


ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 340 2/7/2563 เลขที่ 2001076210 1

2
 1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง

จ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ 
เดือน มิ.ย.2563

7,161.00 2/7/2563
เลขที่ 3001656469ลว. 
01.07.2020 1

3
 1709901090255 นางสาวชลธารา จันทร์หลิน

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
กง.7042 รบ.

350 2/7/2563
เลขที่ 2001075881 1

4
 3700800046089 ร้านจิ้งเฮงจั่นเคหะภัณฑ์

ค่าซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
690 2/7/2563

เลขที่ 3001716652 ลว. 
23.06.2020 1

5
 3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ

จ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.วัด
เพลง เดือน มิ.ย.2563

2,583.00 3/7/2563
เลขที่ 3001656642ลว.
01.07.2020 1

6  0105556038669 บริษัท เอสซีเอ็ม พรีเมียร์ จ ากัด ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 1,300.00 3/7/2563 เลขที่ 2001075758 1

7
 0735562005062

บริษัทพาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน TONER (ผบง.)

6,800.00 3/7/2563
เลขที่ 2001076090 1

8
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวริค์ จ ากัด ค่าซ่อมบ ารุงคอม (ผบต.)

5,490.00 9/7/2563
เลขที่ 2001101434 1

9
 3700800094407 ร้านเจริญการช่าง (นายจรัญ งามสง่า)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
826093 รบ.

1,600.00 9/7/2563
เลขที่ 2001101102 1

10
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก (ผบต.)

4,460.00 9/7/2563
เลขที่ 2001101242 1

11
 1709901090255 นางสาวชลธารา จันทร์หลิน

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
82--6093 รบ.

400 10/7/2563
เลขที่ 2001106760 1

12  3700800445463 นายอ านาจ จันทร์หลิน ค่าซ่อมบ ารุงอาคารส านักงานห้องเวร 7,500.00 10/7/2563 เลขที่ 2001106347 1
13  0107537000521 บริษัท สยามแมคโค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 620.56 10/7/2563 เลขที่ 2100207029 1
14  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 700.93 16/7/2563 เลขที่ 2001126891 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

15  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง 484.11 16/7/2563 เลขที่ 2001105452 1

16
 0765559001388

บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากัด

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจ าเดือน มิ.ย.2563

33,600.00 16/7/2563
เลขที่ 3001668793 ลว.
01.07.2020 1

17
 3700100811912 นายนิพน คงสมัย

ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิ.ย.
2563

889 16/7/2563
เลขที่ 2001127380 1

18  3709900245481 ซีเอ็นแอดเวอร์ไท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,495.33 17/7/2563 เลขที่ 2100216663 1

19
 3700100757926

ร้านอู่สุรินทร์การช่าง (นายสุรินทร์ 
แก้วยอด)

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต.6088 
(กฟย.วัดเพลง)

10,545.00 19/7/2563
เลขที่ 2000826001 1

20
 3700300333208 อนันต์ไดนาโม

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
82-6093 รบ

7,120.00 22/7/2563
เลขที่ 2001159788 1

21
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน TONER (ผบง.)

4,690.00 22/7/2563
เลขที่ 2001147677 1

22
 0994000165501 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
10,000.00 22/7/2563

เลขที่ 3001717555 ลว.
11.06.2020 1

23
 3700700489086 นายช านาญ พุ่มบุญทริก

ค่าบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
82-6093 รบ.

7,000.00 22/7/2563
เลขที่ 2001147719 1

24
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงานกระดาษเทอร์
มอลลายน้ า

9,700.00 22/7/2563
เลขที่ 2001147597 1

25  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันประจ าเดือน มิ.ย.2563 70,311.79 22/7/2563 เลขที่ 2100204780 1
26  0107511000043 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 1,027.01 24/7/2563 เลขที่ 2100225136 1
27  0703540000414 หจก.ภิชาออยล์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,160.57 24/7/2563 เลขที่ 2001153344 1
28  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,159.01 24/7/2563 เลขที่ 2001183238 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

29
 3700100757926 ร้านอู่สุรินทร์(นายสุรินทร์ ยอดแก้ว)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
กข-8820 ชุมพร

10,780.00 24/7/2563
เลขที่ 2001159765 1

30  0703532000478 หจก.เลาปิโตรเลียม ค่านัำมัน กฟย.วัดเพลง 747.95 30/7/2563 เลขที่ 2001159519 1

31
 1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ประจ าเดือน ก.ค. 63

7,161.00 3/8/2563
เลขที่ 3001656469 ลว.
03.08.2020 1

32
 3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายมนตรี 
ประเสริฐประศาสน์ ม.1 ต.วัดเพลง 
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

