


วันท่ี เลขท่ี

1  3500200573284 นายสุรพล มังยะสุ

จดัจา้งบุคคลภายนอกปฏบิัติงานดูแลบ ารุงรักษา

บริเวณพื้นท่ีของ กฟอ.จอมทอง เดือน มิ.ย. 63                         6,500.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001075148 1

2  3610600550191 นายสมบูรณ์ เหรียญสุวรรณ์

จา้งเหมาท าความสะอาดฯ สฟฟ.จอมทอง เดือน

 พ.ค. 63                         2,400.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001072190 1

3  3500200454706 ร้านหน่อยโรงกลึง

จา้งต๊าปเกลียวแกนเหล็กและคอนเนคเตอร์แรง

ต ่าของบุชช่ิงหม้อแปลง กฟย.แม่แจม่                           321.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001716747 1

4  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย จา้งเช่ือน็อตเจาะรูเหล็กประกนัและเหล็กรางน ้า                           800.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001716571 1

5  1509900526043 นายจติกร แกว้ซาว จา้งเหมาติด้ังมิเตอร์ กฟย.แม่แจม่ เดือน พ.ค. 63                         7,710.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001720301 1

ร้านนิกลุการเบาะ 2,900 บาท

ร้านจอมทองกระจกยนต์ 2,800 บาท

7  0503543004200 หจก.โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์

ซ้ืออปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั ส าหรับชุด

งานฯ                         6,099.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001716960 1

8  1505100001627 ร้านนพเกา้โฆษณา

จา้งติดสต๊ิกเกอร์รถยนต์แกก้ระแสไฟฟ้า ทะเบียน

 82-9122 ชม.                         3,160.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001069420 1

9  3500200595369 อู่พลบริการ ค่าเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ืองรถ 82-4882 ชม                         2,212.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001069178 1

10  3500200002741 ร้าน จอมทองแบตเตอร์ร่ี

จา้งเปล่ียนแบตเตอร์ร่ี เคร่ืองเจาะหิน รหัส 

550139805-0000                         5,400.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001069571 1

16  3500200852078

จา้งเปล่ียนและซ่อมแซมใบปัดน ้าฝน ประตูเปิด

ปิดด้านคนขบั ฯ รถยนต์ทะเบียน 82-2759 กทม.                         5,700.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001069306

เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
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ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
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11  3500300230818 นางรัชนี มากมูลมา จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารเวรแก ้มิ.ย. 63                         6,955.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001075199 1

12  3509900585445 ร้านนายสมชาย โตน้อย ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองมือช่าง ส าหรับงานกอ่สร้าง                         5,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001716569 1

13  3501200953452 นายช านาญ หลุยบุญเป็ง

ซ้ือยางรถเครน ขนาด 6 ตัน เลขทะเบียน 

81-6221 ชม.                       21,330.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001721884 1

14  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย จา้งซ่อมท่อประปา                         2,500.00 1/7/2563 เลขท่ี 3001716562 1

15  5500290009584 นางแงดี กจิเจริญพัฒน์

จดัจา้งเหมาท าความสะอาดโรงไฟฟ้าฯ บริเวณ

รอบๆอาคารโรงไฟฟ้าฯ เดือน มิ.ย. 2563 ขนุแปะ                         7,000.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001083856 1

16  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,398.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001083675 1

17  5500200003417 นายสุทัศน์ ทิปัญญา

จา้งเหมาท าความสะอาดและดูแลบ ารุงรักษาสวน

 โรงไฟฟ้าฯ แม่ยะ เดือน มิ.ย. 63                         7,490.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001083918 1

18  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,425.50 3/7/2563 เลขท่ี 2001086463 1

19  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           740.25 3/7/2563 เลขท่ี 2001084552 1

20  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,688.25 3/7/2563 เลขท่ี 2001086477 1
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21  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,540.20 3/7/2563 เลขท่ี 2001086400 1

22  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           996.60 3/7/2563 เลขท่ี 2001086450 1

23  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,411.10 3/7/2563 เลขท่ี 2001084333 1

24  3500200475215 ร้านป้ามูล ค่าน ้าด่ืม รจ.แม่ยะ เดือน มิถนุายน 2563                           214.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001090243 1

25  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,332.45 3/7/2563 เลขท่ี 2001084489 1

26  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           907.20 3/7/2563 เลขท่ี 2001086411 1

27  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,501.65 3/7/2563 เลขท่ี 2001084454 1

28  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             62.25 3/7/2563 เลขท่ี 2001086435 1

29  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           417.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001086423 1

30  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             86.25 3/7/2563 เลขท่ี 2001084404 1
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31  0503549003302 หจก.ภู่พิสิฐ

จดัซ้ือ หิน ปูน ทราย ใช้ในงานขยายเขตบ้านขว่ง

เปา                         1,390.00 10/7/2563 1

32  0505539002437

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพ

พลาย จ ากดั จดัซ้ือแอลกอฮอล์ กฟอ.จอมทอง                           370.01 11/7/2563 เลขท่ี 2001195824 1

33  0505539002437

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพ

พลาย จ ากดั จดัซ้ือแกว้น ้า กฟอ.จอมทอง                           108.11 11/7/2563 เลขท่ี 2001195827 1

34  0505539002437

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพ

พลาย จ ากดั จดัซ้ือจานรองแกว้-ใช้ห้องประชุม-กฟอ.จอมทอง                           288.13 11/7/2563 เลขท่ี 2001195828 1

35  3500200485857 น ้าด่ืมอนิทนนท์ ค่าน ้าด่ืม กฟอ.จอมทอง เดือน มิ.ย. 63                         1,700.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001090101 1

36  3500200595369 อู่พลบริการ ค่าซาอมรถ 81-6523 ชม                       12,558.00 13/7/2563 เลขท่ี 3001717243 1

37  0503549003302 หจก.เสรีภู่พิสิฐ ค่าซ่อมเคร่ืองเจาะหิน                         1,045.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001090049 1

38  0001461405694 น ้าด่ืมชมช่ืน ค่าน ้าด่ืม กฟย.แม่แจม่ เดือน มิ.ย. 63                           540.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001089832 1

39  3500200021524 ร้านปรีชาคาร์แคร์ ล้าง อดั ฉดี รถยนต์ ทะเบียน ฮอ.7066 กทม.                           250.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001090218 1

40  0503559006916 หจก.จอมทองอตุสาหกรรม ค่าเช่ือมโครงเหล็กหม้อแปลงแขวน                           920.00 14/7/2563 เลขท่ี 3001720602 1
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41  0503548005701 หจก.เรืองสวัสด์ิ หม้อแปลง

จา้งซ่อมหม้อแปลงช ารุดเล็กน้อย PEA No. 

