
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอเขาพนม 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 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 15 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
    
       (นายประโยชน์ พูลสวัสดิ์) 
   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาพนม 
 
 
 

 

 

 

 



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

1  1509900770645 ร้านทเีอ็นพร้ินต้ิง ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 16,760.00 1/7/2563 เลขที่ 2001215800 1
2  1509900770645 ร้านทเีอ็นพร้ินต้ิง ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 27,680.00 1/7/2563 เลขที่ 2001215802 1
3  0813560000508 หจก.กระบี่บา้นแอร์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 53,000.00 3/7/2563 เลขที่ 5200096750 1
4  0813560000508 หจก.กระบี่บา้นแอร์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 30,500.00 3/7/2563 เลขที่ 5200096747 1
5  0815557001428 บริษทัดุสิตเอนเนอร์ยีพาร์คจ ากัด ซ้ือน้ ามันเคร่ืองปั่นไฟส ารอง 441.8 15/7/2563 เลขที่ 2001216506 1
6  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากุล จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 17,000.00 31/7/2563 เลขที่ 2001375290 1
7  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย จ้างท าข้าวกล่องช่วงมรสุม 11,520.00 31/7/2563 เลขที่ 2001386182 1
8  0815558001375 บริษทั ปญัญาชนไอทอีินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด จ้างซอมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 10,580.00 6/8/2563 เลขที่ 2500946373 1
9  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อมรถ 80-6841 กระบี่ 2,130.00 6/8/2563 เลขที่ 2500861629 1

10  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อมรยนต์ บบ-8344 กระบี่ 3,890.00 14/8/2563 เลขที่ 2500861629 1
11  3810100278806 ข้าวหอมคาร์แคร์ จ้างท าความสะอาดอัดฉีดล้างรถยนต์ กฟภ. 300 14/8/2563 เลขที่ 2000070352 1

12  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ งานประปา หมู่ 9
เขาดิน 28,161.00 17/8/2563 เลขที่ 2500781092 1

13  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้เฉพาะค่าแรง งาน นายไพรี 
หมวดคง 12,203.00 17/8/2563 เลขที่ 2500781092 1

14  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ เฉพาะค่าแรง งานโมเดิร์น
แกรน 8,380.00 17/8/2563 เลขที่ 2500781092 1

15  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง 1999 จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 80-6841 กบ. 400 18/8/2563 เลขที่ 2001375703 1
16  1809700243321 ร้านธีระชิตอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงและค่าอุปกรณ์ติดต้ังกล้องติดรถยนต์ 9,960.00 24/8/2563 เลขที่ 2001396135 1

17  3810600053722 นางสาวสายสุยา เกล้ียงกมล
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ติดต้ังหม้แปลงเสริม
บา้นกอตง 21,999.00 31/8/2563 เลขที่ 2001746863 1

18  3930300343732 อูป่ระสิทธิก์ารช่าง(ส านักงานใหญ)่ จ้างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ 80-6841 กระบี่ 12,604.60 1/9/2563 เลขที่ 2001485329 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม



19  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ งาน กลุ่มหลัง
โรงเรียนบา้นโคกหาร 16,471.74 5/9/2563 เลขที่ 2001745203 1

20  0813560000508 หจก.กระบี่บา้นแอร์ จ้างซ่อมแอร์หอ้งเวร 1,650.00 8/9/2563 เลขที่ 2001139927 1

21  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้งาน ติดต้ังหม้อแปลง
เสริม บ.บกหอ้ง 37,268.21 10/9/2563 เลขที่ 3001570818 1

22  3810300001379 นายวันชัย ชูไสว
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ติดต้ังหม้อแปลง
เสริมบา้นทุ่งทบัเชือก 67,412.76 17/9/2563 เลขที่ 2001731209 1

23  0105533032851 บริษทั วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 81-1259 กระบี่ 5,095.34 18/9/2563 เลขที่ 2001542879 1
24  0994000165501 ร้านประเสริฐส่ือสาร จ้างเหมาค่าแรงและค่าอุปกรณ์ส่ือสาร 8,250.00 21/9/2563 เลขที่ 2001535864 1
25  0815558001375 บริษทั ปญัญาชนไอทอีินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00 21/9/2563 เลขที่ 2500492209 1
26  3810100557063 นายวิลาส ตรีสัตย์ จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 8,000.00 25/9/2563 เลขที่ 2001674527 1
27  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากุล จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 16,000.00 25/9/2563 เลขที่ 2001656734 1
28  3810200003973 นายวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/7/2563 เลขที่ 2001536341 1
29  0813557001060 หจก.ทเีอ็นเอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,563.55 3/7/2563 เลขที่ 2001087206 1
30  3810100673497 ร้านปกาสัยเคร่ืองเขียน จัดซ้ือเมาท์ 230 13/7/2563 เลขที่ 2001216505 1

31  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน)บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง มิ.ย. 2563 75,511.40 13/7/2563 1

32  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 3/8/2563 เลขที่ 2001386008 1
33  0813557001060 ร้าน ทเีอ็นเอส กระบี่ ซ้ือกระดาษA4 1,080.00 11/8/2563 เลขที่ 2001342592 1

34  1549900371767 น.ส.ศิริวรรณ สุทธคุณ
จัดซ้ือผ้าฟา้-ขาวพร้อมจ้างเหมาค่าแรงตกแต่งผ้าหน่้าอาคาร
ส านักงานและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 12 ส.ค. 2563 9,320.00 11/8/2563 เลขที่ 2001341801 1

35  3810100743843 ร้านไอ.พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย
จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชนนีพนัปหีลวง 540 11/8/2563 เลขที่ 2001341702 1

36  0107537000882
บริษทั ปตท. จ ากัด(มหาชน) บตัร Fleet
 Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน ก.ค. 2563 63,145.39 13/8/2563 เลขที่ 2500724640 1

37  3810100743843 ร้าน ไอ.พร้ินท ์แอนด์ ซัพพลาย จ้างท าปา้ย การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอเขาพนม 2,100.00 25/8/2563 เลขที่ 2001342397 1
38  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/9/2563 เลขที่ 2001226658 1



39  0107537000882
บริษทั ปตท. จ ากัด(มหาชน) บตัร Fleet
 Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน ส.ค. 2563 79,477.90 10/9/2563 เลขที่ 2500830790 1

รวมทั้งส้ิน 672,925.69      

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 

(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

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ


