


วันที่ เลขที่

1  3720700398731 เกษร สุขสมบติั จ้างเหมาซักผ้าปทูีน่อนหอ้งเวร มิ.ย.63 1,600.00 1/7/2563
เลขที ่

2000943583 1

2  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่าหนังสือพมิพเ์ดือนมิถุนายน2563 
จ านวน 42 ฉบบั 420.00 1/7/2563

เลขที ่
2001076019 3

3  1720799001645 ร้านสอิ้งคอมพวิเตอร์ ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ samsung 650.00 8/7/2563
เลขที ่

2001115778 1

4  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ นาย
จิรวัฒณ์ แจ้งสว่าง 17,055.80 8/7/2563

เลขที ่
5200094766 1

5  3729800041557 บางล่ีโฆษณา ปา้ยจุดลงทะเบยีนรับเงินประกัน 1,440.00 8/7/2563
เลขที ่

2001099230 1

6  3729800041557 บางล่ีโฆษณา
สต๊ิกเกอร์แปะบอร์ดปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
คืนเงินประกัน 8,325.00 8/7/2563

เลขที ่
2001099282 1

7  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นส.วราภรณ์ ลือ
กุลวัฒนะชัย 7,130.00 8/7/2563

เลขที ่
5200049543 1

8  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ นาย
สันติ เกิดลาภ 31,218.32 8/7/2563

เลขที ่
5200094742 1

9  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงฯ บา้น
ดอนกอก 32-00231 11,235.00 8/7/2563

เลขที ่
52000094752 1

10  3729800066924 ร้านบางล่ีการประมง
จัดซ้ือพลาสติกคลุมดินจัดสวนหนิ 
บริเวณส านักงาน 1,500.00 9/7/2563

เลขที ่
2001103107 1

เหตผุล
สนับสนุน
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11  3720700173836 นายบรรจง เกิดสมบรูณ์ จัดซ้ือหนิคลุกหลังส านักงาน 10,400.00 9/7/2563
เลขที ่

2001103182 1

12  3720700980791 สวนไทรวรรณษา จัดซ้ือต้นไม้จัดสวนบริเวณส านักงาน 9,740.00 9/7/2563
เลขที ่

2001103042 1

13  3720700173836 นายบรรจง เกิดสมบรูณ์ ค่าซ่อมบ ารุง - อาคาร 7,800.00 10/7/2563
เลขที ่

2001109660 1

14  3729800041557 บางล่ีโฆษณา ปา้ยไวนิล ร.10 640.00 10/7/2563
เลขที ่

2001115704 1

15  1100800457550 นายณัฏฐพล พงษห์รัิญธนโชค
ค่าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ใช้งานแผนก
บญัชีและการเงิน 4,230.00 13/7/2563

เลขที ่
2001125249 1

16  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางวนิดา เดียวิไล 7,132.00 13/7/2563
เลขที ่

5200097014 1

17  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน บ.บิก๊ซีซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ จก. 24,455.00 13/7/2563

เลขที ่
5200097021 1

18  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์
ค่าวัสดุส านักงานแผนกบญัชีและการเงิน
 เดือน มิ.ย. 63 2,480.00 13/7/2563

เลขที ่
2001125470 1

19  3729800109691 นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
ส านักแจง 25-001331 19,094.15 15/7/2563

เลขที ่
5200098965 1

20  1100800457550 นายณัฐพล พงษห์รัิญธนโชค
จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 
(Solid State Drive 240 GB) 1,390.00 16/7/2563

เลขที ่
2001139993 1
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21  3729800058328 ร้านสุพรรณก๊อปปี ้สองพีน่้อง
ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ม.ิย. 2563
 แผนกก่อสร้างฯ 166.00 20/7/2563

เลขที ่
2001183129 1

22  0107537000882 กรุงไทย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 21,797.00 20/7/2563
เลขที ่

2100223946 1

23  0705556001301
บริษทั เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ (2014) 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ ชั้นวางของภายใน 4,265.00 21/7/2563

เลขที ่
2001168302 1

24  8710273004530 นครปฐมบลอคประสาน อิฐส าหรับจัดสวน 1,020.00 21/7/2563
เลขที ่

2001169724 1

25  3720700376524 ร้านพรุิณแอร์
ซ่อมแอร์รถยนต์ ISUZU ทะเบยีน บษ
3341 1,800.00 23/7/2563

เลขที ่
2001201239 1

26  0723522000114 หจก. สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่)
น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ทะเบยีน ผก-
3623 สพ. , 83-1636 สพ. 22,510.80 24/7/2563

เลขที ่
2500649240 1

27  3729800056341 น้ าด่ืม สบาย
ค่าน้ าด่ืมบริโภคในส านักงานและบริการ
ลูกค้า เดือน กรกฎาคม 2563 (ธุรการ) 620.00 29/7/2563

เลขที ่
2001202475 3

28  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน ก.ค. 63 250.00 29/7/2563
เลขที ่

2001197908 1

29  3720700695603 อุ่นเจริญการช่าง
ซ่อมรถยนต์ MITSUBISHI ทะเบยีน 
85-9356 นฐ 2,290.00 29/7/2563

เลขที ่
2001200930 1

30  2720700021876 นายอนันต์ อ านวยสุข ตู้เก็บมิเตอร์ 4,500.00 29/7/2563
เลขที ่

2001200535 1
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31  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน ก.ค. 63 ผบต 850.00 29/7/2563
เลขที ่

2001197879 1

32  3720700695603 อุ่เจริฐการช่าง
ซ่อมรถยนต์ MITSUBISHI ทะเบยีน 
85-9356 นฐ 4,380.00 29/7/2563

เลขที ่
2001200965 1

33  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่าหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน กค. 63 
จ านวน 19 ฉบบั 190.00 31/7/2563

เลขที ่
2001234487 3

34  3720700398731 เกษร สุขสมบติั
ค่าซักผ้าปทูีน่อนหอ้งแก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้องประจ าเดือน ก.ค. 63 1,600.00 3/8/2563

เลขที ่
2001224087 1

35  3140500023631 รวมยางบางล่ี (ส านักงานใหญ่)
ซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบยีน 6 กฐ 
8094 8,200.00 5/8/2563

เลขที ่
2001237674 1

36  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงฯ บา้น
ทุง่รี 56-940284 25,476.70 5/8/2563

เลขที ่
5200109101 1

37  3140500023631 รวมยางบางล่ี
ปะยาง รถยนต์ ISUZU ทะเบยีน 
84-5390 สพ. 100.00 5/8/2563

เลขที ่
2001236266 1

38  0107537000521 สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน 3,663.00 5/8/2563
เลขที ่

2001232632 1

39  3700200186173 นายสุชาญ ทองดี จัดซ้ือต้นไม้ปรับปรุงสวน 9,900.00 5/8/2563
เลขที ่

2001233128 1

40  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ISUZU 
ทะเบยีน บษ 3341 สพ. 2,100.00 5/8/2563

เลขที ่
2001237571 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

41  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

หมึก HP CN055AA/933XL 
M(825P) แผนกบริการลูกค้าฯ 695.50 5/8/2563

เลขที ่
2001235510 1

42  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ เคร่ืองเขียนส านักงาน 105.00 5/8/2563
เลขที ่

2001292025 1

43  0725558000353
บริษทั แอดไวท ์สองพีน่้อง จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

ส่ือบนัทกึข้อมูลอิเล็กทรอนิค แผนก
ก่อสร้าง 390.00 5/8/2563

เลขที ่
2001236827 1

44  3720700134865 สุชัยไดนาโม
ใบปดัน้ าฝน 18 นิว้ NB แท ้รถยนต์ 
ISUZU ทะเบยีน 84-5390 สพ. 400.00 5/8/2563

เลขที ่
2001236493 1

45  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง Nissan ทะเบยีน ผก.
3623 สพ. 1,660.00 5/8/2563

เลขที ่
2001237545 1

46  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
ดอนกอก 47-004163 12,280.00 5/8/2563

เลขที ่
5200109110 1

47  3503000522926 ร้านแดงพลอรีสท์ ค่าประชาสัมพนัธ์ 900.00 6/8/2563
เลขที ่

2001246765 1

48  3729800109691 อนุรัตน์ ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุง ม.2   
ต.บอ่สุพรรณ 57-011426 58,166.27 6/8/2563

