


วันที่ เลขที่

1  3720700398731 น.ส.เกษร สุขสมบติั
ค่าจ้าซักผ้าปทูีน่อนหอ้งเวรฯ เดือน
กันยายน 2563 1,600.00 2/10/2563

เลขที ่
2001542724 1

2  0107555000295 บริษทั ไทยพฒันาประกันภยั จ ากัด(มหาชน)
ค่าต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ประจ าป ี
2563-64 5,985.58 5/10/2563

เลขที ่
2500869248 1

3  3729800041557 บางล่ีโฆษณา ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์-แผนกก่อสร้างฯ 630.00 6/10/2563
เลขที ่

2001559095 1

4  0605559001575 บริษทั ฐิติพร เซอร์วิส จ ากัด
ค่าจ้างถ่ายรูปสุ่มหน่วย               
เดือนกันยายน2563 1,619.98 7/10/2563

เลขที ่
2001565475 1

5  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ-                 
น.ส.แซ่ม่อย แซ่โก 7,847.38 12/10/2563

เลขที ่
5200145439 1

6  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ-นายเล็ก แซ่ล้ิม 11,615.92 12/10/2563
เลขที ่

5200145451 1

7  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ-นายสันติ บวั
ดอนไพร 3,659.40 12/10/2563

เลขที ่
5200145461 1

8  3361200589388 ร้านดอกไม้ครูญา พวงมาลาดอกไม้สด วันที ่13 ต.ค.63 1,000.00 14/10/2563
เลขที ่

2001597458 3

9  3720700174930 ใจการยาง 24
เปล่ียนยางรถยนต์ Nissan ทะเบยีน 
ผก.3623 สพ. 17,200.00 15/10/2563

เลขที ่
2001606072 1

10  0145557001394 บริษทั พนัธ์เจริญกรุ๊ป จ ากัด
ค่าน้ ามัน รถยนต์ทะเบยีน 53-4982 
กทม. 1,900.00 19/10/2563

เลขที ่
2001641206 1

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

11  0723522000114 หจก. สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) น้ ามันรถยนต์ 14,631.50 20/10/2563
เลขที ่

2500922199 1

12  0723522000114 หจก. สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) น้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 109.60 20/10/2563
เลขที ่

2500922199 1

13  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี ( ส านักงานใหญ่ ) น้ ามันเชื้อเพลิง 22,752.08 21/10/2563
เลขที ่

2500947930 1

14  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางจ าป ี    
หอมกระจุย 26,420.44 26/10/2563

เลขที ่
5200152035 1

15  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายวิเชียร ค า
หอมร่ืน 4,264.00 26/10/2563

เลขที ่
5200152018 1

16  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางวิไล กล่ิน
ถือศิล 8,006.00 26/10/2563

เลขที ่
5200152021 1

17  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ เดือนกันยายน 
2563 13,986.90 26/10/2563

เลขที ่
2100332121 1

18  3361200589388 ร้านดอกไม้ครูญา พวงมาลาดอกไม้สด 23 ต.ค.63 1,000.00 26/10/2563
เลขที ่

2001664090 3

19  3729800056341 น้ าด่ืมสบาย
ค่าน้ าด่ืมบริโภคในส านักงานและบริการ
ลูกค้า เดือน ตุลาคม 2563 (ธุรการ) 620.00 26/10/2563

เลขที ่
2001661078 3

20  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 17,094.04 26/10/2563
เลขที ่

2500947930 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

21  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายอนุศักด์ิ ใจมัน่ 15,089.00 26/10/2563
เลขที ่

5200152026 1

22  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน น.ส. ขวันเรียม 
ทองเมืองหลวง 15,434.00 26/10/2563

เลขที ่
5200152011 1

23  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน 985.00 26/10/2563
เลขที ่

2001668392 1

24  3729800041557 บางล่ีโฆษณา ปา้ยทะเนียบ ผจก / ผชก 1,220.00 27/10/2563
เลขที ่

2001668482 1

25  0723561000081 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ล้ิมล่งฮวด อุปกรณ์ท าความสะอาด 850.00 27/10/2563
เลขที ่

2001671850 1

26  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ 
เบญ็จวรรณ พทัธ์รุ่งเรืองกุล 24,522.26 28/10/2563

เลขที ่
5200152783 1

27  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ นาง
พมิลรัตน์ พฒันาการพนิช 47,252.27 28/10/2563

