


ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

บมจ. ธนาคารกรงุไทย

ทีอ่ยู ่35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110

กรงุไทย(Fleet Card)

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310
หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่
เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150
โทร. 077-389310

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310
นางมณฑติา ยศหมกึ (สเุชตรก์ารชา่ง)
212/6 ม.3 ต.พุมเรยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110
087-2720217 , 077-435593

7  3841700561534 รา้นสรุาษฎรก์ราฟฟิค 235/3 ถ.ธราธบิด ีต.ทา่ขา้ม อ. คา่จา้งท าสตกิเกอรแ์ละป้ายอะครลิคิหนา้หอ้งผูจั้ดการ 530 5/10/2563 เลขที ่ 1
รา้น นงลักษณ์พลาสตกิ
72/2 ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 Tel.089-8869397

9  3840600190223 นางสาวจารวุรรณ กัณหา คา่จา้งถ่ายเอกสาร A4 551 9/10/2563 เลขที ่ 1

10  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ น.ส.ปิยาภรณ์ เทพนวล ม.4 ต.เลม็ด อ.ไชยา 

จ.สรุาษฎรธ์านี 2,215.76 9/10/2563

เลขที ่

3001766710 1

11  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ คฟม.น.ส.ศภุสิรา เขาสือ่ ม.1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 4,052.09 9/10/2563

เลขที ่

3001766702 1

12  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ นายณฐกร ทมิปะนา ม.5 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 2,606.09 9/10/2563

เลขที ่

3001766686 1

13  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ น.ส.เดอืนเพ็ญ อบรม ม.4 ต.พุมเรยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 1,442.36 9/10/2563

เลขที ่

3001766695 1

14  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ น.ส.ศศธิร พันธด์นตร ีม.4 ต.พุมเรยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 2,587.47 9/10/2563 เลขที ่ 1

เลขที ่

3001766387 1

8  3840600161401

สัง่ซือ้วัสดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่งเพือ่ใชส้ าหรับงานป้องกันและงาน

แกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง (โดยวธิเีฉพาะเจาะจง) 1,410.00 5/10/2563

เลขที ่

2001577059 1

6  0847114708486

จัดจา้งเหมาซอ่มแซมบ ารงุรักษา-ยานพาหนะ รถยนตท์ะเบยีน 

80-7892 สฎ. (โดยวธิเีฉพาะเจาะจง) 6,400.00 5/10/2563

4 1

5 1 0843547000338

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะรถยนตท์ะเบยีน 53-4644 กทม. 

ประจ าเดอืนตลุาคม 2563 1,609.65 2/10/2563

เลขที ่

2001761592

 0843547000338

คา่เชือ้เพลงิประเภท ดเีซลส าหรับ เครือ่งส ารองจา่ย 

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563 246.5 2/10/2563

เลขที ่

2001761489

3 1

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะรถยนตท์ะเบยีน 83-0327 สฏ. 

ประจ าเดอืนตลุาคม 2563 2,712.10 2/10/2563

เลขที ่

2001761353,140

1

 0843547000338

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะรถยนตท์ะเบยีน 2ฒฆ-9541กทม.

 ประจ าเดอืนตลุาคม 2563 16,140.60 2/10/2563

เลขที ่

2001761656,87,1

723,1805,58,90,1

944,73,98,2063,1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

 0107537000882 คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะ ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563 37,319.00 1/10/2563

เลขที ่

2100360757

 0843547000338

1 1

2 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

15  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ งานขยายเขตฯนายชวีธันย ์เรอืงเผอืก ม.4 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุ 2,252.99 9/10/2563 เลขที ่ 1

16  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ งานขยายเขตฯ นายดษิศร เวทยวศิษิฎ ์ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา 10,636.76 22/10/2563 เลขที ่ 1

17  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ งานขยายเขตฯ นายธรรมธัช รัตนอารักขา ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา 8,030.56 22/10/2563 เลขที ่ 1

18  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ คฟม.น.ส.กันยารัตน์ หมันหลนิ ม.2 ต.พุมเรยีง 

อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 3,179.29 22/10/2563

เลขที ่

3001773091 1

19  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ คฟม.นายณรงค ์คชไพร ม.2 ต.ปากหมาก อ.

ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 13,566.10 22/10/2563

เลขที ่

3001773077 1

20  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายจรัญ ศรเีมอืง ม.3 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 4,668.84 22/10/2563

เลขที ่

3001773069 1

21  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯยา้ยแนวแรงต า่ซอยเสนอ ม.1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา

 จ.สรุาษฎรธ์านี 90,605.46 28/10/2563

เลขที ่

3001774654 1

นาย สายัณห ์ชมุทับ

ทีอ่ยู ่35 หมูท่ี ่1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

รา้นวัฒนภัณฑ ์(ส านักงานใหญ)่

91 ถนนวชิติภักด ีอ าเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

84110

นาย สมบรูณ์ แดงสดุ
ทีอ่ยู ่215 หมูท่ี ่4 ต.ประสงค ์อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี 
นาย เทพชยั กรรณรงค์
ทีอ่ยู ่26 หมูท่ี ่1 ต.ทุง่ อ.ไชยา

จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

บมจ. ธนาคารกรงุไทย

ทีอ่ยู ่35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

29  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายเสรมิศักดิ ์แอบมณี ม.6 ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 5,167.03 3/11/2563

เลขที ่

3001780226 1

เลขที ่

2001960184,241,

284,328,369,401,

670,712,750,804,

860,908 128  0843547000338

คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 2ฒฆ-9541 กทม. ประจ าเดอืน

 พฤศจกิายน 2563 14,072.55 2/11/2563

เลขที ่

2100407022 1

27  0843547000338

คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 53-4644 กทม. ประจ าเดอืน 

พฤศจกิายน 2563 1,573.20 2/11/2563

เลขที ่

2001959893 1

26  0107537000882 คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะ ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2563 42,111.70 30/10/2563

เลขที ่

3001774593 1

25  1840600044573

สัง่จา้งเหมาซักผา้ปทูีน่อน ,ปลอกหมอน ,ผา้หม่ ของหอ้งเวร

แกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2563 2,900.00 30/10/2563

เลขที ่

2001834123 1

24  3840700201901 สัง่จา้งเหมาตัดตน้ไมร้ายครัง้บา้นปากทอ่ 94,500.00 28/10/2563

เลขที ่

2001682771 1

23  3840600155703 จัดซือ้เครือ่งเขยีนแบบพมิพป์ระจ าเดอืน ตลุาคม 2563 2,006.25 28/10/2563

เลขที ่

2001680935 1

22  3840600273048

จัดจา้งเหมาซอ่มทอ่ประปาหอ้งน ้าชายประจ าส านักงาน(คา่

ซอ่มแซมบ ารงุรักษาอืน่ ๆ) 1,000.00 28/10/2563



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

30  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นางสมศร ีทองรักษ์ ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 1,442.36 3/11/2563

เลขที ่

3001780199 1

รา้นไชยาแซทเทลิไลท์

59/16 หมู ่3 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

โทร. 081-6641618

32  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายสชุาต ิเจย้เป้ียว ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา 

จ.สรุาษฎรธ์านี 2,852.62 3/11/2563

เลขที ่

3001780221 1

บรษัิท อัพไลน์ เทคโนโลย ีจ ากัด (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่89/22 หมูท่ี ่8 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี

 11149

TEL: 02-0815544, 086-8988344 FAX: 02-9229355

นาย โสรัจ นาคนอ้ย

บา้นเลขที ่4 หมูท่ี ่3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา

จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

โทร. 082-815-4325

35  3100603356544

เชนอาหลัย่ 1-3-5 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี คา่ซอ่มบ ารงุรักษาเครือ่งส ารองจา่ย 940 12/11/2563

เลขที ่

2001813787 1

นาย สมบรูณ์ แดงสดุ

ทีอ่ยู ่215 ต.ประสงค ์อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี

84170

37  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายส าเนียง แสงมณี ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.

