


ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

1  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ จ.ส.ต.ประเสริฐ 
หงษ์วชิลุดา ม.6 ต.จอมประทัด อ.วดั
เพลง จ.ราชบุรี

11,505.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665519         
ลว. 24 ก.พ. 2563

1

2  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายอณัณพ 
ทองสง่า ม.8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

14,497.43 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670250        
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1

3  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ภัทรนันท์ 
กอประเสริฐถาวร ม.9 ต.วดัเพลง อ.วดั
เพลง จ.ราชบุรี

4,226.50 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665510         
ลว. 24 ก.พ. 2563

1

4  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายพุทธพิงศ์ 
ต้ังงามวทิยากลุ ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
 จ.ราชบุรี

19,879.53 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670260         
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1

5  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.สาวติรี ฟ้า
คนอง ม.1 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

15,474.05 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670256         
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1
6  0125545007881 บริษัท อพัไลน์ เทคโนโลย ีจ ากดั ค่าอปุกรณ์ความปลอดภัย(กฟส.ปากท่อ) 28,728.00 10/4/2563 เลขที่ 2000678831 1

7  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายเวโรจน์ 
วงศ์ประดู่ ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วดั
เพลง จ.ราชบุรี

2,450.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001663854        
ลว. 19 ก.พ. 2563

1

8  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.อภิชญา 
พุ่มพวง ม.5 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี

2,285.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670228        
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1

9  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายพรศักด์ิ 
เหลืองมั่นคง ม.2 ต.วนัดาว อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

11,458.63 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001663831         
ลว. 19 ก.พ. 2563

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

10 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายกติขจร รัง
ผ้ึง ม.5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

1,819.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670268        
ลว. 4 ม.ีค. 2563 1

11  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายวรีะศักด์ิ วี
ระนนท์ ม.9 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

5,780.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665522        
ลว. 24 ก.พ. 2563

1

12  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางอมัพร ทรง
อยู่ ม.7 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.
ราชบุรี

4,513.26 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665514         
ลว. 124ก.พ. 2563

1

13  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายชยัวฒัน์ 
ไกรปรุ ม.11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

2,985.30 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670245        
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1

14  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายอษัฏาวธุ 
ยงหนู ม.7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,681.42 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665511        
ลว. 24 ก.พ. 2563 1

15  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.น้อมจติ 
ฤทธิ์เดช ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

15,319.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670236        
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1

16  0703546000131 หจก.เอสเอว ีแอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางโกศล สะสม
ทรัพยท์ว ีม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ
 จ.ราชบุรี

2,681.42 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665508        
ลว. 24 ก.พ. 2563

1

17  0125545007881 บริษัท อพัไลน์ เทคโนโลย ีจ ากดั
ค่าอปุกรณ์ความปลอดภัยชา่ง(กฟย.วดั
เพลง)

7,448.00 10/4/2563 เลขที่ 200678507
1

18  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.เฉลิมศรี 
เปล่ียนสะอาด ม.1 ต.ดอนทราย อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี

1,850.00 10/4/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001665526        
ลว. 24 ก.พ. 2563

1
19  3700800477756 ร้าน พี.พี. คัทเอา๊ท์ แอนด์ดีไซด์ ค่าวสัดุส านักงาน 2,760.00 15/4/2563 เลขที่ 2000729694 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

20  0107537000521 บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 944.86 15/4/2563 เลขที่ 2100117359
1

21  3700800445463 นายอ านาจ จนัทร์หลิน
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กข-
8820 ชมุพร

200 15/4/2563 เลขที่ 2000729759
1

22  3700800477756 ร้านพี.พี.คัทเอา๊ท์แอนด์ดีไซด์ ค่าวสัดุส านักงาน 600 15/4/2563 เลขที่ 2000729246 1

23  3700800445463 นายอ านาจ จนัทร์หลิน
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กข-
8820 ชมุพร

400 15/4/2563 เลขที่ 2000729938
1

24  3700100811912 นายนิพน คงสมยั ค่าวสัดุส านักงาน(ค่าถา่ยเอกสาร) 904 15/4/2563 เลขที่ 2000730006 1

25  0765559001388
บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากดั

ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย
ประจ าเดือน มนีาคม 2563

33,600.00 16/4/2563 เลขที่ 3001668793ลว.01.04.2020
1

26  5700890007068 นายคงศักด์ิ ไหมละออง จา้งเหมาตัดต้นไม้ 51,789.00 16/4/2563 เลขที่ 3001673843 ลว 08.04.2020 1

