


ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก 4,001.80 2/1/2563 เลขที่ 2000000971 1

2  3700800477756 ร้านพีพีคัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดป้ายไวนิล 550 2/1/2563 เลขที่ 2000000705 1

3  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง(นายจรัญ งามสง่า) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 1,600.00 2/1/2563 เลขที่ 2000000680 1

4  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 2,126.00 2/1/2563 เลขที่ 2000000142 1
5  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง(นายจรัญ งามสง่า) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ 880 2/1/2563 เลขที่ 2000000659 1

6  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ.เดือน 
ธ.ค.62

7,046.00 2/1/2563 เลขที่ 3001512133 1

7  0705554001193 บริษัท ธงชัย ไอทีช๊อป ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 4,500.00 6/1/2563 เลขที่ 2100317782 1

8  3700100757926
ร้านอู่สุรินทร์การช่าง (นายสุรินทร์ 
แก้วยอด)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8946 รบ 6,250.00 7/1/2563 เลขที่ 20000009033 1

9  3700800046089
จิ้นเฮงจั่นเคหะภัณฑ์ (นายเอกชัย 
อังกูรจารุชัย)

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 1,551.50 7/1/2563 เลขที่ 20000009002 1

10  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.วัดเพลง 
เดือน ธ.ค.62

2,160.00 7/1/2563
เลขที่ 300151249            
ลว.2 ม.ค.2563

1

11  3700800040331 นายมาโนช เพ่ิมสวัสดิชัย
ค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะทะเบียน 
80-8440 รบ.

1,700.00 7/1/2563 เลขที่ 20000008951 1

12  3700300333208
ร้านอนันต์ไดนาโม (นายอนันต์ โค้ว
ถาวร)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8440 รบ. 720 7/1/2563 เลขที่ 20000008926 1

13  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท พิกแฟมิล่ี จ ากัด
 ม.8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

14,994.98 14/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001623083 
  ลว. 8 พ.ย. 2562

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

14  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 16 ตัน/
เมตร จ านวน 12 วัน

89,880.00 14/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001633485 
 ลว. 3 ธ.ค. 2562

1

15  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างรถเครนไฮโดรลิคขนาด 16 ตัน/เมตร 
จ านวน 4 วัน

29,960.00 14/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001637454 
 ลว. 13 ธ.ค. 2562

1

16  0765559000390
บริษัท รักษาความปลอดภัย 88 รัช
ชานนท์ จ ากัด

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน ธ.ค.62 33,919.00 14/1/2563
เลขที่ 3001515384          
ลว.2 ม.ค.2563

1

17  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวัสด์ิชัย ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน บค.3649 พบ. 1,450.00 21/1/2563 เลขที่ 2000082878 1

18  3700300333208 ร้านอนันต์ไดนาโม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 3,920.00 21/1/2563 เลขที่ 2000083231 1

19  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง (นายจรัญ งามสง่า) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 2,640.00 21/1/2563 เลขที่ 2000082954 1

20  3700300333208 ร้านอนันต์ไดนาโม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 600 21/1/2563 เลขที่ 2000082996 1

21  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 76,182.80 22/1/2563 เลขที่ 2100342085 1
22  0105556055491 ร้านซีเจเอ็กเพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 290 22/1/2563 เลขที่ 2100021017 1

23  3700100757926
ร้านอู่สุรินทร์การช่าง(นายสุรินทร์ 
แก้วยอด)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8440 รบ. 5,015.00 22/1/2563 เลขที่ 200100645 1

24  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ทัศนีย์ โตเคลีย ม.4
 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

1,650.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001633544 
 ลว. 3 ธ.ค. 2562

1

25  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายภูเบศ วิริยะไพสิฐ 
ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,500.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636458 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

26  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายสมชาย นุชธานี ม.
7 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,285.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636465 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

27  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตน นายรัชพล กองก าพล 
ม.12 ต.ท่ิงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,330.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636438 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