เลขที ่
5200152794 1

28  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายวรศักด์ิ 
เชาว์ปญัญานนท์ 6,464.00 2/11/2563

เลขที ่
5200155920 1

29  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.วัดพรสวรรค์
 28-016847 11,556.00 2/11/2563

เลขที ่
5200155861 1

30  3720700398731 นางสาวเกษร สุขสมบติั จ้างเหมา ซักผ้าปทูีน่อน 1,600.00 2/11/2563
เลขที ่

2001693920 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

31  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายวิระ คงเย็น 15,798.00 2/11/2563
เลขที ่

5200155933 1

32  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่จ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.บา้นไชย
นาราษฏร์ ใ.4 56-003305 36,599.35 3/11/2563

เลขที ่
5200156989 1

33  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ปป.บา้นไผ่ขาด 
60-023838 30,860.94 3/11/2563

เลขที ่
5200156998 1

34  0735547002121 บริษทั สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์Ricoh-ธุรการ 2,889.00 6/11/2563
เลขที ่

2001722844 1

35  3729800058328
ร้านสุพรรณก๊อบปี ้สองพีน่้อง(ศิริวรรณ รูป
ข าดี)

ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ต.ค. 2563
 ผกป. 1,715.00 10/11/2563

เลขที ่
2001743585 1

36  3720700987290 อู่ประจวบ อ่อนดี
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ISUZU 
ทะเบยีน 84-5390 สพ 1,990.00 10/11/2563

เลขที ่
2001743551 1

37  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์

ค่ากระดาษพมิพห์นังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟ 
เดือนกันยายน 2563 (กระดาษ A4 สี
ฟา้ 7 รีม ) 1,750.00 12/11/2563

เลขที ่
2001751861 1

38  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพใ์ช้งานแผนก
บญัชีและการเงิน 5,992.00 12/11/2563

เลขที ่
20017584143 1

39  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์
ค่าวัสดุส านักงาน ผบง. เดือน ตุลาคม 
2563 1,735.00 12/11/2563

เลขที ่
2001756113 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
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เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
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 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
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   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

40  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

หมึกเคร่ืองพมิพ ์ใช้งานแผนกบญัชีและ
การเงิน 4,950.00 12/11/2563

เลขที ่
2001751930 1

41  1102000100926 นายกฤษฎา พรมส้มซ่า

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้คร้ังคราว(แยก
หนองวัลย์เปรียง-โรงสีสุรชัย)(สถานีฯ
สพน.1-ธ.ออมสิน)(SF6กลางทุง่-SF6 64,512.00 16/11/2563

เลขที ่
5200164332 1

42  0107537000521 บริษทัสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อุปกรณ์ท าความสะอาด 3,470.00 16/11/2563
เลขที ่

2001766675 1

43  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 4,545.50 17/11/2563
เลขที ่

2100363154 1

44  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี
บ ารุงรักษารถยนต์ Nissan ทะเบยีน 
ผก.3623 สพ. 1,660.00 23/11/2563

เลขที ่
2001809933 1

45  0723558000041 หจก.ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมางานย้ายแนว ปป.บา้นหนอง
พนัยัง 29-008793 8,864.95 24/11/2563

เลขที ่
5200167906 1

46  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี ค่าน้ ามันรถยนต์ 27,846.16 24/11/2563
เลขที ่

2501034056 1

47  0723558000041 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาย้ายแนว บริษทั รัตน
เพาเวอร์ จ ากัด 53,937.84 24/11/2563

เลขที ่
5200167917 1

48  3729800103544 ร้านอันนาบุค๊เฮ้าส์
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน-แผนก
บริการลูกค้า 195.00 26/11/2563

เลขที ่
2001825546 1

49  3729800058328
ร้านสุพรรณก๊อบปี ้สองพีน่้อง(นางสาว
ศิริวรรณ รูปข าดี)

ค่าถ่ายเอกสารเดือน ต.ค.63-แผนก
บริการลูกค้าฯ 43.00 26/11/2563

เลขที ่
2001825510 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
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50  0735547002121 บริษทั สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากัด
ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์SAMSUNG-แผนก
บริการลูกค้าฯ 4,601.00 26/11/2563

เลขที ่
2001825759 1

51  3729800056341 น้ าด่ืมสบาย ค่าน้ าด่ืม เดือน พ.ย.63 620.00 26/11/2563
เลขที ่