27  1260400064665 นายวโิรจน์ จนัทร์ทอง
ค่าจา้งเหมากั้นพาร์ทิชั่นอคิลิคใส กฟส.
ปากท่อ

24,500.00 16/4/2563 เลขที่ 3001690029 ลว. 13.04.2020
1

28  0703532000192 หจก. อกัษรศิลป์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,579.44 16/4/2563 เลขที่ 2000728234 1
29  0703541000167 หจก. โอเอพีเค ค่าวสัดุส านักงาน 900 16/4/2563 เลขที่ 2000729850 1
30  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามนั 82,297.37 21/4/2563 เลขที่ 200716966 1
31  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 320 24/4/2563 เลขที่ 2000781844 1
32  3739900012974 สองพี่น้องแอร์ ค่าซ่อมบ ารุงส านักงาน 3,800.00 24/4/2563 เลขที่ 2000751848 1
33  3700800046089 ร้านจิ้นแฮงจั่นเคหะภัณฑ์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดชา่ง 680 24/4/2563 เลขที่ 2000781894 1

34  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัด์ิชยั
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กข-
8820 ชมุพร

2,585.00 24/4/2563 เลขที่ 2000781935
1

35  0703532000478 หจก. เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามนั(กฟย.วดัเพลง) 1,119.71 27/4/2563 เลขที่ 2000794427 1
36  3769900237011 ร้านมนตรี รัตนไพบูลยว์ฒันา ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(กฟย.วดัเพลง) 240 27/4/2563 เลขที่ 2000794801 1
37  3750100385271 คลีนิคเกษตร วสัดุเบ็ดเตล็ดชา่ง(กฟย.วดัเพลง) 490 27/4/2563 เลขที่ 2000793836 1
38  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 1,320.00 27/4/2563 เลขที่ 2000793511 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

39  0105556055491 บริษัท ซีเจ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(กฟย.วดัเพลง) 256.07 27/4/2563 เลขที่ 2100133197 1

40  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์เยต็เวร์ิค

ค่าวสัดุส านักงาน(ผบง) 20,890.00 28/4/2563 เลขที่ 2000766809
1

41  3700800415866 ปากท่อการไฟฟ้า ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 6,065.00 28/4/2563 เลขที่ 2000794006 1
42  3700100757926 อู้สุรินทร์การชา่ง ค่าซ่อมบ ารุง 15,150.00 28/4/2563 เลขที่ 2000781862 1

43  3709700082243 นายวลัลภ รักขก์ฤตยา
ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
81-6063 รบ.

79,000.00 28/4/2563 เลขที่ 30001688378 ลว 23.04.2020
1

44  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์เน็ตเวร์ิค

ค่าวสัดุส านักงาน(ผบต) 3,280.00 28/4/2563 เลขที่ 2000781838
1

45  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์เน็ตเวร์ิค

ค่าวสัดุส านักงาน(ผบง) 9,690.00 28/4/2563 เลขที่ 2000793692
1

46  1700800004070 น.ส.ภารดี อนิทนา ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 2,200.00 5/5/2563 เลขที่ 2000819207 1

47  1700800014059 นางสาวปรัศณีย ์ปรางทอง
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ. 
เดือน เม.ย.2563

7,161.00 7/5/2563 เลขที่ 3001656469 ลว.05.05.2020
1

48  0703560001343 หจก.แสงทองมอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 2,090.00 8/5/2563 เลขที่ 3001696525 1
49  3700100642428 กติติแอร์ ราชบุรี ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 1,500.00 8/5/2563 เลขที่ 3001696564 ลว.28.04.2020 1

50  0735562005062
บริษัทพาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
เน็ตเวร์ิค จ ากดั

ค่าซ่อมอปุกรณ์ส านักงาน 890 12/5/2563 เลขที่ 2000825380
1

51  3700100757926 นายสุรินทร์ ยอดแกว้ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 2,435.00 12/5/2563 เลขที่ 3001696451 ลว.28.04.2020 1
52  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ จา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วดัเพลง 2,583.00 12/5/2563 เลขที่ 3001656642ลว.05.05.2020 1

53  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั

ค่าวสัดุส านักงาน TONER (วดัเพลง) 6,800.00 12/5/2563 เลขที่ 20000825559
1

54  3750100385271 คลีนิกเกษตร (นายปัญญา ศิรินาว)ี ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดด้านชา่ง 560 15/5/2563 เลขที่ 3001699614 ลว.7.05.2020 1
55  3709900352937 มานะการชา่ง (นายศรีนคร แสงพุ่ม) ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 1,000.00 15/5/2563 เลขที่ 3001699625 ลว.07.05.2020 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