เลขที ่
5200110282 1

49  0723522000114 สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 145.65 7/8/2563
เลขที ่

2001283682 1

50  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.ตลาดทุง่คอก
 22-001648 20,110.65 7/8/2563

เลขที ่
5200113069 1
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(6)

51  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายทวีเกียรติ 
เกิดสมบรูณ์ 7,737.00 10/8/2563

เลขที ่
5200119142 1

52  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายทวีเกียรติ 
เกิดสมบรูณ์ 7,737.00 10/8/2563

เลขที ่
5200119142 1

53  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายทวีเกียรติ 
เกิดสมบรูณ์ 7,737.00 10/8/2563

เลขที ่
5200119142 1

54  1100800457550 นายณัฏฐพล หงษห์รัิญธนโชค
ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ นายณัฏฐพล 
หงษห์รัิญธนโชค 2,380.00 13/8/2563

เลขที ่
2001278493 1

55  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด หมึก Ricoh230THY/SP230H 2,889.00 13/8/2563

เลขที ่
2001274950 1

56  3729800058328 ร้านสุพรรณก๊อปปี ้สองพีน่้อง ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม 2563 200.00 13/8/2563
เลขที ่

2001278640 1

57  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
ดอนศาลเจ้า 23-007109 8,848.90 13/8/2563

เลขที ่
5200113058 1

58  1730200172231 พรวิมล จันทวาท ซ่อมโช๊คประตูหอ้งส่ือสาร 1,500.00 13/8/2563
เลขที ่

2001281993 1

59  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุง บริเวณ
ตลาดทุง่คอก 37-019174 23,796.80 13/8/2563

เลขที ่
5200113050 1

60  0605559001575 บริษทั ฐิติพร เซอร์วิส จ ากัด
ค่าจ้างเหมาถ่ายรูปสุ่มหน่วยมิเตอร์ไฟฟา้
 ประจ าเดือน ก.ค. 63 1,496.72 13/8/2563

เลขที ่
2001281668 1
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61  3729800058328 ร้านสุพรรณก๊อปปี ้สองพีน่้อง ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 63 501.00 13/8/2563
เลขที ่

2001278682 1

62  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ MITSUBISHI 
ทะเบยีน 85-9356 นฐ 2,260.00 13/8/2563

เลขที ่
2001279092

1

63
 3729800109691 อนุรัตน์ ทองแผ่น

ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
หนองนา 51-000390 94,326.92 13/8/2563

เลขที ่
5200113369 1

64  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด หมึก HP CN054AA/933XL 2,086.50 13/8/2563

เลขที ่
2001274770 1

65  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้นพุ
อ้ายดาว 36-017674 9,794.00 13/8/2563

เลขที ่
5200112955 1

66  3720701075862 ปฐมฤกษ ์เจริญศิลป์ ค่าย้ายแอรฺ หอ้งเวร 510101142 3,200.00 13/8/2563
เลขที ่

2001276718 1

67  1729800104374 บมู หม้อน้ า
ซ่อมรถยนต์ MITSUBISHI ทะเบยีน 
85-9356 นฐ 1,000.00 13/8/2563

เลขที ่
2001279174 1

68  1100800457550 นายณัฏฐพล หงษห์รัิญธนโชค SSD 240 GB แผนกบริการลูกค้าน 3,895.00 13/8/2563
เลขที ่

2001278480 1

69  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน ร้านสมาร์ทคอม 
แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 6,206.00 13/8/2563

เลขที ่
2001275033 1

70  0723558000041 หจก. ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ นาย
พงศกร เองหรัิญวนิช 11,161.17 14/8/2563

เลขที ่
5200115011 1
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71  0723558000041 หจก.ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ นาย
หสัวีร์ ดิลกวัฒนานุสรณ์ 19,667.24 14/8/2563

เลขที ่
5200115017 1

72  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางอรสา ดารา
เว๋ว 10,884.00 17/8/2563

เลขที ่
5200115623 1

73  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายคมสัยต์ 
เครือวัลย์ 4,604.00 17/8/2563

เลขที ่
5200115614 1

74  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นายชิน ศิริสมบติั 6,410.00 17/8/2563
เลขที ่

5200115605 1

75  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน แขวงทางหลวน
ชนบทสุพรรณบรีุ (หน้าดอนกลาง) 20,523.00 18/8/2563