สรุาษฎรธ์านี 2,630.92 17/11/2563

เลขที ่

3001786123 1

38  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ น.ส.วราภรณ์ หอ้งสวุรรณ ม.2 ต.พุมเรยีง อ.ไช

ยา จ.สรุาษฎรธ์านี 4,965.87 17/11/2563

เลขที ่

3001786156 1

รา้นพทัิกษ์มอเตอร์

ทีอ่ยู ่47/3 ถนนจลุจอมเกลา้ ต.ทา่ชา้ม อ.พุนพนิ จ.สุ

ราษฎรธ์านี 84130

โทร. 077-242350, 313781, 082-1966992, 

089-6955393 แฟกซ ์077-313781

รา้นพทัิกษ์มอเตอร์

ทีอ่ยู ่47/3 ถนนจลุจอมเกลา้ ต.ทา่ขา้ม อ.พุนพนิ จ.สุ

ราษฎรธ์านี 84130

โทร. 077-242350, 313781, 082-1966992, 

089-6955393 แฟกซ ์077-313781

41  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นางอไุรวรรณ ทองมาก ม.3 ต.ปากหมาก อ.ไช

ยา จ.สรุาษฎรธ์านี 6,715.75 23/11/2563

เลขที ่

3001786149 1

บรษัิท อัพไลน์ เทคโนโลย ีจ ากัด (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่

3001786716 1

42  0125545007881 จัดซือ้วัสดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,128.00 30/11/2563

เลขที ่

3001789580 1

40  3840100632669

จัดจา้งบคุคลภายนอกซอ่มแซมบ ารงุรักษา-ยานพาหนะ รถยนต์

ทะเบยีน 83-0327 สฎ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,160.00 23/11/2563

เลขที ่

3001783575 1

39  3840100632669

จัดจา้งบคุคลภายนอกซอ่มแซมบ ารงุรักษา-ยานพาหนะ รถยนต์

ทะเบยีน 80-7892 สฎ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,690.00 18/11/2563

เลขที ่

3001785479 1

36  3840700201901

จัดจา้งบคุคลภายนอกตัดตน้ไมร้ายครัง้ บ.บอ่คา โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 91,600.00 13/11/2563

เลขที ่

3001781585 1

34  3840600268346

จัดจา้งเหมาบคุคลภายนอกซอ่มแซมทอ่ประปาหมูบ่า้น (โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง) 6,698.00 11/11/2563

เลขที ่

3001780775 1

33  0125545007881 จัดซือ้ไมช้กัฟิวส ์(วัสดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,540.00 10/11/2563

31  3700800140824 สัง่จา้งซอ่มกลอ้งวงจรปิด (โดยวธิเีฉพาะเจาะจง) 990 3/11/2563

เลขที ่

2001951859 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

เลขที ่89/22 หมูท่ี ่8 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี

 11149

TEL: 02-0815544, 086-8988344 FAX: 02-9229355

นาย เทพชยั กรรณรงค์

ทีอ่ยู ่26 หมูท่ี ่1 ต.ทุง่ อ.ไชยา

จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

นาย สมศักดิ ์สทุธเิกดิ

ทีอ่ยู ่57 หมูท่ี ่5 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 

84110

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

นาย สมบรูณ์ แดงสดุ

ทีอ่ยู ่215 ต.ประสงค ์อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี

84170

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกแกว้ ปิโตรเลีย่ม (ส านักงานใหญ)่

เลขที ่88/6 หมูท่ี ่6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอทา่ฉาง

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84150

โทร. 077-389310

รา้นพทัิกษ์มอเตอร์

ทีอ่ยู ่47/3 ถนนจลุจอมเกลา้ ต.ทา่ชา้ม อ.พุนพนิ จ.สุ

ราษฎรธ์านี 84130

โทร. 077-242350, 313781, 082-1966992, 

089-6955393 แฟกซ ์077-313781

50  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ปรับปรงุบา้นลุม่มะนาวซอยประปา ม.3 ต.โมถ่าย

 อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 8,566.42 3/12/2563

เลขที ่

3001791523 1

51  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

ปป.ซอยโรงงานเครือ่งส าอาง ม.1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 8,566.42 3/12/2563

เลขที ่

3001791542 1

52  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ปรับปรงุบา้นตะกรบหนา้ชลประทาน ม.2 ต.ตะ

