


ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าผ้าหมึก (ผกป.) 1,180.00 7/10/2563 เลขที่ 2001558843 1

2  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัด์ิชัย ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 2,600.00 8/10/2563 เลขที่ 3001761862 1
3  3700800046089 ร้านจิ้งเฮงจั่นเคหะภัณฑ์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 1,160.00 8/10/2563 เลขที่ 3001761856 1
4  1700600014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน      

ก.ย. 2563
7,161.00 12/10/2563 เลขที่ 3001656469 1

5  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายณรงค์ฤทธิ ์เสือเฒ่า
 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

960 14/10/2563 เลขที่ 5200141886 1

6  0705535000349 บริษัท ราชบุรียางยนต์ จ ากัด ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน 82-6093 รบ. 10,093.46 14/10/2563 เลขที่ 2001567824 1
7  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายธวชัชัย ผ้ึงทัศน์ ม.

1 ต.วงัมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
3,150.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141883 1

8  0105557031412 บริษัท ด้บเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายมนัส บรรเทาทุกข์ 
ม.3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม

16,895.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144144 1

9  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายนุกูล สวา่งรุ่ง ม.5 
ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

5,320.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141908 1

10  0765559001388 บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากัด

ค่ารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน ก.ย. 2563 33,600.00 14/10/2563 เลขที่ 3001668793 1

11  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางนันทนา ภัทรนาวกิ
 ม.3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

94,432.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141899 1

12  3700101071734 นายวชิาญ ชาติคมข า ค่าจา้งเหมารถเครน 14,000.00 14/10/2563 เลขที่ 3001758459 1
13  3700800094407 นายอภิโชติ ลีธรีะกุล จา้งเหมาตัดต้นไม้ 60,210.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141881 1
14  0105557031412 บริษั ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 

จ ากัด
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางระเวง จนีเสมือน 
ม.6 ต.หนองหญา้ปล้อง อ.หนองหญา้ปล้อง จ.
เพชรบุรี

21,695.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144147 1

15  3700152851565 นายคงศักด์ิ ไหมละออง ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ตามวาระ 51,789.00 14/10/2563 เลขที่ 3001758340 1
16  0703551000810 หจก.วรีะ-วชิาญ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯ เปล่ียนสาย185 SAC 

บ้านห้วยยางโทน ม.2 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ
73,353.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141865 1

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

17  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา ค่าจา้งเหมาย้ายแนวฯ แยกป้อมต ารวจวงั
มะนาว ม.7 ต.วงัมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

93,582.00 14/10/2563 เลขที่ 5200146077 1

18  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายยุทธนา สุนทรวงษ์
 ม.7 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

22,666.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144162 1

19  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายอุดม บุตรกร ม.4 
ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

76,158.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144166 1

20  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.สิริดานันท์ นิธโิชติ
จรีะกุล ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

8,895.00 14/10/2563 เลขที่ 5200146079 1

21  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายเจยีม แช่มช้อย ม.1
 ต.วนัดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

3,175.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144154 1

22  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายสุเมธ พวงทอง ม.8
 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

4,365.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141895 1

23  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายศรีวชิัย แสงอยู่ ม.
14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

13,995.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141869 1

24  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ดวงใจ มณีศรี ม.8 
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

17,495.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144157 1

25  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางวนัเพ็ญ ทรงโฉม ม.
3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,485.00 14/10/2563 เลขที่ 5200144150 1

26  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.วเิชียร บัวจนัทร์ 
ม.2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

5,670.00 14/10/2563 เลขที่ 5200141891 1

27  3130600190173 นายประเชิญ อยู่บน จา้งเหมาตัดต้นไม้ 4,392.00 15/10/2563 เลขที่ 5200144582 1
28  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ จา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วพง.เดือน ก.ย.

2563
2,460.00 19/10/2563 เลขที่ 5200148872 1

29  3700800201084 นางวาริน องอาจ จา้งเหมารถแบคโฮ โค่นล้มก่อไผ่ 8,500.00 19/10/2563 เลขที่ 5200146075 1
30  3700800478621 ประเสริฐมอเตอร์(นายพัฒนพงศ์ 

จนัทะพันธ)์
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียนบว.8626 รบ 4,200.00 20/10/2563 เลขที่ 2001625506 1

31  3700100194841 นายทศพร ทุกข์เปล้ือง จา้งเหมาพ่นสีเสา 8,800.00 20/10/2563 เลขที่ 5200148946 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่
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เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

32  0763538000178 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลดากรก่อสร้าง ค่าถุงมือแรงต่ า 45,000.00 21/10/2563 เลขที่ 2001625987 1
33  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามัน ประจ าเดือน ก.ย.2563 80,173.30 21/10/2563 เลขที่ 2100325034 1
34  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย

แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด
ค่ากระดาษเทอร์มอลลายน้ า 9,700.00 21/10/2563 เลขที่ 2001626830 1

35  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ปรีดา เที่ยงตรง ม.
6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

47,095.00 28/10/2563 เลขที่ 5200152078 1

36  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางยุพิน โสภา ม.4 ต.
ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

14,095.00 28/10/2563 เลขที่ 5200152073 1

37  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ศิริกุล การินทร์ ม.7
 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

4,585.00 28/10/2563 เลขที่ 5200152068 1

38  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง จา้งเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ.เดือน ต.ค.
2563

7,161.00 3/11/2563 เลขที่ 5200156531 1

39  3760300002678 นายยงค์ แพงดี ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 83,061.00 5/11/2563 เลขที่ 5200158182 1
40  3190200440661 ส.เซอร์วสิ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน บษ 2887 รบ. 6,000.00 5/11/2563 เลขที่ 5200156454 1
41  3750100312444 นายเสนีย์ กาลปักษ์ ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-9957 รบ 2,450.00 5/11/2563 เลขที่ 5200156469 1

42  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ จา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วพง.เดือน ต.ค.
2563

2,706.00 6/11/2563 เลขที่ 5200158610 1

43  3709900123512 ร้าน 8 แต้มดีไซน์ ค่าจดัท าตรายางผู้บริหาร 1,600.00 10/11/2563 เลขที่ 2001723093 1
44  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)
ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (กฟส.ปทอ.) 2,561.68 10/11/2563 เลขที่ 2100351951 1

45  3760300043498 ร้านชัยรัตน์เพชรบุรี 2010 ค่าวสัดุส านักงานป้ายสติกเกอร์ 400 10/11/2563 เลขที่ 2100352945 1
46  3700900016203 ร้านดีคอม ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 299 10/11/2563 เลขที่ 2001723038 1
47  0105556055491 ซีเจเอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (กฟย.วพง.) 157.94 10/11/2563 เลขที่ 2100351990 1
48  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 

จ ากัด
ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายไพรัช ทิพย์พาวลัย์
 ม.2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

4,665.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158645 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

49  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ อบต.
จอมประทัด (ซอยธรีะ-นิตยา) ม.1 ต.จอม
ประทัด

15,686.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158680 1

50  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซะ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ ส.ต.ต.หญงิพัฒน์นรี 
รัษฐปานะ ม.9 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

3,935.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158702 1

51  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายสมนึก อิ่มอุทร ม.
10 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

16,595.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158658 1

52  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายทองพาน จนัทะสร
 ม.16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

10,745.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158617 1

53  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี ม.6 ต.วงัมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

6,015.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158639 1

54  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.สุข ภูคะเนน ม.7 
ต.จอมประทัด อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

4,175.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158438 1

55  3759900136932 นายไพรัช เผ่าจนิดา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายสะอาด กล่ันภูมีศรี
 ม.9 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

6,920.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158676 1

56  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายโสพิศ จงจดุเทียน 
ม.1 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

29,395.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158650 1

57  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ อบต.ห้วยยางโทน ม.4 
ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