6,600.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001711893 
ลว. 29 พ.ค. 2563 1

33
 3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางเข็มทอง
 แก้วไวยุทธ ม.5 ต.ยางหัก อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี

2,540.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 300711921 
ลว. 29 พ.ค. 2563 1

34
 3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายวัชร
เกียรติ อรัญยะธิติ ม.2 ต.หนอง
กระท่ำม อ.าปกท่อ จ.ราชบุรี

4,000.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001711926 
ลว. 29 พ.ค. 2563 1

35
 3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายเพชร 
เมตตาวงศ์ ม.4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
 จ.ราชบุรี

2,825.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001711861 
ลว. 29 พ.ค. 2563 1

36
 3760300002678 นายยงค์ แพงดี

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟส.ปากท่อ
44,835.00 4/8/2563

เลขที่ 3001719115 ลว. 
23.07.2020 1

37
 3759900136932 นายไพรัช เผ่าจินดา

ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงฯ บ้านป่า
ไป่า บริเวณอนามัยป่าไก่ ม.1 ต.ป่า
ไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

88,956.59 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001696457 
ลว. 24 เม.ย. 2563 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

38  3130600190173 นายประเชิญ อยู่บน
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟส.ปทอ.

29,463.00 4/8/2563
เลขที่ 3001719110 ลว.
23.07.2020 1

39  1709900460199 ร้านอั่งเปา การ าฟฟ้า
ค่าปรับปรุงสุขาคนพิการ กฟย.วัด
เพลง

53,000.00 4/8/2563
เลขที่ 3001731645 ลว. 
31.07.2020 1

40  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฯ บ้านห้วย
ศาลา ซอยอ๊อดโภชนา ม.7 ต.ยางหัก
 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

41,025.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001695923 
ลว. 23 เม.ย. 2563 1

41  3760300002678 นายยงค์ แพงดี
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟส.ปากท่อ

44,835.00 4/8/2563
เลขที่ 3001719115 ลว 
23.07.2020 1

42  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฯ บ้านดอนกระ
 ซอยโรงหอมเจ๊สุนีย์ ม.1 ต.หนอง
กระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

29,355.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001695928 
ลว. 23 เม.ย. 2563 1

43  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ อบต.จอม
ประทัด ม.3 ต.จอมประทัด อ.วัด
เพลง จ.ราชบุรี

6,000.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001717495 
ลว. 11 มิ.ย. 2563 1

44  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.อุรัย 
ทองอ้ม ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

2,980.00 4/8/2563 เลขที่ PO เลขที่ 3001711932 
ลว. 29 พ.ค. 2563 1

45  5700890007068 นายคงศักด์ิ ไหมละออง
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟส.ปากท่อ

78,507.00 4/8/2563
เลขที่ 3001719083 ลว. 
23.07.2020 1

46  3700800051872 นายอภิโชค ลีธีระกุล ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 55,815.00 4/8/2563 เลขที่ 3001719100 1

47  0735562005062
บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน

2,380.00 6/8/2563
เลขที่ 2001228313 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

48  3700300333208 อนันต์ไดนาโม
ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8018 
พบ.

5,280.00 6/8/2563
เลขที่ 3001732319 ลว. 
29.07.2020 1

49  1700800004070 น.ส. ภารดี อินทนา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 600 6/8/2563 เลขที่ 2001228641 1
50  3700800477756 บริษัท พี.พี คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าใข้จ่ายเบ็ดเตล็ด 500 6/8/2563 เลขที่ 2001228172 1
51  3700100811912 ร้านปากท่อก๊อปปี้สวย ค่าวะสดุส านักงาน 2,075.00 6/8/2563 เลขที่ 2001229945 1

52
 0105557031412

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

4,000.00 6/8/2563
เลขที่ 2001230205 1

53  0703532000192 หจก. อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน 261.68 6/8/2563 เลขที่ 2100235737 1
54  3709900123512 แปดแต้มดีไซน์ ค่าวัสดุส านักงาน 740 6/8/2563 เลขที่ 2001229347 1
55  0705552001081 บริษัท ดีดีสไตล์ เคร่ืองเรือน จ ากัด ค่าวัสดุส านักงานเบ็ดเตล็ด 1,971.96 7/8/2563 เลขที่ 2100237137 1

56
 3700900016203

นางประไพ ข าเลิศ
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.วัด
เพลง ประจ าเดือน ก.ค. 2563

