
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอเขาพนม 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาพนม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 29 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
    
       (นายประโยชน์ พูลสวัสดิ์) 
   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาพนม 
 
 
 

 

 

 

 



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน

1  0835538001060 บริษทัซุปเปอร์ชีปจ ากัด ซ้ือตะกร้าขยะ 398.00 วันที่ 1/4/2563 เลขที่ 2500360290 1
2  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง 1999จ ากัด ซ่อมรถยนต์ 81-1240 กระบี(่กะทะล้อ) 2,650.00 วันที่ 7/4/2563 เลขที่ 2000749898 1

3 1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล๊กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังGPS 4,500.00 วันที่ 13/4/2563 เลขที่ 2000817000 1

4 1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาค่าแรงค่าอุปกรณ์ติดต้ังวิทยุส่ือสารติด
รถยนต์

25,450.00 วันที่ 16/4/2563 เลขที่ 2000817499 1

5  3810200104940 บริษทัรวยเจริญยนต์จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงค่าอะไหล่ซ่อมรถยนต์ บบ-8344 
กระบี(่ช่วงล่าง)

14,680.00 วันที่ 16/4/2563 เลขที่ 2000831990 1

6 3801301022702 นายสาโรจน์ อนงค์
จ้างเหมาปรับปรุงที่วางอุปกรณ์และจอดรถยนต์ 
กฟภ.

12,800.00 วันที่ 20/4/2563 เลขที่ 2000846639 1

7 1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาค่าแรงค่าอุปกรณ์ซ่อม POWRR SUPPY
และซ่อมวิทยุส่ือสารส านักงาน

7,550.00 วันที่ 21/4/2563 เลขที่ 2000817189 1

8 3810600053722 นางสายสุยา ภริมรักษ์ จ้างค่าแรงติดต้ังหม้อแปลงเสริมบา้นเขาดิน 65,590.00 วันที่ 22/4/2563 เลขที่ 2500482664 1
9 3819900057071 รุ่งแสงพานิชย์ ซ่อมเคร่ืองเล่ือยยนต์ 2,775.00 วันที่ 27/4/2563 เลขที่ 2000846532 1

10 0815558001375 บริษทัปญัญาชนไอทอีินเตอร์กรุ๊ป
จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับหอ้งประชุม VIDO 
CCRFERENCE

4,799.00 วันที่ 5/5/2563 เลขที่ 2000842482 1

11 3920600032341 อูด่ าการช่าง จ้างซ่อมรถยนต์80-6841กระบี(่ปะผุพื้นเก๋งหน้า) 2,500.00 วันที่ 5/5/2563 เลขที่ 2000886696 1

12  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างเหมารถยนต์ ทะเบยีน บพ 4519 กระบี่ เพื่อ
ส ารวจเฟสมิเตอร์ Cleansing Meter

2,400.00 วันที่ 15/5/2563 เลขที่ 2000183244 1

13 3810200032795 ร้านฉลวยวัสดุก่อสร้าง ซ้ืออุปกรณ์ช่าง 12,630.00 วันที่ 20/5/2563 เลขที่ 2000973041 1
14 3819900057071 ร้านรุ่งแสงพานิชชย์ จ้างซ่อมเคร่ืองปั่นไฟส ารอง 1,080.00 วันที่ 20/5/2563 เลขที่ 2000937879 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
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ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
15 ร้านประเสริฐการเกษตร ซ้ือยาฆ่าหญ้า 440.00 วันที่ 26/5/2563 เลขที่ 2001099452 1
16  0835523000062 บริษทัแสงรุ่งภเูก็ตจ ากัด ซ่อมรถยนต์ 80-6841 กระบี่ 29,530.93 วันที่ 1/6/2563 เลขที่ 2001167247 1
17 1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงและค่าอุปกรณ์ติดต้ังกล้องติดรถยนต์ 19,920.00  วันที่ 4/6/2563 เลขที่ 2000978598 1

18  3810200104940 บริษทัรวยเจริญยนต์
จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อมรถยนต์ บบ
8344กระบี่