64,084.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158747 1

58  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายด ารงค์ กระแสร์ลม
 ม.2 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

22,895.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158643 1

59  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายมงคล วงศ์ประดู่ 
ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

2,275.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158732 1

60  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายจ านงค์ ทองเนียม 
ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

2,435.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158709 1

61  3759900035681 นายนาวนิ สุวรรณโรจน์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายจ านง คุณฮวย ม.7
 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

31,553.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158668 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

62  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางญานาพร พิศ
สะอาด ม.1 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

4,100.00 16/11/2563 เลขที่ 5200158720 1

63  3700800252321 ร้านทาราวดีแอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 2,100.00 17/11/2563 เลขที่ 2001775496 1

64  3700800445463 นายอ านาจ จนัทร์หลิน ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 2,900.00 17/11/2563 เลขที่ 20017755330 1

65  3700800445463 นายอ านาจ จนัทร์หลิน ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ. 3,050.00 17/11/2563 เลขที่ 2001775282 1

66  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กข-8820 
ชุมพร

24,960.00 17/11/2563 เลขที่ 2001776501 1

67  3700800445463 นายอ านาจ จนัทร์หลิน ค่าซ่อมยานพาหนะทะเบียน 82-6093 รบ 450 17/11/2563 เลขที่ 2001775390 1
68  3700100811912 นายนิพน คงสมัย ค่าถ่ายเอกสาร (ผกป.) 2,309.00 23/11/2563 เลขที่ 5200166643 1
69  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายสนธยา เปรมสุข 

ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
4,365.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167304 1

70  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายแดง ปานเจริญ ม.4
 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

2,590.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167353 1

71  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯ ซอยแป๊ะกง ม.8 ต.
หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

14,280.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167300 1

72  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัดิชัย ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ. 2,900.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167423 1
73  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายศศิวฒัน์ สามชูศิลป์

 ม.3 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
11,520.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167296 1

74  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน ผ้าหมึก (ผกป.) 4,560.00 25/11/2563 เลขที่ 2001723674 1

75  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.จนัทร์ จปูระไพ ม.
6 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

1,800.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167390 1

76  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางสุนทร บุญสิทธิ ์ม.1
 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

3,170.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167298 1

77  3700800040331 นายมาโนช เพิ่มสวสัดิชัย ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8018 พบ. 5,600.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167419 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

78  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯ บ้านไร่พรหมรัศมี ม.7 
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

62,560.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167294 1

79  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน (ผกป.) 1,380.00 25/11/2563 เลขที่ 2001804807 1

80  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯ บ้านเนิน ม.16 ต.ทุ่ง
หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

87,010.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167295 1

81  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาปรับปรุงฯ ซอยนกน้อย ม.7 ต.
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

25,910.00 25/11/2563 เลขที่ 5200167349 1

82  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน กระดาษเทอร์มอลลายน้ า
ไฟฟ้า(ผบง.)

9,700.00 25/11/2563 เลขที่ 2001723685 1

83  0765559001388 บริษัท รักษาความปลอดภัย ละออง
เพชร จ ากัด

ค่าจา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย เดือน 
ต.ค.2563

33,600.00 27/11/2563 เลขที่ 5200168176 1

84  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง จา้งเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค.2563 7,161.00 1/12/2563 เลขที่ 5200171516 1

85  3700101077848 น.ส.ฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ อบต.ปากท่อ ม.3 ต.วนั
ดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

25,565.00 7/12/2563 เลขที่ 5200175735 1

86  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ลักษณา มีภิปราย 
ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

9,250.00 7/12/2563 เลขที่ 5200175751 1

87  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยาเขตฯ นายเกียรติศักด์ิ ระย้า
แก้ว ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

24,745.00 7/12/2563 เลขที่ 5200174953 1

88  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางบุปผา นิธทิรัพย์ ม.
4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,375.00 7/12/2563 เลขที่ 5200174961 1