เลขที ่
5200115818 1

76  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน แขวงทางหลวง
ชนบทสุพรรณบรีุ(แยกโรงงานไก่) 46,257.00 18/8/2563

เลขที ่
5200115821 1

77  3140500023631 รวมยางบางล่ี (ส านักงานใหญ่)
ซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบยีน 6 กฐ 
8094(ปะยางรถ) 240.00 18/8/2563

เลขที ่
2001329181 1

78  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน แขวงทางหลวง
ชนบท 20,523.00 18/8/2563

เลขที ่
5200115810 1

79  0107537000882 กรุงไทย
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ - กฟส.สพน.
เดือน ก.ค.2563 24,686.70 19/8/2563

เลขที ่
2100258539 1

80  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ย้ายหม้อแปลง 
ปตร.บางซอ 29,499.90 24/8/2563

เลขที ่
5200119522 1
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81  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
โปง่ตาไล้ 27,474.48 24/8/2563

เลขที ่
5200119155 1

82  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงบา้น
หนองพนัยัง 21,406.42 24/8/2563

เลขที ่
5200119160 1

83  3720700400972 รุ่งฤทธิ์ บวักลืน ค่าหนิคลุก 12,000.00 24/8/2563
เลขที ่

2001337322 1

84  1730200172231 พรวิมล จันทวาท แก้ไขประตูบานเล่ือน 15,000.00 24/8/2563
เลขที ่

2001337290 1

85  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เอ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน ส.ค.63 1,562.00 25/8/2563
เลขที ่

2001343353 1

86  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน 210.00 25/8/2563
เลขที ่

2001343315 1

87  3720400156774 อัญชสา ดวงดาว ค่าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ 9,500.00 25/8/2563
เลขที ่

2001359345 1

88  3729800056341 น้ าด่ืม สบาย
ค่าน้ าด่ืมบริโภคส านักงานและบริการ
ลูกค้า เดือน สิงหาคม 2563 620.00 27/8/2563

เลขที ่
2001358481 1

89  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ ไฟ
ทางบา้นโปง่ลาบ 26,154.01 27/8/2563

เลขที ่
5200120764 1

90  3720700980791 นายมาโนช เรืองระยับ ต้นไม้จัดสวน ขี้วัว 2,200.00 27/8/2563
เลขที ่

2001358420 1
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91  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ ค่าจ้างเหมาขยายเขต นายณัฐชัย มัง่สกุล 25,249.33 27/8/2563
เลขที ่

5200121056 1

92  1730200125011 นายอิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานนายอิทธิพล สาร
รัมย์ 7,840.00 27/8/2563

เลขที ่
5200120647 1

93  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ 
ดับเบลิยู เค ซี จ ากัด 8,613.50 27/8/2563

เลขที ่
5200120658 1

94  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาขยายเขต นางคมข า ทอง
ไหลรวม 3,796.36 27/8/2563

เลขที ่
5200121029 1

95  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขตฯ นาย
สุรัต ศรีจันทร์อ่อน 42,300.31 27/8/2563

เลขที ่
5200120675 1

96  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน นางสมคิด ใจตรง 14,880.00 27/8/2563
เลขที ่

5200120645 1

97  1730200125011 อิศรา ทองแผ่น
ค่าจ้างเหมาค่าแรงงาน อบต.หวัโพธิ์ไฟ
สาธารณะ บางบอน 13,079.00 27/8/2563

เลขที ่
5200120649 1

98  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ ค่าจ้างเหมาขยายเขต นายชูชาติ สุดใจดี 12,254.07 27/8/2563
เลขที ่

5200121040 1

99  3101401877161 ร้านสหยนต์ บางล่ี (ส านักงานใหญ่) น้ ามันเคร่ือง Shell ทะเบยีน กค2913 1,369.60 1/9/2563
เลขที ่

2001381410 1

100  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง ทะเบยีน กฉ431 2,330.00 1/9/2563
เลขที ่

2001381296 1
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101  3169900305365 นางจิตต์งาม เพยีรพานิช
ค่าซ่อมHDDคอมพวิเตอร์-แผนกบญัชี
และการเงิน 1,250.00 1/9/2563

เลขที ่
2001377389 1

102  3720700400972 รุ่งฤทธิ์ บวักล่ิน ค่าหนิคลุก 8,000.00 1/9/2563
เลขที ่

2001381232 1

103  3720900912969 ร้านคอมพวิเตอร์เวสเทร์ิน ซ่อมปร้ินเตอร์ - ผกป Brother 3,600.00 1/9/2563
เลขที ่

2001381011 1

104  3729800103544 ร้านอันนาบุค๊ เฮ้าส์
ค่าวัสดุส านักงาน แผนกบญัชีและ
การเงิน เดือน สิงหาคม 2563 450.00 1/9/2563

เลขที ่
2001382213 1

105  0994000165501 บริษทั ฐิติพร เซอร์วิส
ค่าจ้างเหมาถ่ายรูปสุ่มหน่วยมิเตอร์
ไฟฟา้ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 1,419.34 1/9/2563

เลขที ่
2001382339 1

106  3720700398731 นางเกษร สุขสมบติั
ค่าซักผ้าปทูีน่อนหอ้งแก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้องประจ าเดือน ส.ค.63 1,600.00 1/9/2563

เลขที ่
2001374571 1

107  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์
ค่านหงัสือพมิพ ์ประจ าเดือน สิงหาคม 
2563 จ านวน 30 ฉบบั 200.00 1/9/2563

เลขที ่
2001381700 3

108  0723522000114 หจก.สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) ค่าน้ ามันรถยนต์ 19,044.15 3/9/2563
เลขที ่

2500781505 1

109  0723522000114 หจก. สิริวัฒนาบางล่ี (ส านักงานใหญ่) ค่าน้ ามันรถยนต์ 11,203.38 3/9/2563
เลขที ่

2500781505
1

110  0107537000521 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน 2,811.00 9/9/2563

เลขที ่
2001428382

1
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111  3729800058328 ร้านสุพรรณก๊บปี ้สองพีน่้อง
ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ส.ค. 2563
 แผนกก่อสร้างฯ 467.00 9/9/2563

เลขที ่
2001427758 1

112  3759900037802 นายสนธิ ต้ังประเสริฐ
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ-ปรับปรุงบา้น
หนองกระทู้ 10,582.30 10/9/2563

เลขที ่
5200127649 1

113  0723558000041 หจก ฐิตารีย์ 2015

ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ น.ส. 
จันทร์ อาทติย์ต้ัง 35,734.79                   14/9/2563

เลขที ่
5200129326 1

114
 3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี

ถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ISUZU 
ทะเบยีน 83-1636 สพ. 1,640.00                     

14/9/2563
เลขที ่

2001437137
1

115  3101401877161 ร้านสหยนต์ บางล่ี (ส านักงานใหญ่)

ใบปดัน้ าฝนรถยนต์ Nissan ทะเบยีน 
ผก.3623 สพ. 385.20                        14/9/2563

เลขที ่
2001437024 1

116  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย

8 ่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน 
สิงหาคม 16,746.60                   21/9/2563

เลขที ่
2100295742 1

117  0723558000041 หจก.ฐิตารีย์ 2015
ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ-ปรับปรุงบา้นไผ่
เดาะ 16,360.30                   22/9/2563

เลขที ่
5200133637 1

118  3729800056341 น้ าด่ืม สบาย
ค่าน้ าด่ืมบริโภคในส านักงานและบริการ
ลูกค้า เดือน กันยายน 2563 620.00                        24/9/2563

เลขที ่
2001516061

3

119  3729800041557 บางล่ีโฆษณา ค่าตรายางจ านวน 14 อัน 2,160.00                     24/9/2563

เลขที ่
2001516030 1

120  3720700984290 อู่ประจวบ อ่อนดี

บ ารุงรักษารถยนต์ Nissan ทะเบยีน 
ผก.3623 สพ 1,660.00                     24/9/2563

เลขที ่
2001515846 1
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121  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์

วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน ก.ย. ธุรการ

470.00                        25/9/2563

เลขที ่
2001515760 1

122
 3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน ก.ย. 63 1,162.00                     

25/9/2563

เลขที ่
2001515731 1

123  3101401877161 ร้านสหยนต์ บางล่ี (ส านักงานใหญ่)