60-000137 ขนาด 30kVA                       12,626.00 14/7/2563 เลขท่ี 3001712932 1

42  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย จา้งท าขาต้ังส าหรับติดรอกหม้อแปลง                         4,930.00 14/7/2563 เลขท่ี 200126362 1

43  0505524000255 บ.สยามทีวี จ ากดั จดัซ้ือกระติกน ้าร้อน- ผบห. กฟอ.จอมทอง                           999.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001195811 1

44  3500300058993 ร้านโบว์

จา้งซักผ้า ประจ าห้องเวร กฟย.แม่แจม่ เดือน 

มิ.ย. 63                           840.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001128761 1

45  0503543004200 หจก.โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์

จดัซ้ือรองเท้านิรภยัให้พนักงาน และลูกจา้ง ของ

 กฟอ.จอมทอง                       25,680.00 14/7/2563 เลขท่ี 3001697232 1

46  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

ซ้ือวัสดุส านักงาน (ซองน ้าตาล , ปากกาเน้นค า ,

 หนังยาง , กระดาษสี , ถงุร้อน)                           712.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138367 1

47  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

ซ้ือวัสดุส านักงาน (ซองเอกสาร , แฟ้ม , น ่ายา

ลบค าผิด )                           382.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138152 1

48  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั จดัซ้ือปลักไฟ รจก, ผมต,ผบป กฟอ.จอมทอง                         1,056.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138927 1

49  3500200401726 นางมลฤดี อนิถา จา้งท าความสะอาด กฟย.ดอยหล่อ เดือน มิ.ย. 63                         2,520.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001131293 1

50  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั จดัซ้ือถา่นใช้ห้องประชุม กฟอ.จอมทอง                           560.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138047 1

51  2570300002701 น ้าด่ืมดงทอง ค่าน ้าด่ืม มิ.ย. 63 กฟย.ดอยหล่อ                           588.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001135487 1
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52  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (น ้ายาลบค าผิด) ผบห.

จอมทอง                           142.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138940 1

53  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

ซ้ือวัสดุ ( แม็กซ์ , ล้ินแฟ้ม , แฟ้มพลาสติก , 

แฟ้มกระดาษ)                           364.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138996 1

54  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

ซ้ือวัสดุส านักงาน (ปล๊ักไฟ และ ถา่น) ใช้ส าหรับ

ห้องประชุม กฟอ.จอมทอง                         1,616.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138921 1

55  0505557008123 บ. เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั ซ้ือวัสดุส านักงาน ผกส.                           872.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138294 1

56  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั ซ้ือวัสดุส านักงานของ ผมต. และ ผบป.                           217.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138997 1

57  2570300002701 น ้าด่ืมดงทอง ค่าน ้าด่ืม พ.ค. 63 กฟย.ดอยหล่อ                           588.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001135549 1

58  0505557008123 บ. เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

ซ้ือวัสดุส านักงาน (ปากกาเน้นขอ้ความ , น ้ายา

ลบค าผิด , ตระกร้าเอกสาร)                           658.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001138126 1

59  0503549004619 หจก. นพรัตน์ปิโตรเล่ียมเชียงใหม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,304.86 20/7/2563 เลขท่ี 2001159800 1

60  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                       59,219.50 20/7/2563 เลขท่ี 2001161856 1

61  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,230.00 20/7/2563 เลขท่ี 2001161749 1
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ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
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เอกสารอ้างอิง

62  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั จดัศ้ือวัสดุส านักงาน ผปบ.                         1,703.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001138988 1

63  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้ม , ซองน ้าตาล , คลิป

หนีบด า , ลวดเยบ็กระดาษ)                         2,095.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001138994 1

64  0505557008123 บ. เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษเอ4) ผปบ.กฟอ.

จอมทอง                           108.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001182529 1

65  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษเอ3) ผบป.กฟอ.

จอมทอง                         1,320.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001182535 1

66  0105550069147 บ. วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั จดัซ้ือชุดสร้างภาพ Samsung ผบค.                         2,354.00 23/7/2563 เลขท่ี 2001182549 1

67  0125557020607 บ. โปร.ไอ.ที.ล้ิงค์ จ ากดั จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษม้วนชนิด L)                       22,042.00 23/7/2563 เลขท่ี 2001182555 1

68  0107550000029 บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั

จดัซ้ือถงัขยะแบบมีล้อ 2 ชุด กฟอ.จท Green 

Office ปี 2563                         3,240.00 26/7/2563 เลขท่ี 2001216403 1

69  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์

จดัซ้ือพานสีเหลืองเพื่อประดับงานเฉลิมพระ

กยีรติ ร.10                         3,000.00 28/7/2563 เลขท่ี 2001195833 1

70  0107544000043

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน)

จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (ถงัขยะแบบมีฝา

ปิด จ านวน 4 ถงั)                         7,721.20 28/7/2563 เลขท่ี 2001195845 1

71  0107544000043

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน) จดัซ้ือกระดาษสต๊ิกเกอร์ ผบห.กฟอ.จท.                         1,293.50 28/7/2563 เลขท่ี 2001195838 1
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เอกสารอ้างอิง

72  0503563000757 หจก.อภนัินท์ ปร้ินต้ิง แอนด์ ซัพพลาย จดัซ้ือผ้าหมึก Samsung                         4,500.00 28/7/2563 เลขท่ี 2001195891 1

73  1500200023334 ร้านกุ๊กไกเ่กมส์ ค่าถา่ยเอกสาร ผบป. เดือน พ.ค.2563                           328.00 28/7/2563 เลขท่ี 2001195820 1

74  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                       59,220.03 28/7/2563 เลขท่ี 2001161942 1

75  0503563000757 หจก. อภนัินท์ ปรินต้ิง แอนด์ ซัพพลาย จดัซ้ือหมึกพิมพ์                           560.00 28/7/2563 เลขท่ี 2001195856 1

76  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ซองพลาสติก,เคร่ืองคิดเลข

,มีดคัดเตอร์) ผบห.กฟอ.จท                           528.00 28/7/2563 เลขท่ี 2001195842 1

77  0503542002726 หจก.ศักด์ิวดี (1999) จา้งซ่อมแซมห้องหลังแผนกมิเตอร์                       56,506.70 29/7/2563 เลขท่ี 3001720594 1

78  0503542002726 หจก. ศักด์ิวดี (1999) จา้งซ่อมแซมหลังคาห้องแผนกมิเตอร์ 2                         8,562.00 29/7/2563 เลขท่ี 3001725263 1

79  0503562004678 หจก.จ ากดั ประสิทธิ์การยาง

จา้งเปล่ียนยางนอกและยางใร รถยนต์ทะเบียน 

81-9853 ชม.                       24,674.20 29/7/2563 เลขท่ี 3001728492 1

80  0503549003302 หจก.เสรี ภู่พิสิฐ เช่าสายแอร์และหัวแยก๊แดงใหญ่พร้อมดอกแยก๊                         5,400.00 29/7/2563 เลขท่ี 3001729915 1

81  0503562004678 หจก.ประสิทธิ์การยาง

จา้งเปล่ียนยางนอกและยางในรถยนต์ ทะเบียน 

81-6532 ชม.                       22,898.00 29/7/2563 เลขท่ี 3001727470 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

82  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั ซ่อมเคร่ืองคอมฯ 532114704-0                         3,800.00 30/7/2563 เลขท่ี 2001202733 1

83  0505550000101 บ.อนิลายน์ ซัพพลาย จ ากดั

จดัซ้ืออปุกรณ์งานซ่อมแซมระบบจ าหน่ายช ารุด 

ของ กฟอ.จท. และ กฟฟ.ในสังกดั จ านวน 8 

รายการ                       23,355.96 30/7/2563 เลขท่ี 3001705450 1

84  0107544000043

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน) จดัซ้ือโช๊คอพัประตู ผบห.กฟอ.จท                           520.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001216410 1

85  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์

จดัซ้ือผ้าร้ิวเหลือง+ขาว และเคร่ืองสักการะ ร.10

 กฟอ.จท                         5,535.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001216399 1

86  0503549004619 หจก.เสรีภู่พิสิฐ

จดัซ้ือถงัดักไขมัน จ านวน 2 ถงั กฟอ.จท Green

 Office ปี2563                         2,460.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001216415 1

87  3500200573284 นายสุรพล มังยะสุ

ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานบ ารุงรักษาพื้นท่ีโดยรอบ

ของ สนง.กฟอ.จอมทอง เดือน ก.ค. 2563                         6,500.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001220539 1

88  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         6,710.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001221826 1

89  3500300230818 นางรัชนี มากมูลมา

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดพืนท่ี

อาคารปฏบิัติการเวรแก ้กฟอ.จอมทอง เดือน 

ก.ค. 2563                         6,500.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001220508 1

90  3500200021524 ร้านปรีชาคาร์แคร์ ล้าง อดั ฉดี รถยนต์ทะเบียน 9 กย. 970 กทม.                           150.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001218756 1
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เอกสารอ้างอิง

91  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั ค่าซ่อมคอมฯ532073349-0 ผกส                         3,000.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001243451 1

92  3500200485857 น ้าด่ืมอนิทนนท์ ค่าน ้าด่ืม กฟอ.จอมทอง เดือน ก.ค. 2563                         1,260.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001247422 1

93  3500200666134 อู่ช่างลี ล้าง อดั ฉดี รถยนต์ทะเบียน 9 กย. 970 กทม.                           750.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001247126 1

94 ร้านโค้งงามเฟอร์นิเจอร์ จดัซ้ือช้ันวางของ ผบป.                         7,000.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001246791 1

95  5500200003417 นายสุทัศน์ ทิปัญญา

จา้งเหมาท าความสะอาดและดูแลบ ารุงรักษาสวน

 โรงไฟฟ้าฯ แม่ยะ เดือน ก.ค. 63                         7,000.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001248810 1

96  1505100001627 ร้านนพเกา้โฆษณา จดัจา้งท าสต๊ิกเกอร์M-BAมิเตอร์ปกติ                         1,600.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001247301 1

97  3500200827502 นายมานพ ใจสัตย์ จดัซ้ือถงัพลาสติกสีด าและหัวฉดีน ้าทองเหลือง                           362.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001248974 1

98  3500200021524 ร้านปรีชาคาร์แคร์

ล้างอดัฉดี รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กร-9506

 กทม                           140.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001246990 1

99  0105537143215 บริษัท ออฟฟิสเมท(ไทย)จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (เคร่ืองเคลือบเอกสารเอ4 

และ แผ่นพลาสติก)                         1,899.00 7/8/2563 1

100  5500290009584 นางแงดี กจิเจริญพัฒน์

จดัจา้งเหมาท าความสะอาดโรงไฟฟ้าฯ บริเวณ

รอบๆอาคารโรงไฟฟ้าฯขนุแปะ เดือน ก.ค. 2563                         7,000.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001248937 1
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101  3500200595369 อู่พลบริการ จา้งซ่อมชุดเบรครถยนต์ทะเบียน 83-8407ชม                         1,030.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001249048 1

102  1500200167051 นายศรัณย ์อนิตาลา ล้างเคร่ืองปรับอากาศ                         3,200.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001247164 1

103  1500200167051 นายศรัณย ์อนิตาลา ล้างเคร่ืองปรับอากาศ                         1,300.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001247196 1

104  3500300026901 นางกาบแกว้ จนัจนิา

ค่าจา้งเหมาซักเคร่ืองนอนเวรแก ้กฟอ.จอมทอง 

เดือน มิ.ย. 63                         3,000.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001246893 1

105  0503549003302 หจก. เสรีภู่พิสิฐ จดัซ้ือรางพลาสติกไส้ไกเ่กบ็สายไฟ                         1,120.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001248456 1

106  3500300026901 นางกาบแกว้ จนัจนิา

จา้งเหมา ซักเคร่ืองนอนและท าความสะอาด 

เดือน ก.ค. 2563                         3,000.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001246913 1

107  3500200475215 ร้านป้ามูล

ค่าน ้าด่ืม ประจ าเดือน กค.63 โรงไฟฟ้าพลังน ้า

แม่ยะ                           200.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001247445 1

108  3610600550191 นายสมบูรณ์ เหรียญสุวรรณ จา้งปรับพื้นท่ีติดต้ังลิฟท์                         3,500.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001275523 1

109  1500200023334 ร้านกุ๊กไกเ่กมส์ จดัจา้งถา่ยเอกสารประจ าเดือน ก.ค. 63 (ผกส)                           347.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001275291 1

110  3500200401726 นางมลฤดี อนิถา

จา้งเหมาท าความสะอาด เดือน ก.ค. 63 ของ 

กฟย.ดอยหล่อ                         2,439.60 13/8/2563 เลขท่ี 2001274855 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

111 นายณัฏฐพล แกว้มาลา จดัซ้ือหินคลุก กฟย.ดอยหล่อ                         3,600.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001277839 1

112  3501200123484 เฉลิมการพิมพ์ จา้งท าป้ายไวนิล พร้อมขาต้ัง                           890.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001282852 1

113  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           998.10 17/8/2563 เลขท่ี 2001291738 1

114  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           838.70 17/8/2563 เลขท่ี 2001291258 1

115  0505561008329 บริษัท จุ๊ยจอมทองยางยนต์ จ ากดั

จา้งเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ-

9547 ชม.                       11,984.00 17/8/2563 เลขท่ี 3001727688 1

116  1509900508649 นายวัฒนา สุภานันท์

จา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์ ของ กฟย.ดอยหล่อ เดือน

 ก.ค. 63                       12,081.00 17/8/2563 เลขท่ี 3001738597 1

117  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           978.50 17/8/2563 เลขท่ี 2001291465 1

118  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           810.80 17/8/2563 เลขท่ี 2001291296 1

119  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,570.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001299258 1

120  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,370.90 19/8/2563 เลขท่ี 2001290665 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

121  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,401.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001291027 1

122  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,013.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001292384 1

123  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,170.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001292134 1

124  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,370.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001291002 1

125  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           619.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001296544 1

126  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           529.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001291950 1

127  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,028.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001290774 1

128  0505519000030 หจก. สุขมุเซอร์วิส ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,037.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001297018 1

129  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,286.30 19/8/2563 เลขท่ี 2001296897 1

130  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,233.60 19/8/2563 เลขท่ี 2001300907 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