12,880.00 วันที่ 5/6/2563 เลขที่ 2001099341 1

19 3810100660352 เพชรวันดี คาร์แคร์และรีสอร์ท
จ้างท าความสะอาดล้างอัดฉีดรถยนต์ กฟภ.
81-1259 กระบี่

650.00 วันที่ 12/6/2563 เลขที่ 2001099618 1

20  1809700243321 น.ส.บษุกร พทุธพงศ์
จ้างเหมาค่าแรงล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน

5,700.00 วันที่ 19/6/2563 เลขที่ 2001106629 1

21 1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงค่าอุปกรณ์ส่ือสาร 24,000.00 วันที่ 22/6/2563 เลขที่ 2001808851 1
22  0815558000573 หจก.กระบี่บา้นแอร์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 61,000.00 วันที่ 30/6/2563 เลขที่ 2500626134 1
23  0815558000573 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นไฟฟา้ คอนสตรัคชั่น จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 642.00 วันที่ 10/4/2563 เลขที่ 2000746518 1
24 นางสาววนิดา วงศ์ชู

จ้างเหมารถจักรยานยนต์ใช้ในงานCleansing 
metet กับระบบ GIS

3,150.00 วันที่ 20/4/2563 เลขที่ 2001495718 1

25  0813557001060 หจก.ทเีอ็นเอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1179 วันที่ 14/5/2563 เลขที่ 2000867431 1
26 นางสาว วนิดา วงศ์ชู

จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ใช้ในงานตรวจสอบ 
Cleansing meter

3,500.00 วันที่ 15/5/2563 เลขที่ 2000704193 1

27  0815557001428 บริษทั ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน ม.ีค. 2563 8,973.30 วันที่ 1/4/2563 เลขที่ 2500353757 1

28  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน) บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 50,980.40  วันที่ 7/4/2563 เลขที่ 2500380641 1

29 0815560002693 บริษทั กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 580.00 วันที่ 28/4/2563 เลขที่ 2000826954 1
30  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 วันที่ 5/5/2563 เลขที่ 2001073090 1

31 3810100743843 ร้านปกาสัยเคร่ืองเขียน จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 2309 วันที่ 12/5/2563 เลขที่ 2000852292 1

32  0107537000882
บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) บตัร Fleed 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน เม.ย. 
2563

50,677.60 วันที่ 12/5/2563 เลขที่ 2100155799 1
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33  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 วันที่ 1/6/2563 เลขที่ 2000495008 1

34 3810100743843 ร้าน ไอพร้ินท ์แอด์ ซัพพลาย วงเงิน
จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี ใน
รัชการลที่ 10

540.00 วันที่ 1/6/2563 เลขที่ 2000991163 1

35  0813557001060 หจก.ทเีอ็นเอส กระบี่
จัดซ้ือธง สท. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

297.70  วันที่ 2/6/2563 เลขที่ 2500546092 1

36  0813557001060 หจก. ทเีอ็นเอส กระบี่
จัดซ้ือธง สท. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

297.70 วันที่ 2/6/2563 เลขที่ 2500546092 1

37 1549900371767 น.ส.ศิริวรรณ สุทธคุณ
จ้างประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีพร้อมเคร่ืองสักการะเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563

12,310.00 วันที่ 2/6/2563 เลขที่ 2000991258 1

38  0105536092641 บริษทั เอกชัยดิสบวิซิชั่นจ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 677.00 วันที่ 5/6/2563 เลขที่ 2000991486 1

39  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน) บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ค. 2563 51397.2 วันที่ 8/6/2563 เลขที่ 2500537356 1

40  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชัน ซิสเทม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในส านักงาน จ านวน 10 รายการ 1,443.00 วันที่ 10/6/2563 เลขที่ 2500542299 1
41 สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขา กระบี่ จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในส านักงาน จ านวน 2 รายการ 760.00 วันที่ 11/6/2563 เลขที่ 2500542299 1
42  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชัน ซิสเทม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในส านักงาน จ านวน 1 รายการ 196.00 วันที่ 22/6/2563 เลขที่ 2500565420 1

รวมทั้งส้ิน 511,232.83

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 
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(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดงัน้ี 
     1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