อุปกรณ์ด้าน่าง ร้าน สหยนต์ บางล่ี

3,531.00                     29/9/2563

เลขที ่
2001522276 1

124  3729800051439 ทรัพย์เจริญ

วุสดุเบด็เตล็ดช่าง ( ใบมีด หวัใส่เอ็น เอ็น
 ) 510.00                        30/9/2563

เลขที ่
2001546813 1

125  3729800058328 ศิริวรรณ รูปข าดี

ค่าถ่ายเอกสารA4 เดือน กันยายน 
2563 -แผนกก่อสร้างฯ 495.00                        30/9/2563

เลขที ่
2001550034 1

126  3100503211891 นายสมศักด์ิ ทองงาม

เหล็กกล่องซิงค์ ท าซุ้มไม้เล้ือย

2,540.00                     30/9/2563

เลขที ่
2001542479 1

127  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์
วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน เดือน ก.ย.
63-แผนกบญัชีฯ 1,620.00                     30/9/2563

เลขที ่
2001549764 1

128  3169900305365 นางจิตต์งาม เพยีรพานิช
ซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์(Power 
Supply,CPU)-แผนกบญัชีฯ 1,490.00                     30/9/2563

เลขที ่
2100309982 1

129  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด หมึก SAMSUNG MLT-D307L 5,992.00                     30/9/2563

เลขที ่
2001541663

1

130  3140500023631 ร้านรวมบางลางล่ี (ส านักงานใหญ่)

ค่าปะยางระยนต์ 6 กม 8820 กทม.

150.00                        30/9/2563

เลขที ่
2001543022 1
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131  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์

วัสดุเคร่ืองเขียนส านักงาน-แผนก
ก่อสร้างฯ เดือน ก.ย.63 850.00                        30/9/2563

เลขที ่
2001549729 1

132  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

ค่าหมึกเคร่ืองพมิพS์AMSUNG แผนก
บญัชีและการเงิน 11,984.00                   30/9/2563

เลขที ่
2001530346 1

133  3729800048420 ร้านหนังสือทองไพบลูย์

ค่าหนังสือพมิพเ์ดือนกันยายน2563

200.00                        30/9/2563

เลขที ่
2001529071 3

134  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด

หมึก HP CN053AA/932XL 2 กล่อง

2,824.80                     30/9/2563

เลขที ่
2001541710 1

135  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์

กระดาษถ่ายเอกสารสีฟา้-แผนกบญัชีฯ

1,750.00                     30/9/2563

เลขที ่
2001549779 1

136  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะรถ
ทะเบยีน ผก 3622 งวด 16-30มิ.ย.63 1,784.80                     1/7/2563

เลขที ่
2500625073 1

137  1730200181566 น.ส.เบญจวรรณ บญุลือพนัธ์

ค่าจ้างเหมาซักผ้าปทูีน่อนหอ้งอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟา้ เดือน มิ.ย.63 500.00                        1/7/2563

เลขที ่
2001115894 1

138  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน

1,487.00                     2/7/2563

เลขที ่
2001101020 1

139  3720900816773 ล้านล้าน อู่ทองโฆษณา
ปา้ยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์

300.00                        8/7/2563

เลขที ่
2001125612 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอสองพ่ีน้อง

ลําดบัที่
          

(1)

เลขประจําตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจําตวั ประชาชน

 (2)

           ชือ่ผู้ประกอบการ           
                                            

(3)

     รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง  
                                         

  (4)

 จํานวนเงินรวมที่จัดซ้ือ
            จัดจ้าง        

   (5)

           เอกสารอ้างอิง             
(6)

140  3720700095932 น.ส.อริษา ใจซ่ือ ค่าหนังสือพมิพ ์เดือน มิ.ย.2563 300.00                        10/7/2563

เลขที ่
2001198532 3

141  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ รถ
ทะเบยีน ผก 3622 1-15 ก.ค. 63 1,780.80                     16/7/2563

เลขที ่
2500648929 1

142  0723554000811 หา้งหุน่ส่วนจ ากัด สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า งวด 1-15 ก.ค.
 2563 117.70                        16/7/2563

เลขที ่
2001202781 1

143  3730200367798 ร้านน้ าด่ืมสดชื่น(น.ส.จุฑามาศ มาโต) ค่าน้ าด่ืมถ้วย 500.00                        17/7/2563