56  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ค่าน้ ามนั 69,191.97 19/5/2563 เลขที่ 2000848461 1

57  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ม.4 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี

6,377.20 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001677598        
ลว. 18 ม.ีค. 2563

1

58  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ บ.วซีีเอฟ กรุ๊ป 
จ ากดั ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

2,050.00 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001677605         
ลว. 18 ม.ีค. 2563

1

59  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายประพันธ ์คง
เพ็ชร ม.16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

6,329.05 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687213        
ลว. 7 เม.ย. 2563

1
60  0705562003264 บริษัท เอสเค888 เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ค่าจา้งเหมารถเครน 7,000.00 19/5/2563 เลขที่ 3001693899 ลว.20 .04.2020 1

61  3700100757926
ร้านอู่สุรินทร์การชา่ง (นายสุรินทร์ 
แกว้ยอด)

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต.6088 (วดั
เพลง)

10,545.00 19/5/2563 เลขที่ 2000826001
1

62  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ม.2 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี

13,832.00 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001677611         
ลว. 18 ม.ีค. 2563

1

63  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 16 
ตัน/เมตร จ านวน 4 วนั

28,000.00 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687205        
ลว. 7 เม.ย. 2563 1

64  3700101071734 นายวชิาญ ชาติคมข า ค่าจา้งรถขดุเจาะขนาด 16 ตัน 28,000.00 19/5/2563 เลขที่ 3001658358 ลว.30.03.2020 1
65  0705535000349 บริษัท ราชบุรียางยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6093 รบ. 10,093.46 19/5/2563 เลขที่ 2000826192 1

66  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายธรีชยั 
แกว้ตาทิพย ์ม.9 ต.อา่งทอง อ.เมอืง จ.
ราชบุรี

8,067.80 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687267        
ลว. 7 เม.ย. 2563

1
67  3700101071734 นายวชิาญ ชาติคมข า จา้งเหมารถเครนขนาด 16 ตัน 7,000.00 19/5/2563 เลขที่ 3001658387 ลว.29.04.2020 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

68  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางกอง ทองกง
 ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

12,715.88 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687259         
ลว. 7 เม.ย. 2563 1

69  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 16 
ตัน/เมตร จ าวน 3 วนั

21,000.00 19/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001698436        
ลว. 28 เม.ย. 2563 1

70  0765559000390 บ.รักษาความปลอดภัย
ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจ าเดือน เม.ย.63

33,600.00 20/5/2563 เลขที่ 3001668793ลว.05.05.2020
1

71  0705552001081 บ.ดีดีสไตล์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 3,271.03 22/5/2563 เลขที่ 200901402 1
72  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่านัุมนัรถ ขคม.257 รบ. 297.77 25/5/2563 เลขที่ 2000892749 1
73  3190200440661 ส.เซอร์วสิ ค่ารถยนต์ทะเบียน 81-7957 รบ. 4,350.00 25/5/2563 เลขที่ 3001706830ลว.21.05.2020 1

74  3700800478621
ประเสริฐมอเตอร์ (นายพัฒนพงศ์ 
จนัทะพันธ)์

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-7947 รบ. 790 25/5/2563 เลขที่ 3001699328 ลว.07.05.2020
1

75  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามนัทะเบียน ขคม.257 รบ. 1,007.38 25/5/2563 เลขที่ 2000894346 1
76  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามนั ทะเบียน 257 รบ. 6,337.20 25/5/2563 เลขที่ 2000892503 1

77  3700900040881 ร้านชา่งนพดล
ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต.6088 พบ 
(กฟย.วดัเพลง)

400 25/5/2563 เลขที่ 2000900653
1

78  0703532000478 หจก.เลาปิโตรเลียม ค่าน้ ามนั (กฟย.วดัเพลง) 938.73 26/5/2563 เลขที่ 2000112222 1

79  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ บ.เอน็โปรดักส์ 
กรุ๊ป จ ากดั ม.6 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี

39,116.00 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001670238         
ลว. 4 ม.ีค. 2563

1
80  3700800051872 นายอภิโชติ ลีธรีะกลุ ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 88,023.00 27/5/2563 เลขที่ 3001690899ลว.21.05.2020 1