131  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,350.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001290688 1

132  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,526.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001298996 1

133  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,570.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001299233 1

134  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,140.30 19/8/2563 เลขท่ี 2001290616 1

135  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,526.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001299052 1

136  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,290.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001290722 1

137  0505556006879

บ. มิตรเกื้อกลูปิโตรเลียม จ ากดั 

(สาขาฮอด) ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,544.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001290912 1

138  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           827.30 19/8/2563 เลขท่ี 2001291834 1

139  0505556006879 บ.มิตรเกื้อกลู จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,958.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001299111 1

140  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,192.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001300946 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

141  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,251.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001298974 1

142  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,378.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001291085 1

143  0505538000929 บ.เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,308.70 19/8/2563 เลขท่ี 2001299690 1

144  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,094.60 19/8/2563 เลขท่ี 2001290948 1

145  0505556006879 บ.มิตรเกื้อกลู จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,330.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001299020 1

146  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,240.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001299464 1

147  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         3,295.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001295275 1

148  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,250.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001292460 1

149  0505538000929 บ.เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           804.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001299571 1

150  0505556006879 บ. มิตรเกื้อกลูปิโตรเลียม (สาขาฮอด) ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,403.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001290835 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

151  0505538000929 บ.เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,470.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001299533 1

152  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           925.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001299648 1

153  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             40.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001292412 1

154  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,277.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001290885 1

155  0505554004101 บ. แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,118.30 19/8/2563 เลขท่ี 2001292225 1

156  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,249.90 19/8/2563 เลขท่ี 2001300847 1

157  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           781.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001296763 1

158  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         3,445.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001295214 1

159  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,350.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001300879 1

160  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,168.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001296597 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

161  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,944.60 19/8/2563 เลขท่ี 2001295248 1

162  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,326.40 19/8/2563 เลขท่ี 2001295539 1

163  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,256.60 19/8/2563 เลขท่ี 2001299493 1

164  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,607.90 19/8/2563 เลขท่ี 2001296792 1

165  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,262.90 19/8/2563 เลขท่ี 2001296496 1

166  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,493.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001291066 1

167  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,161.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001295602 1

168  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           934.80 19/8/2563 เลขท่ี 2001296735 1

169  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           887.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001290640 1

170  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           958.20 19/8/2563 เลขท่ี 2001296630 1
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171  0505538000929 บ. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,286.30 19/8/2563 เลขท่ี 2001295569 1

172  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิส แม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,192.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001290751 1

173  0505519000030 หจก. สุขมุเซอร์วิส จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           998.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001296954 1

174  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,612.50 19/8/2563 เลขท่ี 2001291112 1

175  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           954.10 21/8/2563 เลขท่ี 2001323068 1

176  0505538000929 หจก. เพิ่มพูนปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,217.40 21/8/2563 เลขท่ี 2001323203 1

177  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,285.40 21/8/2563 เลขท่ี 2001323222 1

178  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,446.30 21/8/2563 เลขท่ี 2001323125 1

179  0503549004619 หจก. นพรัตน์ปิโตเล่ียมเชียงใหม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,401.20 21/8/2563 เลขท่ี 2001322983 1

180  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,285.40 21/8/2563 เลขท่ี 2001323235 1
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181  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,194.40 21/8/2563 เลขท่ี 2001323184 1

182  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           910.80 24/8/2563 เลขท่ี 2001491037 1

183  1500200004828 ร้านโอค๋าร์แคร์

จดัจา้งล้างอดัฉดีรถยนต์ตู้ (รถเช่า) หหมายเลข

ทะเบียน ฮอ-7066 กทม.ใช้งานประจ า กฟอ.

จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                           250.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341723 1

184  1500200004828 ร้านโอค๋าร์แคร์ ล้างอดัฉดี รถยนต์ทะเบียน กย-1055 กทม                           200.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341766 1

185  2570300002701 น ้าด่ืมดงทอง ค่าน ้าด่ืม กฟย.ดอยหล่อ เกอืน ก.ค. 2563                           588.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001337696 1

186  3500200595369 อู่พลบริการ

จดัจา้งซ่อมกระบอกสูบรถโฟลคลิฟท์ ใช้งาน

ประจ า กฟอ.จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                         5,360.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001343553 1

187  3500200595369 อู่พลบริการ จา้งซ่อมรถยนต์ 82-2975 ชม.                         1,470.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001337652 1

188  3610600550191 นายสมบูรณ์ เหรียญสุวรรณ

จา้งเหมาท าความสะอาดและก าจดัวัชพืช สถานี

ไฟฟ้าจอมทอง เดือน ก.ค. 2563                         2,400.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341865 1

189  3501200123484 เฉลิมการพิมพ์

จา้งท าป้ายไวนิลสติกเกอร์โฟมบอร์ด กฟย.ดอย

หล่อ                         1,500.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341593 1
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190  1500200004828 ร้านโอค๋าร์แคร์

จดัจา้งล้างอดัฉดี รถยนต์กระบะ 2 ตัน 

หมายเลขทะเบียน 40-0168 กทม. ใช้งานประจ า

 กฟอ.จอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                           200.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341802 1

191  3500200702572 ร้านปาริชาต ค่าน ้าด่ืม สฟฟ.จอมทอง เดือน ก.ค. 63                           180.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001341520 1

192  1500300127999 น ้าด่ืมชมช่ืน ค่าน ้าด่ืม กฟย.แม่แจม่ เดือน ก.ค. 2563                           580.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001351279 1

193 ร้านพงษ์ศราพาณิชย์ จดัซ้ือฝาทองเหลืองปิดช่องระบาย กฟย.แม่แจม่                           225.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001351365 1

194  0513548000857 หจก. นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย จดัซ้ืออปุกรณ์ความปลอดภยั                       47,289.72 27/8/2563 เลขท่ี 3001725256 1

195  3500200023659 นายทองสุข กอ้งภพคีรี

จา้งเหมาตัดและลิดรอนต้นไม้แบบพิเศษ ใกล้

แนวระบบจ าหน่าย 22 เควี                       18,000.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001716950 1

196  0125545006426 บ.ต้ังรุ่งเรือง จ ากดั จดัซ้ือสายกนัตก                       10,800.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001725248 1

197  3500300043503 นายวิรัตน์ สุขใส จา้งเหมาตัดต้นไม้ แม่แจม่                       74,860.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001728218 1

198  3520101126191 เชียงใหม่เซฟต้ี แอนด์เซอร์วิส

จดัซ้ือฐานวางถงัดับเพลิงพร้อมป้ายสแตนเลส , 

ธงน าทางอพยพหนีไฟ                         3,900.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001352526 1

199  3500300178131 นายกมัพล ปิงกลุ จา้งเหมาตัดต้นไม้ กฟย.แม่แจม่                       99,365.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001728204 1
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200  3500300043503 นายวิรัตน์ สุขใส จา้งเหมาตัดต้นไม้ กฟย.แม่แจม่                       73,950.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001728221 1

201  3500300193718 นายชัยวรรณ์ กระจา่งฉตัรวิไล จา้งเหมาตัดต้นไม้ กฟย.แม่แจม่                       80,320.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001728212 1

202  3520101126191 ร้านเชียงใหม่เซฟต้ี แอนด์เซอร์วิส

จา้งติดต้ังกร่ิงสัญญาณเตือนภยั และเคร่ืองตรวจ

จบัสัญญาณควัน                       16,000.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001352515 1

203  0505557000645 บ.พ-ีมิกซ์ โปรดักส์ จ ากดั

เช่ารถเครนขนาด 25 ตัน จ านวน 2 คัน รวม

น ้ามันเช้ือเพลิง                       12,840.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001739526 1

204  3510300430809 นายโกวิท พุทธา

จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ชม. 