เลขที ่
2001198295 3

144  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
ค่าน้ ามัน บตัรฟทีการ์ด ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2563 22,697.00                   21/7/2563

เลขที ่
2100226782 1

145  3729800097412 นายทศพล แซ่ล้อ
เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์บรรทกุ 
ทะเบยีน บษ 5495 3,700.00                     21/7/2563

เลขที ่
2001200355 1

146  3949900277208 ร้านประยุทธการไฟฟา้ ค่าอุปกรณ์ระบบLANในส านักงาน 885.00                        22/7/2563

เลขที ่
2001201574 1

147  1729800097262 นายวารินทร์ เกรียงไกร
ค่าเปล่ียนสวิทช์ไฟคอย NPR รถทะเบยีน
 81-5016 940.00                        22/7/2563

เลขที ่
2001199275 1

148  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮ้าส์ ค่าวัสดุ ส านักงาน 140.00                        23/7/2563

เลขที ่
2001197944 1
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149  3720700165990 ร้านสหยนต์
ค่าจ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถยนต์แก้ไฟ
 ทะเบยีน 81-5016 สุพรรณบรีุ 1,350.00                     24/7/2563

เลขที ่
2001201548 1

150  3720700165990
ร้านสหยนต์ทุง่คอก (นายวรสิทธื์ วรกิจ
ธ ารงค์ชัย) ค่าซ่อมรถยนต์ กก 8924 สพ. 41,835.00                   31/7/2563

เลขที ่
3001735949/3

1.07.2563
1

151  3720900816773 ล้านล้าน อู่ทองโฆษนา ค่าปา้ยฟวิเจอร์บอร์ดนวัตกรรม 500.00                        3/8/2563

เลขที ่
2001329312 1

152  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยาพาหนะ งวด 
16-31 กรกฎาคม 2563 4,335.50                     3/8/2563

เลขที ่
2500734168 1

153  3720700101151 ร้าน PA เซอร์วิส
ค่าซ่อมเปล่ียนจานเดือยรถยนต์บรรทกุ 
2 ตัน ทะเบยีน บษ 5495 6,700.00                     3/8/2563

เลขที ่
2001275189 1

154  0735547002121
บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ากัด ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ์ 2,749.90                     14/8/2563

เลขที ่
2001329105 1

155  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า งวด 1-15 
สิงหาคม 2563 235.30                        17/8/2563

เลขที ่
2001343479 1

156  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะฟลีทการ์ด
 เดือน ก.ค.2563 18,739.50                   17/8/2563

เลขที ่
2100254678 1

157  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ งวด 
1-15 สิงหาคม 2563 2,695.20                     17/8/2563

เลขที ่
2500734186 1



วันที่ เลขที่

เหตผุล
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158  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม ค่าน้ ามันงวด 16-31 สิงหาคม 2563 3,065.90                     1/9/2563

เลขที ่
2500801539 1

159  3720900855094 นายสุริโย แสงสุข ค่าธงชาติ 1,250.00                     2/9/2563

เลขที ่
2001389921 1

160  3720700174930 ใจการยาง ค่าจ้างเปล่ียนยางรถบรรทกุข์ 5,400.00                     8/9/2563

เลขที ่
2001433731 1

161  1729900052376 แสงอรุณไลทต้ิ์ง ค่าบนัไดสไลด์ 10 ขั้น 3,800.00                     15/9/2563

เลขที ่
2001471450 1

162  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 237.30                        16/9/2563

เลขที ่
2001516533 1

163  0723554000811 หจก.สว่างวัฒนะ ปโิตรเลียม
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทะเบยีน 
ผก 3622 854.40                        16/9/2563

เลขที ่
2001516433 1

164  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 20,632.00                   21/9/2563

เลขที ่
2100298211 1

165  3729800103544 ร้านอันนา บุค๊ เฮาส์ ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน 290.00                        24/9/2563

เลขที ่
2001517720 1

รวมทั้งส้ิน 1,329,658.93
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หมายเหตุ : เงื่อนไขการบนัทกึข้อมูล
1 ระบลุ าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
2 ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
3 ระบชุื่อผู้ประกอบการ
4 ระบรุายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 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 