81  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ละเอยีด 
นาคสมบัติ ม.5 ต.วดัประดู่ อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม

12,330.68 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687283         
ลว. 7 เม.ย. 2563

1
82  3700800051872 นายอภิโชติ ลีธรีะกลุ ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 19,500.00 27/5/2563 เลขที่ 3001701943 ลว.20.05.2020 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

83  0735562005062
บริษัทพาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์ 
เน็ตเวร์ิค จ ากดั

จดัซ้ือแทปเล็ต กฟย.วดัเพลง (งบส ารอง
เร่งด่วน)

13,980.00 27/5/2563 เลขที่ 3001694505 ลว.22.04.2020
1

84  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.วรรณี มา่น
ทอง ม.5 ต.วดัยางงาม อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

5,346.79 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001687274         
ลว. 7 เม.ย. 2563

1
85  3760300002678 นายยงค์ แพงดี ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 81,087.00 27/5/2563 เลขที่ 3001696427 ลว.19.05.2020 1

86  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา
ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯจดุติดต้ังตลาดน้ า
สามอ าเภอ ม.3 ต.บ้านปราโมทย ์อ.บาง
คนที จ.สมทุรสงคราม

35,201.93 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001663844         
ลว. 19 ก.พ. 2563

1

87  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ อบต.เกาะศาล
พระ ม.4 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.
ราชบุรี

27,670.00 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001695916        
ลว. 23 เม.ย. 2563

1

88  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ อบต.เกาะศาล
พระ ม.9 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.
ราชบุรี

68,412.00 27/5/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001695913        
ลว. 23 เม.ย. 2563

1

89  1700800014059 นางสาวปรัศณีย ์ปรางทอง
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ 
ประจ าเดือน มิ.ย.2563

7,161.00 1/6/2563 เลขที่ 30001656469
1

90  0703532000192 หจก. อกัษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน ผบง. 2,506.54 4/6/2563 เลขที่ 2000944665 1
91  0107537000521 บริษัท สยามแมค็โคร ค่าวสัดุส านักงาน 259.81 4/6/2563 เลขที่ 2100168864 1
92  0703532000192 หจก. อกัษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน ผบต. 3,071.03 4/6/2563 เลขที่ 2000944533 1

93  0135547001448
บริษัท ตวรรณเทคโนโลยแีอนด์เอน็จิ
เนียร่ิง จ ากดั

ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 81-9957 รบ. 15,500.00 8/6/2563 เลขที่ 3001708308 ลว. 27.05.2020
1

94  3700101071734 นายวชิาญ ชาติคมข า ค่าจา้งเหมารถเครน 14,000.00 8/6/2563 เลขที่ 3001701524 ลว.20.05.2020 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

95  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์
ค่าจา้งเหมารถเครนไฮโดรลิคขนาด 16 
ตัน/เมตร จ านวน 4 วนั

28,000.00 8/6/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001706371        
ลว. 19 พ.ค. 2562 1

96  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัยพ์
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ บริษัท ซีพีออลล์
 จ ากดั มหาชน ม.5 ต.วดัเพลง อ.วดั
เพลง จ.ราชบุรี

23,458.00 8/6/2563
เลขที่ PO เลขที่ 3001695919        
ลว. 23 เม.ย. 2563

1

97  3770300165046
มวิสิคเครน ขนส่ง (นางสาวอรสา 
ขอ้ออ)

ค่าจา้งเหมายานพาหนะ รถเครน 17,000.00 8/6/2563 เลขที่ 2000945466
1

98  0703532000192 หจก. อกัษรศิล ค่าประชาสัมพันธอ์ื่น 5,369.16 10/6/2563 เลขที่ 2000982306 1

99  3700800094407 ร้านเจริญการชา่ง(นายเจริญ งามสง่า)
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน กง.
7042 รบ.

2,520.00 10/6/2563 เลขที่ 2000944491
1

100  3700800094407 ร้านเจริญการชา่ง (นายจรัญ งามสง่า)
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 8626
 รบ.

2,380.00 10/6/2563 เลขที่ 2000961310
1

101  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วดั
เพลง ประจ าเดือน พ.ค.