งนน. 956                         1,460.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001338078 1

205  1500200023334 ร้านกุ๊กไกเ่กมส์ จดัจา้งถา่ยเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 63 (ผบค.)                           165.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001341653 1

206  3500300178131 นายกมัพล ปิงกลุ จา้งเหมาตัดต้นไม้ กฟย.แม่แจม่                       53,896.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001728215 1

207  3500200595369 อู่พลบริการ

จดัจา้งเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ืองหมายเลขทะเบียน

 81-6221 ชม.                         4,855.00 27/8/2563 เลขท่ี 3001740973 1

208  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ท่ีแขวนตรายาง 8 ช่อง , 

ซองขาว , ซองน ้าตาล , กาวแท่ง , เทปโฟม                         2,313.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372965 1

209  0105513004762 บ.ริโก(้ประเทศไทย)

จดัซ้ือผ้าหมึกของแท้ Ricoh เคร่ืองพิมพ์รหัส

สินทรัพย ์532191427-0000                         2,669.65 31/8/2563 เลขท่ี 2001388125 1
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210  3500300058993 ร้านโบว์

จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ส าหรับชุดงาน

กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบจ าหน่ายโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง                         2,000.00 31/8/2563

เลขท่ี น.1กฟย.อ.ม

จม.407/2563 1

211  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้ม,น ้ายาบลค าผิด

,คลิบหนีบด า ปากาไวท์บอร์ด) ผกส                           982.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372960 1

212  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั) จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษเอ 4)                           864.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372997 1

213  1520800074835 ร้านปัญยา พาณิชย์

จดัซ้ือ ผ้าร้ิวสีม่วง+สีขาว ใช้ในงานพิธีเปิดจา่ย

กระแสไฟฟ้า กฟย.ดอยเต่า                         3,300.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001385979 1

214  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้ม 2 ห่วง กระดาษกาว

ยน่ , ปากกาไวท์บอร์ด , น ้ายาลบค าผิด , คลิป

หนีบด า)                           933.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001373030 1

215  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษเอ4 ดับเบิ้ลเอ 80

 แกรม)                         1,848.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001388151 1

216  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาด

3m กบั 5m)                           355.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372983 1

217  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์

จดัซ้ืออปุกรณ์ใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 ส.ค.63 กฟอ.จท                         6,050.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001386102 1

218  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (ล้ินชักพลาสติก ,

 ปล๊ักไฟ , ป้ายขอ้ความ)                           620.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372969 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

219  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้มกระดาษ , กรรไกร , 

มีดคัตเตอร์ , ใบมีด , กาวแท่ง , กาวน ้าใส)                         1,004.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001372981 1

220  0503549004619 หจก. นพรัตน์ปิโตเล่ียมเชียงใหม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,447.10 31/8/2563 เลขท่ี 2001367351 1

221  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,101.60 1/9/2563 เลขท่ี 2001376672 1

222  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,237.60 1/9/2563 เลขท่ี 2001376685 1

223  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,905.10 1/9/2563 เลขท่ี 2001377272 1

224  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           780.30 1/9/2563 เลขท่ี 2001376779 1

225  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,471.10 1/9/2563 เลขท่ี 2001376701 1

226  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,604.65 1/9/2563 เลขท่ี 2001376887 1

227  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           953.25 1/9/2563 เลขท่ี 2001376741 1

228  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           918.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001376727 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

229  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,055.70 1/9/2563 เลขท่ี 2001376121 1

230  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           437.95 1/9/2563 เลขท่ี 2001377508 1

231  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,019.60 1/9/2563 เลขท่ี 2001376838 1

232  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,358.35 1/9/2563 เลขท่ี 2001376870 1

233  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,267.75 1/9/2563 เลขท่ี 2001377385 1

234  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             90.45 1/9/2563 เลขท่ี 2001377094 1

235  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             67.95 1/9/2563 เลขท่ี 2001376809 1

236  3500200573284 นายสุรพล มังยะสุ

จา้งปฏบิัติงานดูแลบ ารุงรักษาบริเวณพื้นท่ีของ 

กฟอ.จอมทอง                         6,500.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001377764 1

237  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           576.25 1/9/2563 เลขท่ี 2001376995 1

238  3500300230818 นางรัชนี มากมูลมา

จา้งเหมาท าความสะอาดพื้นท่ีอาคารปฏบิัติการ

เวรแก ้กฟอ.จท. ประจ าเดือน ส.ค. 63                         6,500.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001377866 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

239  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           945.10 1/9/2563 เลขท่ี 2001376938 1

240  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           645.40 1/9/2563 เลขท่ี 2001377040 1

241  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,383.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001377411 1

242  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             67.05 1/9/2563 เลขท่ี 2001376678 1

243  0505557008123 บ.เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเติมตลับชาดสีน ้าเงิน

และแดง , คลิปหนีบด า , แฟ้มเสนอเซ็นต์)                           933.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001372960 1

244  1520800074835 ร้านปัญญา พาณิชย์

จดัซ้ือพานพุ่มกบัดอกไม้สีฟ้า-ขาว ใช้ประดับ

เคร่ืองราชสักการะ                         6,050.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001386102 1

245  0505557008123 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้ม , คลิปบอร์ด , แฟ้ม

กระดาษ , หมึกเติม)                           933.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001373030 1

246  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           400.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001383016 1

247  1505100001627 ร้านนพเกา้โฆษณา จา้งท าสต๊ิกเกอร์ตราตะกั่วฝาครอบ                         1,000.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001393426 1

248  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,400.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001401709 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

249  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,340.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001402029 1

250  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,300.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001401939 1

251  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,400.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001401497 1

252  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           960.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001402097 1

253  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,450.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001401865 1

254  0105543096169 บ. โปร.ไอ.ที.ล้ิงคื จ ากดั จดัซ้ือกระดาษม้วน ชนิด THERMAL                       22,042.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001403840 1

255  1509901490859 จอมทองกระจกยนต์ เปล่ียนท่ีเปิดท้ายกระบะ กม 4806 ชม                           450.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001398341 1

256  0503543004200 หจก.โกลเด้น-โปรเซฟต้ี๙ููส์

จดัซ้ืออปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล(หมวก

เซฟต้ี) กฟย.ดอยหล่อ                         1,476.60 9/9/2563 เลขท่ี 3001731058 1

257  3500200632876 นายอนันต์ จนัทร์นวล ซ่อมคอมพิวเตอร์ acer รหัส 5321140690                         3,250.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001398264 1

258  1509900202558 นายสุชาติ ทิพละ จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในส านักงาน                       18,700.00 9/9/2563 เลขท่ี 3001748394 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

259  3510600168115 นายวัฒนา เทพวงศ์ จดัซ้ืออปุกรณ์บ ารุงรักษาหม้อแปลง                         9,930.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001399237 1

260  0105550069147 บ.วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั จดัซ้ือผ้าหมึก ของ ผบค.                         3,352.40 9/9/2563 เลขท่ี 2001403834 1

261  3500200475215 ร้านป้ามูล

ค่าน ้าด่ืม ประจ าเดือน ส.ค. 63 โรงไฟฟ้าพลังน ้า

แม่ยะ                           200.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001398204 1

262  3500200595369 ร้าน อู่พลบริการ

จา้งซ่อมรถเครนขนาด 6 ตัน เลขทะเบียน ชม.