2,337.00 7/8/2563
เลขที่ 3001656642 ลว.
03.08.2020 1

57  0703532000478 หจก.เลาปิโตรเลียม ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 738.01 7/8/2563 เลขที่ 2001238476 1
58  0703541000167 หจก. โอเอ.พี.เค. ค่าวัสดุส านักงาน 700 7/8/2563 เลขที่ 2001229545 1

59
 0765559001388

บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากัด

ค่ารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน
 ก.ค. 2563

33,600.00 13/8/2563
เลขที่ 3001668793 ลว. 
03.08.2020 1

60
 0765559001388

บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากัด

ค่ารักษาความปลอดภัย กฟส.ปาก
ท่อ ประจ าเดือน ก.ค. 2563

33,600.00 13/8/2563
เลขที่ 3001668793 ลว. 
03.08.2020 1

61  3709900274171 นางสาวนัยนา นุชอนงค์ ค่าประชาสัมพันธ์อื่น 6,000.00 13/8/2563 เลขที่ 2001271225 1
62  3709900271325 นายนัฐพงศ์ ทองจ ารูญ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 13,500.00 13/8/2563 เลขที่ 2001236494 1
63  3700800477756 บริษัท พี.พี. คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,800.00 13/8/2563 เลขที่ 2001271107 1

64
 3700800477756

บริษัท พี.พี. คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าป้ายไวนิล
6,500.00 18/8/2563

เลขที่ 3001727789 ลว. 
07.08.2020 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

65
 3700800478621

ประเสริฐมอเตอร์
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 
82-6093 รบ. ผกป

5,940.00 18/8/2563
เลขที่ 2001290570 1

66
 3700800040331

นายมาโนช เพิ่มสวัสด์ิชัย ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
4,820.00 18/8/2563

เลขที่ 3001737784 ลว. 
07.08.2020 1

71  0703540000414 หจก. ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,697.72 25/8/2563 เลขที่ 2001316701 1
72  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 66,822.12 25/8/2563 เลขที่ 2001338549 1

73
 3700300333208

อนันต์ไดนาโม (นายอนันต์ โค้วถาวร)
ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8018 
พบ.

1,000.00 25/8/2563
เลขที่ 3001741369 ลว. 
17.08.2020 1

74
 3700300333208

อนันต์ไดนาโม(นายอนันต์ ไดนาโม 
โค้วถาวะ)

ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-6063 
รบ.

4,880.00 25/8/2563
เลขที่ 3001741374 ลว. 
17.08.2020 1

75
 1700800014059

นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
กฟส.ปทอ.เดือน ส.ค.63

7,161.00 1/9/2563
1

76  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายฯ ค่าผ้าหมึก 6,800.00 3/9/2563 เลขที่ 2001386558 1
77  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายฯ ค่าผ้าหมึก (ผกป.) 14,370.00 3/9/2563 เลขที่ 2001386845 1
78  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายฯ ค่ากระดาษเทอร์มอลลายน้ า (ผบง) 13,700.00 3/9/2563 เลขที่ 2001386650 1
79  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายฯ ค่าซ่อมบ ารุงรักษาคอม 4,690.00 3/9/2563 เลขที่ 2001396057 1
80  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายฯ ค่าผ้าหมึก (ผกป.) 7,990.00 3/9/2563 เลขที่ 2001384577 1

81
 0735562005062

นายประเชิญ อยู่บน จ้างเหมาตัดต้นไม้
7,578.00 8/9/2563

เลขที่ 3001734926ลว.
27.08.2020 1

82
 3860400208269

อู่ภักดีการช่าง
ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6093 
รบ.

13,940.00 8/9/2563
เลขที่ 2001389362 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

83
 3760300002678

นายยงค์ แพงดี จ้างเหมาตัดต้นไม้
38,313.00 8/9/2563

เลขที่ 3001734939 ลว.
27.08.2020 1

84
 0735562005062

นายคงศักด์ิ ไหมละออง จ้างเหมาตัดต้นไม้
81,072.00 8/9/2563

เลขที่ 3001734917 ลว.
27.08.2020 1

85
 3700101071734

นายวิชาญ ชาติคมข า จ้างเหมารถเครน
14,000.00 8/9/2563

เลขที่ 3001746123ลว. 
26.08.2020 1

86
 3860400208269

อู่ภักดี การช่าง
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
82-6093 รบ.