กรบ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 8,824.29 3/12/2563

เลขที ่

3001791519 1

เลขที ่

3001790870 149  3840100632669

จัดจา้งบคุคลภายนอกซอ่มแซมบ ารงุรักษา-ยานพาหนะ รถยนต์

ทะเบยีน 80-7892 สฎ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,200.00 2/12/2563

เลขที ่

3001790458 1

48  0843547000338

คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 53-4644 กทม. ประจ าเดอืน 

ธันวาคม 2563 2,655.50 1/12/2563

เลขที ่

2000035234 1

47  3840700201901

จัดจา้งบคุคลภายนอกตัดตน้ไมร้ายครัง้ บ.วังมว่ง โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 92,000.00 1/12/2563

1

46  0843547000338

คา่เชือ้เพลงิประเภท ดเีซลส าหรับ เครือ่งส ารองจา่ย 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563 605 1/12/2563

เลขที ่

2000035089 1

45  0843547000338

คา่เชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 2ฒฆ-9541 กทม. ประจ าเดอืน

 ธันวาคม 2563 13,848.80 1/12/2563

เลขที ่

2002010405 1

44  1840690004665

สัง่จา้งเหมาตดิตัง้ snake goard ป้องกันสัตว ์ไลน์เมนฟีดเดอร ์

3,9 64,920.00 1/12/2563

เลขที ่

3001790478 1

43  1840600044573

สัง่จา้งเหมาซักผา้ปทูีน่อน ,ปลอกหมอน ,ผา้หม่ ของหอ้งเวร

แกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563 2,900.00 30/11/2563

42  0125545007881 จัดซือ้วัสดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,128.00 30/11/2563

เลขที ่

3001789580 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

53  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ปรับปรงุหนา้รา้นบอยเบาะสะพานกลุ ม.1 ต.

เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 20,971.47 3/12/2563

เลขที ่

3001791537 1

54  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ซอ่มแซมบา้นบนใส ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา

 จ.สรุาษฎรธ์านี 11,319.53 3/12/2563

เลขที ่

3001791504 1

55  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ปรับปรงุบา้นปากดา่นกอ่นถงึสวนโมกข ์ม.1 

ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 17,401.41 3/12/2563

เลขที ่

3001791549 1

56  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ปรับปรงุบา้นลุม่ซอย2 แยกขวามอื ม.4 ต.ปาก

หมาก อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 5,229.09 3/12/2563

เลขที ่

3001791513 1

57  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ ซอ่มแซมยา้นแนวแรงต า่ซอยเขาลกูยาง ม.4 ต.

เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 25,155.27 4/12/2563

เลขที ่

3001792262 1

นาย สมบรูณ์ แดงสดุ

ทีอ่ยู ่215 ต.ประสงค ์อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี

84170

59  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ คฟม.นายเลศิชาย ทองมาก ม.1 ต.โมถ่าย อ.

ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 23,470.66 9/12/2563

เลขที ่

3001795187 1

60  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายคงพันธ ์นังเกดิ ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา

 จ.สรุาษฎรธ์านี 2,221.96 9/12/2563

เลขที ่

3001795162 1

61  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ คฟม.นายเจรญิ พราหมณ์ทอง ม.1 ต.เลม็ด อ.

ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 20,164.36 9/12/2563

เลขที ่

3001795152 1

58  3840700201901

จัดจา้งบคุคลภายนอกตัดตน้ไมร้ายครัง้ไลน์ บ.นา โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 99,000.00 4/12/2563

เลขที ่

3001792228 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

62  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นายสรุนิทร ์ฉมิเรอืง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 1,102.10 9/12/2563

เลขที ่

3001795145 1

63  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ จ.ส.อ.อรณุ วมิล ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธ์านี 3,982.43 9/12/2563

เลขที ่

3001795176 1

นาย สมบรูณ์ แดงสดุ

ทีอ่ยู ่215 หมูท่ี ่4 ต.ประสงค ์อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี 

84170

65  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯบรษัิท เอสด ีบ ีคลนีไอซ ์จ ากัด ม.3 ต.พุมเรยีง 

อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 5,567.21 22/12/2563

เลขที ่

3001799786 1

บรษัิท สมศักดิพ์ุนพนิยางยนต ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

139/10 หมู ่4 ต.ทา่โรงชา้ง อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 

84130

โทร. 081-6767054

67  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นางสาวศริวิรรณ คชสทิธิ ์ม.1 ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.