2001825457 3

52  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ เคร่ืองเขียนส านักงาน - แผนกก่อสร้าง 1,249.00 30/11/2563
เลขที ่

2001832027 1

53  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางอุไ จันทร
พาณิชกุล 2,430.00 30/11/2563

เลขที ่
5200169982 1

54  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่จ้างเหมาค่าแรงงาน นายทรงธรรม ล้ิม
ธนาคม 11,862.00 30/11/2563

เลขที ่
5200169991 1

55  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่าหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน ตุลาคม 
2563 จ านวน 20 ฉบบั 200.00 30/11/2563

เลขที ่
2001685534 3

56  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่าหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2563 จ านวน 19 ฉบบั 190.00 30/11/2563

เลขที ่
2001831605 3

57  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11,555.42 1/12/2563
เลขที ่

2501086345 1

58  3720700398731 เกษร สุขสมบติั
ค่าซักผ้าปทูีน่อนหอ้งแก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้องประจ าเดือน พ.ย. 63 1,600.00 1/12/2563

เลขที ่
2001842042 1

59  3729800058328
ร้านสุพรรณก๊อบปี ้สองพีน่้อง(นางสาว
ศิริวรรณ รูปข าดี)

ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พ.ย. 
2563 แผนกก่อสร้าง 81.00 2/12/2563

เลขที ่
2001895021 1
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60  3729800109691 อนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางมลฤดี เมือง
นก 11,390.15 2/12/2563

เลขที ่
5200172506 1

61  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ แจวงทาง
หลวงชนบท(หน้าวัดศรีเฉลิมเขต) 26,246.24 2/12/2563

เลขที ่
5200172284 1

62  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่ารแรงงาน ปป.บา้นอ าเถอ
เก่า 59-013260 55,408.88 2/12/2563

เลขที ่
5200172343

1

63
 3729800109691 อนุรัตน์ ทองแผ่น

ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน น.ส. สุนันทา 
กวดนอก 12,105.98 2/12/2563

เลขที ่
5200172469 1

64  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่)
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ Mitsubishi 
ทะเบยีน 85-9356 นฐ. 1,260.00 4/12/2563

เลขที ่
2001896770 1

65  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน น.ส. วรรวิษา 
ชาวหน้าไม้ 13,925.00 7/12/2563

เลขที ่
5200175222 1

66  3101401877161 ร้านสหยนต์ บางล่ี (ส านักงานใหญ่)
แบตเตอร์ร่ีแหง้ ระยนต์ ISUZU ทะเบยีน
 84-5390 สพ. 6,206.00 7/12/2563

เลขที ่
2001872417 1

67  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี(ส านักงานใหญ่) น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 12,447.58 7/12/2563
เลขที ่

2501086345 1

68  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน อบต.บา้นช้าง
(ประปาฯคลองตรง) 14,463.19 7/12/2563

เลขที ่
5200175258 1

69  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน                 
นายพรีเดช ไชยพนัธ์ 15,182.00 7/12/2563

เลขที ่
5200175232 1
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70  1709900876867 ร้านตวงยา หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ 295.00 8/12/2563
เลขที ่

2001879847 1

71  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ นาย
อมร เอี่ยมแสงสิน 16,893.16 8/12/2563

เลขที ่
5200181837 1

72  1709900876867 ร้านตวงยา ยาสามัญประจ าส านักงาน 339.00 8/12/2563
เลขที ่

2001879937 1

73  3729800038328
ร้านสุพรรณก๊อบปี ้สองพีน่้อง(นางสาว
ศิริวรรณ รูปข าดี)

ค่าถ่ายเอกสารสมุทค าส่ังพร้อมเข้าเล่ม
จ านวน 1 เล่ม 150.00 8/12/2563

เลขที ่
2001895043 1

74  0723558000041 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ นาย
วรพล ทรัพยัย 12,354.22 14/12/2563

เลขที ่
5200178983 1

75  3720700397271 นายโสภณ พกัเรือนดี เบกิค่าแรง ปรับปรุงมิเตอร์ ร้ือถอนมิเตอร์ 27,420.00 14/12/2563
เลขที ่

5200179011 1

76  0107555000295 บริษทั ไทยพฒันาประกันภยั จ ากัด (มหาชน)
พรบ.รถยนต์ หมายเลขทะเบยีน ผก.
3623 สพ. 893.45 16/12/2563