28  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางน้ าเย็น เย็นละออง 
ม.10 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

22,159.70 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 30011636196
 ลว. 11 ธ.ค. 2562

1

29  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางวัชรา อีสท์ ม.3 ต.
วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

2,285.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001637228 
ลว. 13 ธ.ค. 2562

1

30  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฯ บ้านหนองมะค่า ม.5 ต.
ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

11,955.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001633529 
 ลว. 3 ธ.ค. 2562

1

31  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามันเชื้ิอเพลิง 1,257.89 29/1/2563 เลขที่ 2000002440 1

32  0107552000146
บริษัท กันกลุเอ็นจืเนียร่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 6,848.00 29/1/2563 เลขที่ 2000100493 1

33  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาย้ายแนวฯ นายมานะ แสงสกุล ม.2
 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

10,582.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001633540 
 ลว. 3 ธ.ค. 2562

1

34  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายอรุณ จิตรรักมั่น ม.
6 ต.ท่ิงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

8,150.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001637234 
ลว. 13 ธ.ค. 2562

1

35  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางนฤภร อรรถศาสตร์
ศรี ม.2 ต.ท่ิงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

8,550.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636409 
 ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

36  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.วิเชียร คล้ายศิริ ม.
3 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุิ

2,466.35 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636182 
           ลว. 11 ธ.ค. 2562

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

37  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ศรีนวล แก้วห้อย 
ม.4 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

94,662.90 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636374 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

38  0703541000167 หจก.โอเอ พี เค ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3,424.00 29/1/2563 เลขที่ 2000100216 1

39  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายมนตรี อุบลรัตน์ ม.
6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

47,770.15 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636384 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

40  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ปนัดดา เขียวมณี 
ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,500.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636416 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

41  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายชัย ชาติดี ม.6 ต.
จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

2,621.50 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636177 
ลว. 11 ธ.ค. 2562

1

42  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางฐิติยา พัชรธรรม ม.
4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,310.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636435 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

43  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาย้ายแนวฯ นายค ารณ งามท้วม ม.6
 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี

4,625.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636446 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

44  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจินดา
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ อบต.
ดอนทราย (รร.บ้านเขาถ้ า) ม.9 ต.ดอนทราย 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

90,570.15 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001623107 
ลว. 8 พ.ย. 2562

1

45  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายฉัตรชัย ประพฤติ
กิจ ม.10 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

2,466.35 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636193 
ลว. 11 ธ.ค. 2562

1

46  0705562003264 บริษั เอสเค888 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ค่าจ้างรถเครนไฮโดรลิค ขนาด 16 ตัน/เมตร 
จ านวน 7 วัน

52,430.00 29/1/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001648569 
ลว. 14 ม.ค. 2563

1

47  0703560001343 หจก.แสงทองมอเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8946 รบ. 321 31/1/2563 เลขที่ 2100031182 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

48 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวัสดุส านักงาน 900 31/1/2563 เลขที่ 2000418745 1
49  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 855 3/2/2563 เลขที่ 2000149394 1

50  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง
จ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ.เดือน ม.ค.
2563

7,161.00 4/2/2563 เลขที่ 3001656489 1

51  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน 2,400.00 12/2/2563 เลขที่ 2000181405 1

52  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 952.3 12/2/2563 เลขที่ 2000191768 1

53  3700100811912 นางประไพ ข าเลิศ จ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.วัดเพลง 2,706.00 12/2/2563
เลขที่ 30001656642 ลว.
4.02.2020

1

54  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน TONER 5,018.30 12/2/2563 เลขที่ 2000182250 1

55  3620400422033 เอ็มการยาง
ค่าซ่อมบ ารุงยาพาหนะ ทะเบียน ก.ต.6088 
กฟย.วัดเพลง

8,000.00 12/2/2563 เลขที่ 2000181482 1

56  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษมอลลายน้ า) 10,914.00 12/2/2563 เลขที่ 2000182076 1

57  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าวัสดุส านักงาน ถ่ายเอกสาร 792 14/2/2563 เลขที่ 2000191560 1
58  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าวัสดุส านักงาน ถ่ายเอกสาร 667 14/2/2563 เลขที่ 2000191650 1
59  3700800477756 พี พี คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าวัสดุส านักงาน 200 17/2/2563 เลขที่ 2000181431 1
60  3739900012974 สองพี่น้องแอร์ ค่าซ่อมอุปกรณ์ส านักงาน 500 18/2/2563 เลขที่ 2000223610 1
61  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 2,394.00 18/2/2563 เลขที่ 2000222928 1

62  3700100757926
ร้านอู่สุรินทร์การช่าง (นายสุรินทร์ 
แก้วยอด)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8946 รบ. 8,675.00 18/2/2563 เลขที่ 2000221712 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

63  0703546000131 หจก.เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ คุณรานี ชาญปรีชา ม.4
 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราาม

4,226.50 18/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001636393 
ลว. 12 ธ.ค. 2562

1

64  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง 600 18/2/2563 เลขที่ 2000223263 1

65  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3,937.60 19/2/2563 เลขที่ 2000221632 1

66  0705562003264 บริษัท เอสเค 888 เอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด จ้างเหมารถเครน ขนาด 16 ตัน 14,980.00 19/2/2563
เลขที่ 3001649966          
ลว.31.01.2020

1

67  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน (กฟย.วัดเพลง) 10,914.00 19/2/2563 เลขที่ 2000223723 1

68  3700800477756 พีพีคัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 550 21/2/2563 เลขที่ 2000439166 1

69  0705562003264 บริษัท เอสเค 888 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ค่าจ้างเหมรถเครน 3,745.00 21/2/2563 เลขที่ 2000439188 1

70  1100800773958 ไทยรุ่งพานิช 1992 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 83-2242 รบ. 235.4 21/2/2563 เลขที่ 200052153 1

71  0703532000478 หจก.เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามัน กฟย.วัดเพลง 691.7 21/2/2563 เลขที่ 2000432915 1
72  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ค่าน้ ามัน 80,462.80 21/2/2563 เลขที่ 2100024389 1

73  5700890007068 นายคงศักด์ิ ไหมละออง ค่าตัดต้นไม้ 81,072.00 21/2/2563
เลขที่ 3001653662          
ลว.06.02.2020

1

74  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายปราโมทย์ ปาทาน 
ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

11,920.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001652632 
 ลว. 23 ม.ค. 2563

1

75  0705562003264 บริษัท เอสเค888 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ค่าจ้างเหมาเครนไฮโดรลิคขนาด 16 ตัน/เมตร 
จ านวน 7 วัน

52,430.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001657703 
 ลว. 5 ก.พ. 2563

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

76  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายอินทัช ทิพย์เมธา
กุล ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

50,109.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001644589 
ลว. 2 ม.ค. 2563

1

77  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ม.ค.2563 1,809.00 24/2/2563 เลขที่ 2000463834 1
78  0703532000478 หจก.เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 914.98 24/2/2563 เลขที่ 2000463394 1

79  3130600190173 นายประเชิญ อยู่บน ค่าตัดต้นไม้ 7,578.00 24/2/2563
เลขที่ 3001653659          
ลว.06.02.2020

1

80  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นางวันดี ผ้ึงแย้ม ม.1 
ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

5,250.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001644587 
ลว. 2 ม.ค. 2563

1

81  4720900001450 ร้านช่างใหญ่ไดนาโม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 80-8267 รบ. 300 24/2/2563 เลขที่ 2000462811 1

82  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายมงคล แตงสุข ม.8 
ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

5,775.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001652619 
 ลว. 23 ม.ค. 2563

1

83  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.หนู สายมา ม.6 ต.
อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,500.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001652628 
 ลว. 23 ม.ค. 2563

1

84  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายบุญเลิศ กิ่งเพชร ม.
3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