81-6221                       22,230.00 9/9/2563 เลขท่ี 3001737506 1

263  5500200003417 นายสุทัศน์ ทิปัญญา

จา้งเหมาท าความสะอาดและดูแลบ ารุงรักษาสวน

 โรงไฟฟ้าฯ แม่ยะ                         7,000.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001390595 1

264  0503543004200 หจก.โกลเด้น-โปรต้ีเซฟ๙ููส์

จดัซ้ืออปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล กฟย.

ดอยหล่อ                         8,346.00 9/9/2563 เลขท่ี 3001731054 1

265  3500200852086 เกรียงไกรการช่าง ซ่อมประตูปิดเปิดด้านหลังรถยนต์ 40-0168 ชม                           500.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001396682 1

266  0905561000791 บ.เทพไชยา

จดัซ้ือน ้ามันเบนซิน ออเทน 95 เพื่อใช้เติมเคร่ือง

ตัดหญ้า ส าหรับตัดหญ้าและวัชพืช บริเวณ

สวนหยอ่ม โรงไฟฟ้าฯ ขนุแปะ                           400.00 9/9/2563 เลขท่ี 2100271131 1

267  0503549003302 หจก. เสรี ภู่พิสิฐ

จดัซ้ือ ถงัฟ้า 200 ลิตร ไม่มีขอบ แบบไม่เจาะ

(มือสอง)                         2,560.00 9/9/2563 เลขท่ี 3001744292 1

268  3500200705709 ร้าน อดุมภณัฑ์

จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง(หิน,ปูน,ทราย) ใช้เทโคนเสา

ต้นหม้อแปลงเพื่อความม่ันคงฯ                           980.00 9/9/2563 เลขท่ี 3001748409 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

269  5500290009584 นางแงดี กจิเจริญพัฒน์

จา้งเหมาท าความสะอาด ดูแลรักษาอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังน ้าแม่ยะ                         7,000.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001390299 1

270  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง.(น ้ายาล้างจาน และ

แปรงขดัห้องน ้า)                           174.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426529 1

271  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์ จดัซ้ือช้ันวางของ ผมต.จท                         2,500.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426515 1

272  0505524000255 อเิลคโทรนิค พลาซา สยามทีวี กระติกน ้าร้อน                           890.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426526 1

273  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์ จดัซ้ือช้ันวางของ ผปบ.จท                         4,500.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426517 1

274  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์ จดัซ้ือช้ันวางของ ผบค.จท                         2,500.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426520 1

275  1520800074835 ร้านปัญญาพาณิชย์ จดัซ้ือช้ันวางของ ผบห.จท                         4,500.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001426523 1

276  3510600168115 ร้านวัฒนาการไฟฟ้า จดัซ้ืออปุกรณ์บ ารุงรักษาหม้อแปลง                         8,635.00 14/9/2563 เลขท่ี 2001430432 1

277  1500200023334 ร้าน กุ๊กไกเ่กมส์

จา้งถา่ยเอกสารการจดัซ้ือ-จดัจา้ง ของ ผบห.ก

ฟอ.จอมทอง                           138.00 14/9/2563 เลขท่ี 2001426510 1

278  0513546000051 หจก.หลังวังการไฟฟ้า

จา้งเหมางานขยายเขตแรงต ่าบ้านปะหัวเสือ อ.

จอมทอง                         8,346.00 14/9/2563 เลขท่ี 3001743774 1
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279  0505557008123 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

รายงานผลการพิจารณาซ้ือกระดาษเอ4 ของ 

กฟอ.จอมทอง                           864.00 15/9/2563 เลขท่ี 2001498766 1

280  3300100917609 ร้านดอกไม้บาน

จดัซ้ือต้นไม้ประดับ สนง จอมทอง ส าหรับ 

Green Office ปี2563                         2,410.00 15/9/2563 เลขท่ี 2001442651 1

281  3500200485857 ร้านน ้าด่ืมอนิทนนท์ ค่าน ้าด่ืม กฟอ.จอมทอง เดือน สิงหาคม 2563                           940.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001446632 1

282  3331000327568 บ.พ-ีมิกซ์ โปรดักส์ จ ากดั

เช่ารถเครน ขนาด 7 ตัน จ านวน 1คัน รวมน ้ามัน

เช้ือเพลิง                       14,980.00 16/9/2563 เลขท่ี 3001751005 1

283  0503551004761 หจก.ลีดเดอร์ เอน็จเินียร่ิง ซิสเต็มส์

จดัจา้งเฉพาะค่าแรง งานติดต้ังหม้อแปลงบ้าน

คุณสุรีย(์บ้านแม่เต๊ียะ) กฟอ.จอมทอง                         3,598.41 17/9/2563 เลขท่ี 3001747188 1

284  3500500645765 นายธนวัฒน์ ทองชาต จา้งเหมางานปรับปรุงมิเตอร์ บ้านแม่กลางลุ่ม ฯ                       31,300.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001743248 1

285  0105550069147 บ.วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั

จดัซ้ือหมึกพิมพ์ Samsung Toner Cartridge 

Xpress                       11,695.10 17/9/2563 เลขท่ี 2001444718 1

286  0503549003302 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภู่พิสิฐ

จดัซ้ือหิน , ทราย ใช้เทโคนเสาไฟฟ้าของ กฟอ.

จอมทอง                         1,750.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001748451 1

287  3500300372353 ร้าน มลิวัลยพ์าณิชย์ จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. (ตู้เกบ็เอกสาร)                         3,400.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446538 1

288  3500200595369 ร้านอู่พล บริการ

จา้งเหมาเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง รถยนต์

หมายเลขทะเบียน 82-4882 ชม                         2,842.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001445095 1
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289  0505539002437 บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล จ ากดั

จดัซ้ือกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน ้า ประจ า กฟย.