สรุาษฎรธ์านี 17,272.80 22/12/2563

เลขที ่

3001799782 1

บรษัิท สยามพ.ีพ.ีซ.ี ออโตเมชัน่ จ ากัด

331/41-42 ถ.อ าเภอ ม.4 ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุ

ราษฎรธ์านี 84000

โทร. 077-275384-6, 077-286127, 089-6521912, 

089-8668554 โทรสาร. 077-275387

69  3841700375757 นายสมชาย โทนลิ

งานขยายเขตฯ นางสาลกิา เหมราช ม.3 ต..พุมเรยีง อ.ไชยา 

จ.สรุาษฎรธ์านี 2,228.17 22/12/2563

เลขที ่

3001799777 1

บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ)่

90 อาคารซดีับเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนน

รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง

กรงุเทพฯ 10310 เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

0105535099511

เชนอาหลัย่

1-3-5 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 3100603356544

72  3840600086647

อูบ่า้นทุง่เซอรว์สิ 1/2 ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 

84110 คา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน กง-7091 สฎ. 1,100.00 28/12/2563

เลขที ่

2002010419 1

นาย เทพชยั กรรณรงค์

ทีอ่ยู ่26 หมูท่ี ่1 ต.ทุง่ อ.ไชยา

จ.สรุาษฎรธ์านี 84110

รวม 1,112,648.36

เลขที ่

2002010673 1

73  1840600044573

จัดจา้งเหมาซักผา้ปทูีน่อน ,ปลอกหมอน ,ผา้หม่ ของหอ้งเวร

แกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ประจ าเดอืนมกราคม 2564 2,900.00 30/12/2563 1

71  3100603356544 คา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน กง-7091 สฎ. 220 23/12/2563

เลขที ่

2001979877 1

70  0105535099511 เบกิคา่น ้ามัน รถทะเบยีน 5กฒ-7713 กทม. 1,300.00 23/12/2563

เลขที ่

2001973606 1

68  0845540000091

จัดซือ้หมกึพริน้เตอรเ์ลเซอร ์SAMSUNG MLT-D307L(วัสดุ

ส านักงาน) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,200.00 22/12/2563

เลขที ่

3001796602 1

66  0845541000991

จัดจา้งบคุคลภายนอกซอ่มแซมบ ารงุรักษา-ยานพาหนะ รถยนต์

ทะเบยีน 80-7892 สฎ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,308.60 22/12/2563

เลขที ่

3001798336 1

64  3840700201901 จัดจา้งตัดตน้ไมร้ายครัง้บ.ทา่หัก 85,000.00 16/12/2563



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมทีจ่ัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบันทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับทีเ่รยีงตามล าดับวันทีท่ีม่กีารจัดซือ้จัดจา้ง

(2) ระบเุลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีหรอืเลขประจ าตัวประชาชนของผูป้ระกอบการ

(3) ระบชุือ่ผูป้ระกอบการ

(4) ระบรุายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้งในแตล่ะครัง้ เชน่ ซือ้วัสดสุ านักงาน ซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิ จา้งซอ่มรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบจุ านวนเงนิรวมทีม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในแตล่ะครัง้ กรณีทีใ่บเสร็จรับเงนิมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงนิทีจั่ดซือ้จัดจา้งทกุรายการ 

(6) ระบวุันที/่เลขทีข่องสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืหลักฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ

(7) ระบเุหตผุลสนับสนุนในการจัดซือ้จัดจา้งนัน้ โดยใหร้ะบเุป็นเลขอา้งองิ ดังนี ้

1 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สงิหาคม 2560 ยกเวน้การจัดซือ้จัดจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง

2 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

3 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามหนังสอืคณะกรรมการวนิจิฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มนีาคม 2561 

4 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3
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