46,103.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001644588 
 ลว.2 ม.ค. 2563

1

85  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ นายชยพล ศรีสุพพัต
พงศ์ ม.1 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

25,330.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001644585 
 ลว. 2 ม.ค. 2563

1

86  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.เพียงโสม แสงเดือน
 ม.7 ต.อ่าิงหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,325.00 24/2/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001652634 
 ลว. 23 ม.ค. 2563

1

87  3760300002678 นายยงค์ แพงดี ค่าตัดต้นไม้ 38,313.00 24/2/2563
เลขที่ 3001653652          
ลว.06.02.2020

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

88  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก (กฟย.วัดเพลง) 2,632.20 26/2/2563 เลขที่ 2000462587 1

89  3739900012974 ร้านสองพี่น้องแอร์ ค่าเคร่ืองปรับอากาศ กฟย.วัดเพลง 14,000.00 27/2/2563
เลขที่ 3001658918ท ลว.
27.02.2020

1

90  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน ก.พ. 
2563

7,161.00 2/3/2563
เลขที่ 3001656469 ลว 
02.03.2020

1

91  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน ก.พ.
2563 กฟย.วัดเพลง

2,337.00 5/3/2563 เลขที่ 30001656642 1

92  0105556055491 บริษัท ซีเจ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 311.21 5/3/2563 เลขที่ 2100070669 1

93  0765559001388
บ. รักษาความปลอดภัย ละออง
เพขร จ ากัด

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน 
ก.พ.

33,600.00 9/3/2563
เลขที่ 30001668793         
ลว. 02.03.2020

1

94  0765559001388
บ.รักษาความปลอดภัย ละอองเพชร
 จ ากัด

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน 
ม.ค. 2563

33,600.00 9/3/2563
เลขที่ 3001668793           
ลว. 02.03.2020

1

95  0107637001404 ยริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปเรชั่น กล้องถ่ายรูปดิจิติล 14,009.35 17/3/2563 เลขที่ 3001669638 1
96  3700100811912 ร้านปากท่อก๊อปปี้สวย ค่าวัสดุส านักงาน 1,223.00 17/3/2563 เลขที่ 2000581122 1
97  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง(นายจรัญ งามสง่า) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,400.00 17/3/2563 เลขที่ 2000581049 1
98  0703532000192 หจก. อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน 2,616.82 18/3/2563 เลขที่ 2000580257 1
99  0703532000192 หจก. อักษรศิล ค่าวัสดุส านักงาน 2,135.51 18/3/2563 เลขที่ 2000580819 1

100  0107552000146
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
(มหาชน)

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ผกป. (งบส ารองเร่งด่วน) 40,000.00 19/3/2563 เลขที่ 3001659081 1

101  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามัน 66,775.57 19/3/2563 เลขที่ 2100069053 1

102  0107552000146
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
(มหาชน)

เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า กฟย.วัดเพลง (งบส ารอง
เร่งด่วน)

40,000.00 19/3/2563
เลขที่ 3001659057          
ลว.02.03.2020

1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

103  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน 6,800.00 19/3/2563 เลขที่ 2000581003 1

104  0107552000146
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
(มหาชน)

clamp-on grund ผกป.กฟส.ปทอ.(งบส ารอง
เร่งด่วน)

37,600.00 19/3/2563
เลขที่ 3001659088           
ลว. 02.03.2020

1

105  0105556038669
บริษัท เอสซีเอ็ม พรีเมียร์ จ ากัด
(นายอัฐวุฒิ ไสยสมบัติ)

คัทเตอร์ปากนกแก้ว 12,000.00 19/3/2563 เลขที่ 3004664698 1

106  3700800477756 พี.พี. คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าวัสดุส านักงาน 1,500.00 19/3/2563 เลขที่ 2000596415 1

107  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน 6,800.00 19/3/2563 เลขที่ 2000581040 1

108  3700800477756 พี.พี.คัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ ค่าวัสดุส านักงาน 225 19/3/2563 เลขที่ 2000596334 1