แม่แจม่                           500.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001453142 1

290  3610600550191 นายสมบูรณ์ เหรียญสุวรรณ์

จา้งเหมาท าความสะอาดและก าจดัวัชพืช สถานี

ไฟฟ้าจอมทอง                         2,400.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001448042 1

291  3500200702572 ร้านปาริชาต

ค่าน ้าด่ืมประจ าเดือน ส.ค. 63 สถานีไฟฟ้า

จอมทอง                           180.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001448312 1

292  1500300127999 ร้านน ้าด่ืมชมช่ืน ค่าน ้าด่ืม ประจ าเดือน ส.ค. 2563 กฟย.แม่แจม่                           620.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001446589 1

293  0105550069147 บ. วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั จดัซ้ือชุดสร้างภาพแท้ ของ Samsung                         4,494.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001444712 1

294  3500200595369 ร้านอู่พลบริการ

จา้งซ่อมกระบอกไฮดรอลิครถยนต์ กฟภ. ชนิดขดุ

เจาะ หมายเลขทะเบียน 81-6523 ชม.                       28,690.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001751620 1

295  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน จ ากดั

จดัซ้ือกาแฟ , โอวัลติล , ครีมเทียม , น ้าตาล 

(เพื่อใช้บริการลูกค้า)                           391.50 17/9/2563 เลขท่ี 2001453151 1

296  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั

จดัซ้ือน ้ามันเบนซิน ออกเทน95 (ใช้เติมเคร่ือง

ตัดหญ้า ประจ าโรงไฟฟ้าฯ แม่ยะ)                           400.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001447578 1

297  0503562004678 หจก.ประสิทธิ์การยาง

จา้งเปล่ียนยางนอกรถยนต์เครนกระเช้า กฟภ.

หมายเลขทะเบียน 82-4882 ชม.                       18,190.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001439620 1

298  0105536092641

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเท็ม 

จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. (น ้ายาล้างจาน , 

กระดาษทิชชู่)                             80.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001453152 1
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299  0505557000645 บ.พีมิกซ์ โปรดักส์ จ ากดั จา้งเช่ารถเครน ขนาด 25 ตัน จ านวน 2 คัน                       12,840.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001748419 1

300  3500200021524 ร้านปรีชา คาร์แคร์

จดัจา้งท าความสะอาดรถยนต์ ล้าง-ดูดฝุ่น 

ทะเบียน 9กย - 1055 กทม                           150.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001445222 1

301  3500200595369 ร้านอู่พลบริการ

จา้งเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง รถยนตื หมายเลข

ทะเบียน ผษ 8502 ชม.                         2,246.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001742601 1

302  1500200023334 ร้าน กุ๊กไกเ่กมส์ จดัจา้งถา่ยเอกสารประจ าเดือน ก.ย. 63 (ผปบ.)                           201.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001447650 1

303  3500500645765 นายธนวัฒน์ ทองชาต จา้งเหมางานปรับปรุงมิเตอร์ บ้านสบเต๊ียะฯ                       33,000.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001743253 1

304  3500200595369 อู่พลบริการ จา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 40-0168 ชม.                         9,230.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001448238 1

305  3500300171331 ร้าน วิทยาพาณิชย์

จา้งเทคอนกรีตรอบต้นอปุกรณ์และตัดตอนใน

พื้นท่ี กฟย.แม่แจม่                       77,468.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001730245 1

306  0503549003302 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรี ภู่พิสิฐ

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ (ซ่อมท่อน ้าแตกเสียหาย)

ระหว่างปฏบิัติงานขดุเจาะปักเสาแรงสูง                           598.00 17/9/2563 เลขท่ี 3001748449 1

307  0503551004761 หจก.ลีดเดอร์ ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง

จา้งเหมางานขยายเขตแรงต ่าบ้านสันป่าซาง อ.

จอมทอง                         8,299.99 17/9/2563 เลขท่ี 3001745095 1

308  0503551004761 หจก. ลีดเดอร์ ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง

จา้งเหมาค่าแรง งานขยายเขตแรงต ่าบ้านห้วยห้า 

(กฟอ.จอมทอง)                         3,442.19 17/9/2563 เลขท่ี 3001745101 1
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309  3500200021524 ร้านปรีชาคาร์แคร์

จดัจา้ง ล้าง-อดั-ฉดี รถยนต์ ทะเบียน กม 4806 

เชียงใหม่                           150.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001448282 1

310  3501200081889 นายประดิษฐ์ ปัญญา

จา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าปี 

2563 สถานีไฟฟ้าจอมทอง                         2,100.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001456205 1

311  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,222.70 18/9/2563 เลขท่ี 2001463149 1

312  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,184.10 18/9/2563 เลขท่ี 2001461405 1

313  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,285.10 18/9/2563 เลขท่ี 2001461129 1

314  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,425.00 18/9/2563 เลขท่ี 2001461115 1

315  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,343.50 18/9/2563 เลขท่ี 2001461427 1

316  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,222.70 18/9/2563 เลขท่ี 2001463181 1

317  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,320.70 18/9/2563 เลขท่ี 2001463218 1

318  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,138.50 18/9/2563 เลขท่ี 2001463251 1
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319  0503549004619 หจก.นพรัตน์ปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,545.70 18/9/2563 เลขท่ี 2001461178 1

320  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย

จดัซ้ือโครงเหล็กถงัขยะชนิดแยกประเภทขนาด

ใหญ่                         9,800.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001467313 1

321  0503532000151 หจก. เจริญสุขแม่แจม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,137.70 21/9/2563 เลขท่ี 2001477315 1

322  0505554004101 บ.แฝดสามศรี ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           672.20 21/9/2563 เลขท่ี 2001472454 1

323  0505554004101 บ.แฝดสามศรี ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           929.20 21/9/2563 เลขท่ี 2001472408 1

324  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย

จดัซ้ือโครงเหล็กถงัขยะชนิดแยกประเภทขนาด

เล็ก                         4,800.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001467325 1

325  0505554004101 บ.แฝดสามศรี ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           980.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001472498 1

326  0505532001079 บ.เทพไชยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           860.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001472978 1

327  0503532000151 หจก. เจริญสุขแม่แจม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,195.30 23/9/2563 เลขท่ี 2001490687 1

328  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,268.90 23/9/2563 เลขท่ี 2001495080 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

329  0503532000151 หจก. เจริญสุขแม่แจม่ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,397.20 23/9/2563 เลขท่ี 2001495674 1

330  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,076.30 23/9/2563 เลขท่ี 2001492822 1

331  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           910.80 23/9/2563 เลขท่ี 2001491037 1

332  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,252.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001492493 1

333  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,821.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001492270 1

334  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,874.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001492901 1

335  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,397.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001495074 1

336  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,863.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001495120 1

337  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,730.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001491856 1

338  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           889.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001492320 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

339  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตเลียมจ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,504.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001495245 1

340  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,437.10 24/9/2563 เลขท่ี 2001490783 1

341  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           722.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001475102 1

342  0563535000209 บ. ปตท. จ.พะเยา ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           980.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001499498 1

343  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,076.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001492901 1

344  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,003.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001474936 1

345  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,093.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001491895 1

346  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           892.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001475405 1

347  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,204.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001495526 1

348  0505538000929 หจก.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,245.80 24/9/2563 เลขท่ี 2001475247 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

