
 
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอไชยา 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
         และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดนั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอไชยา  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

            ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 

                                                            ...................................................... 
                                                            (นายมโนชญ์  เหมาะประมาณ) 

                                                             รักษาการแทน 
                                                           ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอไชยา 

                                                              
 
                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอไชยา 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วันที่
เอกสารอ้างอิง 

เลขที่เอกสารอ้างอิง 
เหตุผล

สนับสนุน 

1  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 50-3329 กทม. 2,236.85 2/3/2563 เลขที่ 2000709977 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 

โทร. 077-389310 

2  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 5กฒ-7713 กทม. 4,957.10 2/3/2563 เลขที่ 2000709185 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 

3  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 80-8952 สฎ. 4,772.60 2/3/2563 เลขที่ 2000709764,783 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 

4   

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 38,548.30 2/3/2563 เลขที่ 2100119929 1 
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
กรุงไทย(Fleet Card) 

5  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 2ฒพ-9200 กทม. 6,922.35 2/3/2563 เลขที่ 2000709469 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 

6  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน กง-7091 สฎ. 1,160.25 2/3/2563 เลขที่ 2000709350 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 

7  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน ขอ-1943 สข. 1,569.75 2/3/2563 เลขที่ 2000709648 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 



8  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 2ฒฆ-9541 กทม. 6,613.75 2/3/2563 เลขที่ 2000708393,494,659,794,926 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 

โทร. 077-389310 

9  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 80-7892 สฎ. 6,074.25 2/3/2563 เลขที่ 2000709884,905 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 077-389310 

10  0843547000338 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกแก้ว ปิโตรเลี่ยม (ส านักงานใหญ่) 

สั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทะเบียน 81-2676 สฎ. 955.5 2/3/2563 เลขที่ 2000708008 1 
เลขที่ 88/6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 

โทร. 077-389310 

11  3841700375757 
นายสมชาย โทนิล 

งานขยายเขตฯ นายณัฐนาฎ คุ้มรักษ์ ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

1,442.36 6/3/2563 เลขที่ 3001687917 1 

12  3841700375757 
นายสมชาย โทนิล 

งานขยายเขตฯ นายสัญญา รองเมือง ม.3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี 

1,611.42 27/3/2563 เลขที่ 3001685562 1 

13  3841700375757 
นายสมชาย โทนิล 

งานขยายเขตฯ คฟม.นางจันทนา คุ้มรักษ์ ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

2,417.20 27/3/2563 เลขที่ 3001682734 1 

14  3841700375757 
นายสมชาย โทนิล 

งานขยายเขตฯ คฟม.นายดนัย ถ่ินขนอม ม.5 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

18,541.74 27/3/2563 เลขที่ 3001682717 1 

15  3841700375757 
นายสมชาย โทนิล 

งานขยายเขตฯ นายณัฐพงษ์ หีตทิม ม.4 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

6,597.20 27/3/2563 เลขที่ 3001682737 1 

16  3840600273048 
นายสายัณห์ ชุมทับ  

สั่งจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ,ปลอกหมอน ,ผ้าห่ม ของห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจ าเดือน เมษายน 2563 

2,900.00 31/3/2563 เลขที่ 2000827793 1 ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 1 ต.เลม็ด อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

   
รวมท้ังสิ้น 107,320.62 

   

        
 

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล 
 

    

 
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันที่ทีม่ีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
    

 
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรอืเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 

 
    

 
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ 

  
    

 
(4) ระบุรายการพัสดทุี่จัดซือ้จัดจ้างในแตล่ะครั้ง เช่น ซือ้วัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 

    

 
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มกีารจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณทีี่ใบเสรจ็รับเงนิมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซือ้จัดจ้างทกุรายการ  

    



 
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื หรอืหลักฐานการจ่ายเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงนิ 

    

 
(7) ระบุเหตุผลสนับสนนุในการจดัซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดังนี ้ 

 
    

  
1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจดัซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรค
สอง    

  2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
 

    

  
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสอืคณะกรรมการวินจิฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2561     

  4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 
 

    

  
  

    
 

 

 



 

 