89  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.มยุรีย์ ชิตประทุม 
ม.2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

16,275.00 7/12/2563 เลขที่ 5200174935 1

90  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางปวณีา กล่ าคลอง
ตัน ม.7 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี

2,325.00 7/12/2563 เลขที่ 5200175746 1

91  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายไพฑูรย์ ศรีพูล ม.2
 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

3,450.00 7/12/2563 เลขที่ 5200174946 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

92  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายสมศักด์ิ อนันต์ ม.7
 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,510.00 7/12/2563 เลขที่ 5200175755 1

93  0703546000131 หจก.เอสเอว ีเทค แอนด์ ซัพพลาย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางสมคิด ทัศนา ม.6 
ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,295.00 7/12/2563 เลขที่ 5200175748 1

94  3700800051872 นายอภิโชติ ลีธรีะกุล ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 88,023.00 8/12/2563 เลขที่ 5200175497 1
95  3700900026811 มนตรี รัตนไพลูยล์วฒันา ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดช่าง 695 8/12/2563 เลขที่ 2001877384 1
96  3700800046089 ร้านจิ้นเฮงจั่นเคหะภัณฑ์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผกป.) 4,300.00 8/12/2563 เลขที่ 5200174968 1
97  3760300002678 นายยงค์ แพงดี ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 81,087.00 8/12/2563 เลขที่ 5200175514 1
98  3700900092350 ศักด์ิชัยการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กฟย.วพง. 500 8/12/2563 เลขที่ 2001877297 1
99  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นางรัชนี ดีแสน ม.8 ต.

ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
6,595.00 14/12/2563 เลขที่ 5200178322 1

100  0705563001001 บริษัท สกลเวชวศิวกรรม จ ากัด ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ วดัหนองกระทุ่ม ม.2 
ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

11,413.00 14/12/2563 เลขที่ 5200178325 1

101  0705557000627 บริษัท สมาย เฟอร์นิเจอร์ 2014 
จ ากัด

ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส าน้กงานชั้นวางของ (ผบต.) 644.86 15/12/2563 เลขที่ 2100391025 1

102  0105556055491 บริษัท ซี เจ เอ็กเพรส กรุ๊ป ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (กฟย.วดัเพลง) 291.59 15/12/2563 เลขที่ 2100390828 1
103  1509900823404 นางสาวอนงค์นาถ สุคันธรส ค่าวสัดเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ผกป.) 2,000.00 15/12/2563 เลขที่ 2001900418 1
104  3700800046089 ร้านจิ้นเฮงจั่นเคหะภัณฑ์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดช่าง 5,240.00 15/12/2563 เลขที่ 2001898101 1
105  3101500665103 ร้านโชคชัยพาณิชย์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดช่างคีตัดสายไฟ 981.31 15/12/2563 เลขที่ 2100390765 1
106  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วพง.เดือน 

ธ.ค.2563
2,337.00 15/12/2563 เลขที่ 5200176274 1

107  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ม.3 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

69,879.00 16/12/2563 เลขที่ 5200174928 1

108  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย
แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน(แฟ้มแข็ง 2 นิ้ว) 2,136.00 16/12/2563 เลขที่ 2001870960 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่

เลขที่ 2001870742 1109  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวร์ิค จ ากัด

 ีค่าวสัดุส านักงาน ผ้าหมึก (ผบง.) 10,690.00 16/12/2563



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

110  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

69,157.00 16/12/2563 เลขที่ 5200174921 1

111  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายประกิจ เต็มพร้อม 
ม.5 ต.วงัมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

13,700.00 16/12/2563 เลขที่ 5200178316 1

112  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน (ผ้าหมึก ผกป.) 2,380.00 16/12/2563 เลขที่ 2001900577 1

113  0105557031412 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย 
จ ากัด

ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
 (มหาชน) ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