349  0505538000929 หจก.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,338.10 24/9/2563 เลขท่ี 2001475357 1

350  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,275.10 24/9/2563 เลขท่ี 2001491819 1

351  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,285.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001477141 1

352  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,022.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001490743 1

353  0505538000929 หจก.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,591.80 24/9/2563 เลขท่ี 2001475283 1

354  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           797.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001492627 1

355  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตเลียมจ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,499.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001476051 1

356  0505538000929 บ.เพ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           842.10 24/9/2563 เลขท่ี 2001475494 1

357  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,144.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001472233 1

358  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           761.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001491077 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

359  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         3,414.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001492786 1

360  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,276.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001495629 1

361  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,100.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001472160 1

362  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,195.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001490653 1

363  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,268.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001495080 1

364  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,195.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001490653 1

365  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           929.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001472108 1

366  0505538000929 หจก.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,614.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001475220 1

367  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,134.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001490832 1

368  0505538000929 บ.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,499.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001477101 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

369  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,499.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001491610 1

370  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,453.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001492012 1

371  0505556006879 บ.มิตรเกื้อกลูปิโตรเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,105.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001491765 1

372  0505538000929 บ. เพิ่มพูลปิโตเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,537.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001495316 1

373  0505538000929 บ. เพิ่มพูลปิโตเลียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,436.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001495276 1

374  0505538000929 หจก.เพิ่มพูนปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,297.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001475316 1

375  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,028.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001472278 1

376  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,199.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001491463 1

377  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,037.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001492189 1

378  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,276.40 24/9/2563 เลขท่ี 2001490585 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

379  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,337.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001490621 1

380  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           672.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001472434 1

381  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,222.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001492996 1

382  0515553000471 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั สาขาล าพูน ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           985.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001493123 1

383  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,204.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001495493 1

384  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,191.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001477273 1

385  0573549001865 หจก. ธนรักษ์ ปิโตเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,271.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001470171 1

386  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           762.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001475003 1

387  0503532000151 หจก. เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,418.20 24/9/2563 เลขท่ี 2001495173 1

388  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,138.50 24/9/2563 เลขท่ี 2001493171 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

389  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,123.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001492102 1

390  0505538000929 บ.เพิ่มพูนปิโตรเลียม ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           797.80 24/9/2563 เลขท่ี 2001475451 1

391  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,033.30 24/9/2563 เลขท่ี 2001492152 1

392  0503532000151 หจก.เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจม่ จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,137.70 24/9/2563 เลขท่ี 2001500268 1

393  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           869.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001475064 1

394  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           742.60 24/9/2563 เลขท่ี 2001492568 1

395  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           705.90 24/9/2563 เลขท่ี 2001476089 1

396  0505554004101 บ.แฝดสามศรีจอมทอง ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,103.80 24/9/2563 เลขท่ี 2001472199 1

397  0505557008123 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ของ กฟอ.จอมทอง แผนก

บริการลูกค้า                         2,481.00 27/9/2563 เลขท่ี 2001513439 1

398  0105537143215 บริษัท ออฟฟิสเมท(ไทย)จ ากดั

จดัซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตรและเอกสาร แผ่น

พลาสติก                         1,899.00 28/9/2563 เลขท่ี 2001498746 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

399  1505100001627 ร้านนพเกา้โฆษณา

จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดถงัขยะถงัดักไขมันปุ๋ยหมักจดุ

คัดขยะ                         6,190.00 28/9/2563 เลขท่ี 2001516232 1

400  0505532001079 บ. เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             63.79 29/9/2563 เลขท่ี 2001520591 1

401  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           541.20 29/9/2563 เลขท่ี 2001520875 1

402  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,051.40 29/9/2563 เลขท่ี 2001521122 1

403  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         3,447.85 29/9/2563 เลขท่ี 2001520778 1

404  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                             63.22 29/9/2563 เลขท่ี 2001521011 1

405  0105536092641 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือถงุขยะสีด า ม็อบถพูื้น แปรงขดัพื้น 

กระดาษทิชชู่ แปรงล้างสุขภณัฑ์                           983.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001525132 1

406  0505557008123 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั จดัซ้ือวัสดดุส านักงาน (กระดาษสีฟ้า) ผบป.                         2,400.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001524797 1

407  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           714.45 29/9/2563 เลขท่ี 2001520963 1

408  0505538000929 บ.เพิ่มพูลปิโตรเล่ียม จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,086.70 29/9/2563 เลขท่ี 2001523470 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

409  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           168.22 29/9/2563 เลขท่ี 2001523114 1

410  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,267.75 29/9/2563 เลขท่ี 2001520649 1

411  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           932.75 29/9/2563 เลขท่ี 2001520573 1

412  0505532001079 บ. เทพไไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           991.45 29/9/2563 เลขท่ี 2001520990 1

413  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,126.87 29/9/2563 เลขท่ี 2001520631 1

414  0505557008123 บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ ากดั

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (เทปโฟม ท่ีเหลาดินสอ 

น ้ายาลบค าผิด ตรายางวันท่ี เทปใส ซองขาว) 

ผกส.                           663.00 29/9/2563 เลขท่ี 2001524827 1

415  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,296.96 29/9/2563 เลขท่ี 2001520676 1

416  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         1,095.89 29/9/2563 เลขท่ี 2001521056 1

417  0505532001079 บ. เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           386.75 29/9/2563 เลขท่ี 2001520606 1

418  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,126.17 29/9/2563 เลขท่ี 2001520718 1



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมทอง

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

419  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                         2,154.21 29/9/2563 เลขท่ี 2001523114 1

420  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           471.82 29/9/2563 เลขท่ี 2001520902 1

421  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           820.56 29/9/2563 เลขท่ี 2001521089 1

422  0505532001079 บ.เทพไชยา จ ากดั ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง                           614.60 29/9/2563 เลขท่ี 2001520919 1

423  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย

จา้งปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับท่ีพัก ส าหรับ Green 

Office ปี2563                       14,800.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001528287 1

424  0105550069147 บ.วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั

จดัซ้ือผ้าหมึก Epson รุ่น WF X46G003516 

ของแผนกมิเตอร์ กฟอ.จอมทอง                         4,235.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001528171 1

425  3510600286681 ร้าน พีอาร์สต๊ิกเกอร์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                         6,190.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001527878 1

426  1520800074835 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ จดัซ้ือตรายางผู้บริหารมารับต าแหน่งใหม่                         3,370.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001527886 1

427  0105550069147 บ.วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากดั

จดัซ้ือ Drum SAMSUNG ST-S01-ML-R116 

และผ้าหมึก BROTHER DCP-T300                         5,192.94 30/9/2563 เลขท่ี 2001528205 1

428  3500200485857 ร้านน ้าด่ืมอนิทนนท์ ค่าน ้าด่ืม กฟอ.จอมทอง เดือน กนัยายน 2563                         1,320.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001533191 1

รวมท้ังส้ิน 1,190,000.76                 



หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน ้ามันเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังน้ี

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                  ยกเว้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง    

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