เลขที ่
2001928986 1

77  0107537000882 กรุงไทย
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 10,587.40 17/12/2563

เลขที ่
2100402004 1

78  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
กระถินแดง 17,695.00 18/12/2563

เลขที ่
5200181801 1

79  3759900037802 นาสยสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงฯ บา้น
โปง่พรม 19,707.26 18/12/2563

เลขที ่
5200181836 1
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80  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงฯบา้น
วังตะกู 45-007267 45,813.12 18/12/2563

เลขที ่
5200181810 1

81  1709900876867 ร้านตวงยา เจลแอลกอฮอร์ล 2,270.00 21/12/2563
เลขที ่

2001941089 4

82  3720701075862 ปฐมฤกษ ์เจริญศิลป์ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ผบง 1,300.00 21/12/2563
เลขที ่

2001947814 1

83  0105536092641 บริษทั เอก - ชัย ดิสมริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 450 มล 237.00 22/12/2563
เลขที ่

2001958250 1

84  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน 240.00 25/12/2563
เลขที ่

2001989093 1

85  0723558000041 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ 
ปรับปรุงบา้นทบักระดาน 60-005979 32,541.91 25/12/2563

เลขที ่
5200187650 1

86  3729800051439 ทรัพย์เจริญ จัดซ้ือเคร่ืองพน่ยาบริเวณส านักงาน 1,000.00 25/12/2563
เลขที ่

2001987348 1

87  0105537121254 ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน 53-5473 1,000.00 25/12/2563
เลขที ่

2001988274 1

88  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุส านักงาน 1,875.00 25/12/2563
เลขที ่

2001989128 1

89  1720799001645 ร้านสอิ้งคอมพวิเตอร์ ซ้ือสายLANต่อกล้องวงจรปดิ 98.00 25/12/2563
เลขที ่

2001987659 1
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90  3729800056341 น้ าด่ืม สบาย
ค่าน้ าด่ืมบริโภคในส านักงานและบริการ
ลูกคือ เดือน ธันวาคม 2563 620.00 25/12/2563

เลขที ่
2001978078 3

91  0735558001481 บริษทั พพิฒัน์พล อิเลคทริค จ ากัด
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.จ๊อดชะโด
ไทย จ ากัด 20,931.88 28/12/2563

เลขที ่
5200189374 1

92  0605559001575 บริษทั ฐิติพร เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
ค่าจ้างเหมาถ่ายรูปสุ่มหน่วยมิเตอร์ไฟา้
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 1,573.97 28/12/2563

เลขที ่
2001997753 1

93  0605559001575 บริษทั ฐิติพร เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
ค่าตอบแทนรหสัผิดปกติและใช้ Clip on
 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 1,162.02 28/12/2563

เลขที ่
2001997800 1

94  3729800109691 อนุรัตน์ ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.บา้นทพัหลวง 8,988.00 29/12/2563
เลขที ่

5200192008 1

95  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) ค่าน้ ามันรถยนต์ ทะเบยีน กฉ 431 นฐ 16,419.68 29/12/2563
เลขที ่

2501149735 1

96  3729800031900 นายธีรยุทธ์ เล่หม์งคล ค่าเช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 100 KW 9,000.00 29/12/2563
เลขที ่

2002001982 1

97  3720700398731 เกษร สุขสมบติั
ค่าซักผ้าปทูีน่อนหอ้งแก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้องประจ าเดือน ธ.ค. 2563 1,600.00 30/12/2563

เลขที ่
2002007784 1

98  0735547002121
บริษทั สมาร์ คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด หมึก RICOH SP230TNHY/SP230H 2,889.00 30/12/2563

เลขที ่
2002008600 1

99  0723558000041 หจก.ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ นาย
สมหวัง เจ้าเล้า 6,021.85 30/12/2563

เลขที ่
5200192312 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

100  0723558000041 หจก.ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ นาง
กลับยารัตน์ กี่สุข 7,166.86 30/12/2563

เลขที ่
5200192331 1

101  3720100350826 นายสัญญา จันทร
ค่าจ้างเหมาค่าแรง งานปป.บา้นทบัเสนา
รักษ์ 20,605.00 30/12/2563

เลขที ่
5200192017 1

102  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่านหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน ธันวาคม
 2563 จ านวน 19 ฉบบั 190.00 30/12/2563