20,820.00 16/12/2563 เลขที่ 5200178311 1

114  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์
 เน็ตเวร์ิค จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงาน (ผบต.) 3,280.00 16/12/2563 เลขที่ 2001871048 1

115  3700101176901 ร้านสวนสิริรัตน์ ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาสวน 4,400.00 21/12/2563 เลขที่ 2001934862 1
116  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียนกง7042 รบ. 6,990.00 21/12/2563 เลขที่ 2001932752 1
117  3700800478621 ประเสริฐมอเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กง 7042 รบ. 2,700.00 21/12/2563 เลขที่ 2001932660 1
118  3700101176901 ร้านสวนสิริรัตน์ ค่าจา้งบ ารุงรักษาสวน 4,070.00 21/12/2563 เลขที่ 2001934775 1
119  3700800478108 ร้านชัยพฤกษ์ การค้า ค่าจา้งบ ารุงรักษาสวน 2,500.00 23/12/2563 เลขที่ 2001934929 1
120  3700800478108 ร้านชัยพฤษ การค้า ค่าจา้งบ ารุงรักษาสวน 2,500.00 23/12/2563 เลขที่ 2001934961 1
121  3750300572598 ร้านช่ารแป๊ะ บางกล้วย ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน ขคม 256 รบ 480 23/12/2563 เลขที่ 2001933783 1
122  3700100250635 นายธนกรณ์ สถานสถิตย์ ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.วพง. 274 24/12/2563 เลขที่ 2001959937 1
123  3769900018018 ร้านอรุณไฟฟ้า ก่อสร้าง ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผบต.) 8,331.00 24/12/2563 เลขที่ 5200184925 1
124  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กข 8820 

ชุมพร
900 24/12/2563 เลขที่ 2001962985 1

125  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน 1,244.86 25/12/2563 เลขที่ 2001980274 1
126  0703532000192 หจก.อักษรศิล ค่าวสัดุส านักงาน (ผกป.) 5,776.64 25/12/2563 เลขที่ 2001980477 1
127  3700800094407 ร้านเจริญการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน บว.8626 รบ. 1,200.00 25/12/2563 เลขที่ 2001979661 1
128  0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรศีล ค่าวสัดุส านักงาน (ผบต.) 2,098.13 29/12/2563 เลขที่ 2100412528 1
129  3700800051872 นายอภิโชติ ลีธรีะกุล ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 55,815.00 29/12/2563 เลขที่ 5200189773 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/   
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

130  3700200277918 ร้านเกียรติศักด์ิ แอร์ไดนาโม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กข.8820 
ชุมพร

9,530.00 29/12/2563 เลขที่ 2001984245 1

131  3700800094407 นายคงศักด์ิ ไหมละออง จา้งเหมาตัดต้นไม(้กรณีพิเศษ) 15,000.00 30/12/2563 เลขที่ 5200189748 1
132  3700900016203 นางประไพ ข าเลิศ จา้งเหมาท าความสะอาด กฟย.วพง. เดือน ธ.ค.

2563
2,460.00 30/12/2563 เลขที่ 5200192141 1

133  3700800094407 นายคงศักด์ิ ไหมละออง ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ 78,507.00 30/12/2563 เลขที่ 5200189757 1
134  1700800014059 นางสาวปรัศณีย์ ปรางทอง ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟส.ปทอ. เดือน 

ธ.ค.2563
7,161.00 30/12/2563 เลขที่ 5200192854 1

135  3130600190173 นายประเชิญ อยู่บน จา้งเหมาตัดต้นไม้ 29,463.00 30/12/2563 เลขที่ 5200189764 1
136  3700800094407 นายคงศักด์ิ ไหมละออง ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ (กรณีพิเศษ) 20,000.00 30/12/2563 เลขที่ 5200189739 1
137  3760300002678 นายยงค์ แพงดี จา้งเหมาตัดต้นไม้ 44,835.00 30/12/2563 เลขที่ 5200189720 1

2,312,004.77

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวำคม 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำอ ำเภอปำกทอ่


