่ จํากัด

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ใชงานประจําแผนก 
เดือน สิงหาคม 2563

16032.88 24/8/2563 เลขท่ี 2500734200 1

37  3100202135428 รานเจริญทรัพย ฮารดแวร 
(นายจุติ สงศรีใจ)

ซื้ออุปกรณบํารุงรักษาหมอแปลง 2,440.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001360679 1

38  3100202135428 รานเจริญทรัพย ฮารดแวร 
(นายจุติ สงศรีใจ)

ซื้ออุปกรณสองสวางพระบรมฉายาลักษณ 3,775.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001360729 1

39  3710600633681 รานหมอชู คาอาหารและเครื่องดื่ม (คารับรอง) 1,680.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001354790 3

40  0713537000506 หจก. ศรีไทย เคหะภัณฑ ซื้อตะปูตอกไมแปนมิเตอร 500.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001360506 1

41  0105560085811 บริษัท ฤกษมณี เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด ซัพพลาย จํากัด

จางกอสรางขยายเขตระบบจําหนาย ม.20
 ต.ทาผา (ทายซอยลูกชิ้น)

37,824.50 2/9/2563 เลขท่ี 3001718187 1

42  3730500036720 รานศรีสุวรรณแอร (นายมาโนช
 ศรีสุวรรณ)

จางซอมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) บริเวณรอบสํานักงาน

40,500.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001405451 1

43  0715552000033 บริษัท สหะทามะกา จํากัด คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต กฟภ. 13,792.80 3/9/2563 เลขท่ี 2500786121 1

44  3710500892367 รานวานอิงคเจ็ท จางทําปายไวนิลและสติกเกอรติดกลอง
เครื่องมือ โครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟา

3,680.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001497603 1

45  1710700066022 นายสมชาย ศรีเรือน จัดจางติดตั้ง Snake Guard บนระบบ 
22KV ไลนแยก อบต.บุญปลูก,แยกหนอง

ไร และแยกกองขยะ

93,345.00 11/9/2563 เลขท่ี 3001753908 1
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46  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

คาน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. 
(fleet card)

45,172.70 17/9/2563 เลขท่ี 2500821106 1

47  3710600248009 รานประสงคแกส ซื้อแกสหุงตมสําหรับซอมดับเพลิง
ประจําป 2563

780.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001523241 1

48  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

คาน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. 
(fleet card)

4,100.00 17/9/2563 เลขท่ี 2500821106 1

49  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

คาน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. 
(fleet card)

14,800.00 17/9/2563 เลขท่ี 2500821106 1

50  3710500892367 รานวางอิงคเจ็ท จางทําปายไวนิลซอมดับเพลิง ป 2563 300.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001523215 1

51  0713550000336 หางหุนสวนจํากัด ที พี ออโต 
เซอรวิส กาญจนบุรี

จางเหมาซอมแซมรถยนตทะเบียน 
82-4252 รบ

1,567.55 21/9/2563 เลขท่ี 2001469689 1

52  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม

ซื้อกลองเครื่องมือเหล็ก และเครื่องมือชาง
 โครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟา

2,608.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001497490 1

53  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) สาขาพุทธ

มณฑล สาย 5

ซื้อกลองเครื่องมือเหล็กและเครื่องมือชาง 
โครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟา

11,322.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001497446 1

54  3710500044722 รานสวัสดิ์พาณิชย ซื้อ CardCase ใสใบประกาศนียบัตร 
โครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟา

2,400.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001497527 1

55  3710500892367 นางสาวลักขณา หงษวิชุลดา จัดจางทําปายสติ๊กเกอรรีดพลาสวูดพรอม
ติดตั้งอาคารถอดประกอบ

23,500.00 25/9/2563 เลขท่ี 2001511844 1

56  3710500154099 รานวิเชียรมอเตอร (นายวิเชียร
 วงษศีล)

จัดจางซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-9534
 กจ

680.00 25/9/2563 เลขท่ี 2001511766 1



ลําดับ
ท่ี
(1)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ช่ือผูประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง
(4)

 จํานวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจาง

(5)

วันท่ีเอกสาร 
อางอิง
(6)

เลขท่ีเอกสารอางอิง
(7)