109  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าเคร่ืองส ารองไฟ 6,750.00 19/3/2563 เลขที่ 3001669075 1

110  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดตล็ดส านักงาน 655 19/3/2563 เลขที่ 2000596625 1

111  0107552000146
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
(มหาชน)

จัดซ้ือรอกทดแรง 3/2 ผกป. (งบส ารองเร่งด่วน) 30,000.00 19/3/2563
เลขที่ 3001659224            
ลว. 11.03.2020

1

112  0107552000146
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
(มหาชน)

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น(กฟย.วัดเพลง)(งบ
ส ารองเร่งด่วน)

10,000.00 19/3/2563 เลขที่ 3001659025 1

113  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน 4,460.00 19/3/2563 เลขที่ 2000580964 1

114  0703540000414 หจก. ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามัน 3,408.54 20/3/2563 เลขที่ 2000542048 1
115  0703541000167 หจก. โอเอ.พี.เค ค่าซ่อมบ ารุงคอม 3,200.00 20/3/2563 เลขที่ 2000589574 1
116  0703540000414 หจก. ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามัน 3,240.60 20/3/2563 เลขที่ 2000603287 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

117  0705562003264 บริษัท เอสเค888 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ้างเหมารถเครน 42,000.00 23/3/2563
เลขที่ 30001673973          
ลว. 19.03.2020

1

118  0703551000810 หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียร่ิง
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ทิพย์ชีวัน วงศ์สุร
ไกร (เพิ่มเติม) ม.6 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

4,287.49 23/3/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001558698 
ลว. 7 มิ.ย. 2562

1

119  1700800004070 น.ส. ภารดี อินทนา ค่าแมสปิดปาก 1,600.00 25/3/2563 เลขที่ 2000638905 1
120  0735562005062 ร้านศศิวิมล เภสัช ค่าแอลกอฮอลล์เจล 2,900.00 25/3/2563 เลขที่ 2000638547 1

121  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง(นายจรัญ งามสง่า)
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 8820 
ชุมพร

3,750.00 26/3/2563 เลขที่ 20006366 1

122  0703532000478 หจก. เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามัน 836.15 26/3/2563 เลขที่ 2000637969 1

123  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง(นายจรัญ งามสง่า)
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 8820 
ชุมพร

800 26/3/2563 เลขที่ 2000637420 1

124  3700100642428 ร้าน กิตติ แอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 81-6063 รบ. 1,700.00 26/3/2563 เลขที่ 2000636262 1

125  0703560001343 หจก. แสงทองมอเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 81-6063 รบ. 760 26/3/2563 เลขที่ 200094784 1

126  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าวัสดุส านักงาน(ค่าถ่ายเอกสาร) 1,718.00 26/3/2563 เลขที่ 2000637037 1
127  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวัสด์ิชัย ค่าบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 80-8440 รบ. 1,030.00 26/3/2563 เลขที่ 2000636743 1
128  1700800004070 น.ส. ภารดี อินทนา ค่าแมสปิดปากและถุงมือ 8,240.00 27/3/2563 เลขที่ 2000651266 1

129  1709700127674
ร้าน ที.พี. การไฟฟ้า(นางสาว
ทิพวรรณ อินทวัฒน์)

ค่า smart TV (กฟย.าิดเพลง) 6,480.00 27/3/2563
เลขที่ 30001682301          
ลว. 27.03.2020

1

130  0703540000414 ร้านยาเจริญเภสัช ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 120 27/3/2563 เลขที่ 2000645354 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

131  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน(ผบง) 2,136.00 30/3/2563 เลขที่ 2000645305 1

132  1100800773958 ร้านไทยรุ่งพานิช 1992 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 81-6063 รบ. 126 30/3/2563 เลขที่ 200064589 1

133  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน(ผบต) 4,690.00 30/3/2563 เลขที่ 2000645260 1

รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 1,654,478.09

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่