เลขที ่
2100415898 3

103  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ รถ
ทะเบยีน ผก 3622 842.40 1/10/2563

เลขที ่
2001591651 1

104  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 16-30 
กันยายน 2563 117.30 1/10/2563

เลขที ่
2001591745 1

105  3169900305365 นางจิตต์งาม เพยีรพานิช ค่าซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์คอมพวิเตอร์ 1,640.00 12/10/2563
เลขที ่

2001606134 1

106  3720700165990 ร้านสหยนต์
ค่าจ้างเหมางานซ่อมแซมรถยนต์ 
ทะเบยีน กก 8924 สุพรรณบรีุ 7,000.00 12/10/2563

เลขที ่
2001606248 1

107  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 18,025.80 14/10/2563
เลขที ่

2100328034 1

108  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า งวด 1-15 
ตุลาคม 2563 236.20 19/10/2563

เลขที ่
2500931841 1

109  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ งวด 
1-15 ตุลาคม 2563 4,906.50 19/10/2563

เลขที ่
2500931841

1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

110  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

ค่าหมึกเคริ่ืองพมิพ ์MFC7860 
DW,MFC-L2715DW 5,239.90 22/10/2563

เลขที ่
2001671806

1

111  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน 620.00 26/10/2563
เลขที ่

2001699335 1

112  3720700165990 นายวรสิทธิ์ วรกิจธ ารงค์ชัย

ค่าซ่อมเปล่ียนลูกปนืล้อหน้า กลึงจาร
เบรกหน้า ทะเบยีน81-5016 
สุพรรณบรีุ 11,615.00 28/10/2563

เลขที ่
2001699376 1

113  3730200367798 น้ าด่ืมสดชื่น

ค่าน้ าด่ืม เดือนตุลาคม 2563

500.00                        30/10/2563

เลขที ่
2001699309 3

114
 0723554000811 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 16-31 
ต.ค.2563 (110 ลิตร) 2,426.60                     

2/11/2563
เลขที ่

2500980935
1

115  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด

1,664.00                     3/11/2563

เลขที ่
2001713802 1

116  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ฟลีท
การ์ดเดือน ตุลาคม 2563 24,779.50                   18/11/2563

เลขที ่
2100367006 1

117  3670200802681 นางสาวขจีรัตน์ เนียมหอม
ค่าบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองพมิพต์ามวาระ 1,950.00                     23/11/2563

เลขที ่
2001810185 1

118  3729800103544 ร้าน อันนา บุค๊ เฮาส์ ค่ากระดาษ A4 575.00                        24/11/2563
เลขที ่

2001820916
1

119  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1-15 
พ..ย.2563 2,140.00                     1/12/2563

เลขที ่
2501053909 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

120  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม

ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า

112.90                        1/12/2563

เลขที ่
2001845483 1

121  0723554000811 หจก. สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ รถ 
ทะเบยีน ผก3622 สุพรรณบรีุ 1,623.20                     2/12/2563

เลขที ่
2501101228 1

122
 0723554000811 หจก. สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 16-30 พ.ย.63 206.10                        

2/12/2563

เลขที ่
2001929180 1

123  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ฟลีท
การ์ด เดือน พฤศจิกายน 22,159.40                   14/12/2563

เลขที ่
2100405089 1

124  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1-15 
ธ.ค.2563(120 ลิตร) 2,875.20                     16/12/2563

เลขที ่
2501142794 1

125  0105536092641 บ.เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด

ค่าเจลแอลกอฮอล์

237.00                        21/12/2563

เลขที ่
2001958250 4

126  0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด

ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์MFC-L2715 Dw 
(TN-2480) 2,490.00                     22/12/2563

เลขที ่
2001987869 1

127  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮาส์ ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน 1,875.00                     24/12/2563

เลขที ่
2001989128 1

รวมทั้งส้ิน 1,165,027.31



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบนัทกึข้อมูล
1 ระบลุ าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
2 ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
3 ระบชุื่อผู้ประกอบการ
4 ระบรุายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ิามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
5 ระบจุ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให ้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
6 ระบวุันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น

            ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
7 ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้

            1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405/4 ว 322  ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
               ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

            2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
            3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ  การบริหารพสัดุภาครัฐ 
                           ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 01405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561 
            4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 