เหตุผล
สนับสนุน

(8)

57  0105560085811 บริษัท ฤกษมณี เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด ซัพพลาย จํากัด

จางเหมากอสรางขยายเขตระบบฯไฟ
สาธารณะ ทางเขากองขยะ ม.2 ต.ทามะกา

57,072.73 25/9/2563 เลขท่ี 3001746929 1

58  0105560085811 บริษัท ฤกษมณี เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด ซัพพลาย จํากัด

จางเหมาคาแรงปรับปรุง ม.4 ต.ดอนขม้ิน 
(ในซอยหนองตะเลา)

57,486.82 28/9/2563 เลขท่ี 3001718177 1

59  1710500233740 นายนพณัฐ วอนเพียร จัดจางตัดตนไมในระบบจําหนายไลน F4 
แยกโรงพยาบาลมะการักษ สะพานทา

มะกา - สุดระบบฯ

10,000.00 28/9/2563 เลขท่ี 3001732210 1

60  3100202424204 นางแสงอรุณ มงคล จัดจางตัดตนไมในระบบจําหนาย ไลนฟด
เดอร 7 ตั้งแตตรงขามโลตัส,ไลนแยกทุง

ฝด,แยกดอนชะเอม - สุดระบบฯ

49,200.00 28/9/2563 เลขท่ี 3001732181 1

61  3100202424204 นางแสงอรุณ มงคล จางตัดตนไมในระบบจําหนายไลน F8 
สถานีจายไฟทามะกา ,แยกหนองไร - สุด

ระบบฯ

22,100.00 28/9/2563 เลขท่ี 3001732157 1

62  3530800401735 รานพอลลี่ เคมีไฟร จางเติมน้ํายาดับเพลิงชนิดเคมีแหงและ
ชนิดสารระเหย

10,914.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001527373 1

63  3710500892367 นางสาวลักขณา หงษวิชุลดา จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 1,440.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001520524 1

64  3100202135428 รานเจริญทรัพยฮารดแวร ซื้ออุปกรณบํารุงรักษาหมอแปลง 1,840.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001526761 1

65  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนด แอค
เซสเซอรี่ จํากัด

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําเดือน ก.ย. 
2563

21,594.74 29/9/2563 เลขท่ี 2500865150 1

66  0705558000388 บริษัท รุงไทยทรัคเซอรวิส เอ็กซ
เพรส จํากัด

จัดจางเปลี่ยนยางรถยนตทะเบียน 
83-1634 กจ

45,900.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001527283 1



ลําดับ
ท่ี
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เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ช่ือผูประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง
(4)

 จํานวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจาง

(5)

วันท่ีเอกสาร 
อางอิง
(6)

เลขท่ีเอกสารอางอิง
(7)

เหตุผล
สนับสนุน

(8)

67  1710500224104 นายภาณุวัตร ศรีจันทร จางปรับปรุงระบบฯ ม.1 (หนายงเส็ง) 52,314.44 30/9/2563 เลขท่ี 3001718148 1

68  3710500637081 นายสุชาติ จรรยา จางเหมาคาแรงปรับปรุงมิเตอรบานออ
กระทุง บานทาไม และบานหนองพลับ

44,218 30/9/2563 เลขท่ี 3001760685 1

69  0713550000336 หางหุนสวนจํากัด ที พี ออโต 
เซอรวิส กาญจนบุรี

จางซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-5721 กจ 2225.6 30/9/2563 เลขท่ี 2001531751 1

70  3100202424204 นางแสงอรุณ มงคล จางเหมาตัดตนไม ไลน F3 ถึงโรงงาน
ประจวบ-สุดระบบจําหนาย

10,200.00 25/6/2563 เลขท่ี 5200088509 1

71  3710500153998 รานกบทอดทามะกา คาอาหารและเครื่องดื่ม (คารับรอง) 2,000.00 25/6/2563 เลขท่ี 2001055287 3

72  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนด แอค
เซสเซอรี่ จํากัด

ซื้อวัสดุสํานักงาน เดือน มิ.ย. 63 28,912.47 29/6/2563 เลขท่ี 2500556149 1

รวมท้ังสิ้น 1,223,399.31            