2,091.00 11/6/2563 เลขที่ 3001656642 ลว. 01.06.2020
1

102  3700100811912 ร้านปากท่อกอ๊ปปี้สวย ค่าถา่ยเอกสาร 982 11/6/2563 เลขที่ 2000981442 1
103  3709900274171 นางสาวนัยนา นุชนงค์ ค่าประชาสัมพันธ ์ค่าผูกผ้าระบาย 7,500.00 11/6/2563 เลขที่ 2000981253 1

104  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย
ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ค.
2563

56,856.74 22/6/2563 เลขที่ 2100175108
1

105  0105556055491 บริษัท ซีเจเอ็๋กซ์เพลส จ ากดั ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 262.62 22/6/2563 เลขที่ 2100216621 1
106  3700800094407 นางสาวอษุาสิริ ประเสริฐจติร ค่าซ่อมอปุกรณ์ในส านักงานล้างแอร์ 14,900.00 22/6/2563 เลขที่ 2000987024 1

107  0765559001388
บริษัทรักษาความปลอดภัยละออง
เพชร จ ากดั

จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจ าเดือน พ.ค.2563

33,600.00 22/6/2563 เลขที่ 3001668763 ลว.1 ม.ิย.2563
1

108  0755531000042
บริษัท อซูีซูสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ 
จ ากดั

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
83-2242 รบ.

291 23/6/2563 เลขที่ 2001025548
1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

109  0703532000192 หจก.อกัษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน (ผบต.) 1,495.33 23/6/2563 เลขที่ 2001025456 1
110  0703532000192 หจก.อกัษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน ตรายาง (ผบต.) 2,859.81 23/6/2563 เลขที่ 2001026018 1

111  0755531000042
บริษัท อซูีซูสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ 
จ ากดั

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
83-2242 รบ

2,373.00 23/6/2563 เลขที่ 2001025589
1

112  0105556055491 บริษัท ซีเจเอก็ซ์เพลส กรุ๊ป จ ากดั
ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (กฟย.วดั
เพลง)

238.32 23/6/2563 เลขที่ 2100188561
1

113  0705535000349 บริษัท ราชบุรียางยนต์ จ ากดั
ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน 80-8018
 พบ.

41,775.70 24/6/2563 เลขที่ 3001713513 ลว.10.06.2020
1

114  0725562000184
บริษัท เอสบีโอ อเิล็คทริคเซอร์วสิ 
จ ากดั

จา้งเหมาติดต้ังคอนส่ือสารปากท่อ ฝ่ังซ้าย 36,180.00 24/6/2563 เลขที่ 3001706673 ลว.12.06.2020
1

115  0725562000184
บริษัท เอสบีโอ อเิล็คทริคเซอร์วสิ 
จ ากดั

จา้งเหมาติดต้ังคอนส่ือสาร ฝ่ังขวาตรง
ขา้มอ าเภอ

33,835.00 24/6/2563 เลขที่ 3001706664ลว.12.06.2020
1

116  3700800094407 เจริญการชา่ง
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน ทกต.
6088รบ.

500 26/6/2563 เลขที่ 20001048430
1

117  0703540000414 หจก.ภิชยาออยล์ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 3,446.78 29/6/2563 เลขที่ 2001046912 1
118  0703541000167 หจก.โอเอพีเค ค่าวสัดุส านักงาน (ผบต.) 200 30/6/2563 เลขที่ 2001064966 1
119  3700100731633 นางจรรยา คลังทรัพย์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดชา่ง 3,360.00 30/6/2563 เลขที่ 2001064664 1
120  0703532000192 แปดแต้มดีไซน์ ค่าวสัดุส านักงาน ตรายาง(ผกป.) 1,040.00 30/6/2563 เลขที่ 2001065215 1
121  3700800478621 มานะการชา่ง(นายศรีนคร แสงพุ่ม) ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-8018 พบ. 600 30/6/2563 เลขที่ 3001716668ลว. 23.06.2020 1

122  0735562005062
บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวร์ิค จ ากดั

ค่าซ่อมบ ารุงคอมฯ 1,790.00 30/6/2563 เลขที่ 2001025666
1

123  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัดิชยั ค่าเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 81-6063 รบ. 1,800.00 30/6/2563 เลขที่ 3001710545 ลว. 04.06.2020
1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วนัที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

124  3700100757926
ร้านอู่สุรินทร์การเชา่ง(นายสุรินทร์ 
ยอดแกว้)

ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 
80-8018 พบ.

2,275.00 30/6/2563 เลขที่ 3001716656 ลว. 23.06.2020
1

125  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัดิชยั
ค่าเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ืองทะเบียน 
80-8946 รบ.

3,980.00 30/6/2563 เลขที่ 3001711851ลว.04.06.2020 1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,480.70

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกท่อ