13,940.00 8/9/2563
1

87
 3700800094407

ร้านเจริญการช่าง
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
บว 8626 รบ

4,950.00 9/9/2563
เลขที่ 2001389430 1

88  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าถ่ายเอกสาร (ผกป) 1,188.00 9/9/2563 เลขที่ 2001389768 1
89  3700800046089 จิ้นเฮงจั้นเคหะภัณฑ์ ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวนหินคลุก 2,000.00 9/9/2563 เลขที่ 2001389559 1

90
 3700900016203

นางประไพ ข าเลิศ
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.วัด
เพลง เดือน ธ.ค.2563

2,460.00 17/9/2563
เลขที่ 5200131123 1

91
 3700100811912

นายนิพน คงสมัย
ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนก.ค.
2563

1,082.00 17/9/2563
เลขที่ 2001444073 1

92
 3700101077848

น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 
16 เมตร/ตัน

35,000.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130677 1

93
 3700101077848

น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ
 อบต.อ่างหิน (บ้านห้วยต้นห้าง) ม.6
 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

4,075.00 22/9/2563
เลขที่ 5200131000 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

94  3700101077848
น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายพสิษฐ์
ชัย ยอดจันทร์ ม.2 ต.วันดาว อ.
ปากท่อ จ.ราชบุรี

4,600.00 22/9/2563
เลขที่ 5200131008 1

95  3700101077848
น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ
 อบต.อ่างหิน (บ้านหัวเขื่อน) ม.6 ต.
อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

5,315.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130995 1

96  3700101077848
น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายวิโรจน์ 
อรุณมณี ม.5 ต.จอมประทัด อ.วัด
เพลง จ.ราชบุรี

2,295.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130977 1

97  3759900035681
นายนาวิน สุวรรณโรจน์

ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.เปรม 
ม่วงนิมิตร ม.3 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา
 จ.สมุทรสงคราาม

24,195.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130986 1

98  3759900035681 นายนาวิน สุวรรณโรจน์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ณัฐกฤ
ตา จงประสิทธิ์ ม.5 ต.จอมประทัด 
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

42,545.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130993 1

99  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 84,412.94 22/9/2563 เลขที่ 2001431483 1

100  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 
16 เมตร/ตัน

31,500.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130675 1

101  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.กรอง
แก้ว มิจาย ม.2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ
 จ.ราชบุรี

2,310.00 22/9/2563
เลขที่ 5200130997 1

102  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวัสด์ิชัย
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองยนต์ 
81-6063 รบ.

3,150.00 23/9/2563
เลขที่ 3001754693 ลว.
17.09.2020 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

103  0703532000478 หจก. เลาปิโตรเลียม ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 975.04 23/9/2563 เลขที่ 2001471323 1
104  3700900026811 มนตรี รัตนไพบูลย์วัฒนา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 370 23/9/2563 เลขที่ 2001466561 1
105  3700900026811 มนตรี รัตนไพบูลย์วัฒนา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 370 23/9/2563 เลขที่ 2001466561 1
106  0703532000478 หจก. เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 574.59 23/9/2563 เลขที่ 2001466274 1
107  3700100250635 ธนภรณ์ สถานสกิตย์ ค่าวัสดุส านักงาน 1,685.00 23/9/2563 เลขที่ 2001466043 1
108  3700100250635 ธนภรณ์ สถานสถิตย์ ค่าวัสดุส านักงาน 1,685.00 23/9/2563 เลขที่ 2001466043 1

109
 3700800477756

พี.พี. คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์(นายธน
กานต์ ศุกระศร) ค่าป้ายไวนิล

2,400.00 25/9/2563
เลขที่ 3001754699 ลว. 
17.09.2020 1

110
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน

4,690.00 25/9/2563
เลขที่ 2001444145 1

111  0105556055491 บริษัท จ.ีเจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 274.77 25/9/2563 เลขที่ 2100297799 1

112
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน

10,690.00 25/9/2563
เลขที่ 2001466207 1

113
 0703551000810 หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียร่ิง

จ้างเหมาขยายเขตฯ อบต.หนอง
กระทุ่ม (เพิ่มขนาดหม้อแปลง) ม.2 
ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

36,975.50 25/9/2563
เลขที่ 5200135410 1

114
 0105557031412

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจ้างเหมาย้ายแนวฯ บ้านต้น
กระโดน ม.1 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ
 จ.ราชบุรี

39,579.00 25/9/2563
เลขที่ 5200135398 1

115
 0105545113541

บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จ ากัด ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน

17,000.00 25/9/2563
เลขที่ 2001499664 1

116
 0735562005062

บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน

6,800.00 25/9/2563
เลขที่ 2001500378 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปากท่อ



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,518,047.18            


