


ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง
เหตผุล
สนับสนุน

1  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากดั
จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อมรถยนต์ 
80-6841 กระบี่ 6,090.00 1/10/2563 เลขที่ 2001632615 1

2  0815561000163 บริษทั เค.เอส.วัสดุกอ่สร้าง จ ากดั ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 260 6/10/2563 เลขที่ 2001656736 1
3  3451000149022 ร้าน อ.มอเตอร์ จ้างซ่อมรถยนต์ บบ-8344 กระบี่ 5,860.00 8/10/2563 เลขที่ 2001632733 1

4  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้าวิศวกรรม จ ากดั
จ้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า ชือ่งาน 
บา้นใสควร 31,051.40 12/10/2563 เลขที่ 2001762258 1

5  0815549000213 บริษทั วีที เทรดด้ิง แอนด์ โอเอ จ ากดั จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ 6,900.00 14/10/2563 เลขที่ 2001674604 1
6  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 8,560.00 14/10/2563 เลขที่ 2001632733 1
7  1509900770645 ร้าน ที เอน็ พร้ินต้ิง ซ้ือหมกึพร้ินเตอร์ 15,570.00 16/10/2563 เลขที่ 2001674461 1
8  0125560003041 บริษทั เจอาร์ อเิลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากดั ซ้ืออปุกรณ์ช่าง 45,154.00 20/10/2563 เลขที่ 2501023217 1
9  3850100068062 นายส่รินทร์ อาชากลุ จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 24,000.00 2/11/2563 เลขที่ 2001808851 1

10  0815562001163 บริษทัรวยเจริญยนต์จ ากดั ซ่อมรถยนต์ กฟภ.81-1259 กระบี่ 2,200.00 2/11/2563 เลขที่ 2000206391 1
11  0815560003231 บริษทั กระบีย่างทอง 1999 จ ากดั ปะยางรถยนต์ กฟภ. 150 5/11/2563 เลขที่ 2000592576 1
12  0994000165501 บริษทัอซูีซุอนัดามนัเซลล์ จ ากดั จ้างซ่อมรถยนต์ 81-1240 กระบี่ 1,636.89 10/11/2563 เลขที่ 2001808892 1
13  3819900058353 ร้านเทพดีไซน ์มเีดีย จ้างท าปา้ยความปลอดภยั 12,800.00 12/11/2563 เลขที่ 2001808867 1
14  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากลุ จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 24,000.00 12/11/2563 เลขที่ 2001128328 1

16  3819900034179 นายโกวิทย์ ละงู

จ้างติดต้ังตาข่ายกนังูที่ต้นเสาไฟและสายยึด
โยง ซอยอนามยับางเหรียง ซอยวังน้ าเย็น 
ซอยตาแกน 67,240.00 23/11/2563 เลขที่ 2501049440 1

17  0815560003231 บริษทักระบีย่างทอง1999จ ากดั เปล่ียนยางรถยนต์ 80-6841 กระบี่ 2,800.00 23/11/2563 เลขที่ 2001074417 1
18  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากลุ จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 8,000.00 26/11/2563 เลขที่ 2001674527 1
19  2819900016369 ร้านเขาพนมวิทยุ ซ้ืออปุกรณ์ช่าง 13,834.00 1/12/2563 เลขที่ 2001936010 1

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอเขาพนม



20  1819900091109 ร้านพิเชษฐ์การช่าง ซ่อมรถยนต์ 81-1259 กระบี่ 27,000.00 1/12/2563 เลขที่ 2001954762 1

21  0994000165501 บริษทั บา้นไฟฟ้าวิศวกรรม จ ากดั
จ้างกอ่สร้างขยายระบบจ าหนา่ยงานย้าย
แนวฯถนนสาย ทับพรุ-เขาประ 68,606.00 8/12/2563 เลขที่2501100316 1

22  2819900016369 ร้านพนทวิทยุ การไฟฟ้า ซ้ืออปุกรณ์ช่าง 14,360.00 17/12/2563 เลขที่ 2001989964 1
23  3810200109003 นายสาธร ทองสัมฤทธิ์ จ้างเหมาเคร่ืองปัน่ไฟส ารอง 8,000.00 17/12/2563 เลขที่ 2001674527 1

24  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากดั
จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อมรถยนต์ 
80-6841 กระบี่ 6,380.00 17/12/2563 เลขที่ 2002002398 1

25  0815561000899 บริษทั ซี ดับบลิว พี พร้ินต้ิง จ ากดั จ้างปร้ินแบบแปลน 11,235.00 17/12/2563 เลขที่ 2001990417 1

26  3800700202517 นางธัญกมล นิม่มณี
จ้างเหมากอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยฯ
งานติดต้ังหมอ้แปลงเสริมบา้นควน 37,408.27 21/12/2563 เลขที่ 2501142352 1

27  3819900034179 นายสุรินทร์ อาชานกลุ

จ้างเหมาค่าแรง ตัดต้นไมก้รณีพิเศษเพื่อ
กอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า งาน
บา้นเทพพนม 35,383.00 21/12/2563 เลขที่ 3001797351 1

28  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3,172.00 14/12/2563 เลขที่ 2501142352 1
29  0813555000121 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บา้นไฟฟ้า คอนสตรัคชัน่ จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 2,212.76 15/12/2563 เลขที่ 2001966162 1
30  0994000165501 ร้านยุง้เฮา เทรดด้ิง จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 2,430.00 15/12/2563 เลขที่ 2001955972 1
31  3810100743843 ไอ.พร้ินท์ แอนด์ ซับพลาย จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 15,410.00 28/12/2563 เลขที่ 2002010426 1
32  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 30/12/2563 เลขที่ 2001699734 1
33  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 30/12/2563 เลขที่ 2001536341 1
34  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย จ้างซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/10/2563 เลขที่ 2001386008 1

35  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) บตัร Fleet Card 
(เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง ก.ย. 2563 67,119.20 8/10/2563 เลขที่ 2100330993 1

36  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) บตัร Fleed Card 
(เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง ก.ย. 2563 67,119.20 8/10/2563 เลขที่ 2100330993 1

37  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบี่ จ้างท าตรายางผู้จัดการ จ านวน 2 รายการ 1,340.00 9/10/2563 เลขที่ 2001587442 1

38  1549900371767 น.ส.ศิริวรรณ สุทธคุณ
จัดซ้ือพานดอกไมแ้ละเคร่ืองทองนอ้ย 
จ านวน 2 รายการ 3,690.00 9/10/2563 เลขที่ 2001587747 1



39  3810100743843 ร้าน ไอ.พร้ินท์แอนด์ซัพพลาย

จ้างท าไวนลิ พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1,360.00 9/10/2563 เลขที่ 2001587616 1

40  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) บตัร Fleet Card 
(เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง ประจ าเดือน ต.ค. 63 66,546.20 16/11/2563 เลขที่ 2100367012 1

41  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ๙ ักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/12/2563 เลขที่ 2001842873 1
42  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 1,202.00 8/12/2563 เลขที่ 2001894784 1
43  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 12 รายการ 5,566.50 8/12/2563 เลขที่ 2001894795 1

44  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) บตัร Fleet Card 
(เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิงพาหนะ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2563 58,341.50 14/12/2563 เลขที่ 2100403551 1

รวมทัง้สิน้ 794,787.92

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 

(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 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

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ


