ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเหนือคลอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสาคัญของสั ญญาหรือข้อตกลงเป็ น หนังสื อ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีก ลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด นั้น
การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคอาเภอเหนือคลอง จึงขอประกาศผลผู้ ช นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสามารถ ยาวส่ง)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเหนือคลอง

ลาดับ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
เลขประจาตัวประชาชน
3330400882223
1
0815560002693
2
0815560002693
3
3860200244032
4
0994000165501
5
3809700167213
6
3800600248680
7
1310600194219
8
0815558000573
9
0815558000573
10
3810100534985
11
3330400882223
12
0815558000573
13
3330400882223
14
3330400882223
15
0815558000573
16
0813561000714
17
0813561000714
18
3330400882223
19
0815558000573
20
0813561000714
21
0815558000573
22
0815558000573
23
3810100660352
24
3809700167213
25
3800600248680
26
3330400882223
27
3930100700167
28
3920700077428
29
3810100002070
30
3810100660352
31
3810100660352
32
3800600248680
33

ชื่ อผูป้ ระกอบการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอเหนื อคลอง
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
นายกฤตภัทธิ์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.เพชรเกษม-ท่าเรื อ ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3,296.00
บ.กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
รายงานขอสั่งซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ดา้ นช่าง
6,629.00
บริ ษทั กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
รายงานขอสั่งซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ดา้ นช่าง
890.00
สองพี่นอ้ งการช่าง
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ.
500.00
บริ ษทั คอมเวิลด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด (สานักงาน รายงานขอสั่งซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์
1,170.00
ส่ งเสริ ม ออโต้ เซ็นเตอร์
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 80-8225 กบ.
600.00
อู่นิวฒั การช่าง
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.
3,870.00
นายวณัฐ ทองเพ็ชร
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้เฉพาะคราวระบบจาหน่ายแรงต่า ประจาเดือน กันยายน 2563
72,700.00
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ าวิศวกรรม จากัด
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ กลุ่มบ้านคุณสรรเสริ ญ เปี ยกบุตร ม.2 ต.เหนื อคลอง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
29,040.42
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
รายงานขอจ้างเหมารถเครนขุดเจาะ
8,560.00
อู่รุ่งเรื องเจริ ญยนต์
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียนกต-5315 กบ.
1,520.00
นายกฤตภัทร์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.คลองขนาน(ปากซอยคลองหวายเล็ก) ม.6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
5,053.00
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-(จส.) คุณนรากร ถนอมพล ม.6 ต.เหนื อคลอง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
54,303.14
นายกฤตภัทธิ์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.ด่านแบก ม.2 ต.โคกยาง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
3,968.50
นายกฤตภัทร์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.คลองขนาน ถ.นาริ้ ว-หน้าโรงเรี ยนบ้านควน ม.5 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
6,608.80
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-อบต.ห้วยยูง (ประปาบ้านห้วยยูงใต้) ม.3 ต.ห้วยยูง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
21,638.14
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศ อิเล็คทริ ก
คฟม. กลุ่มบ้านคุณปารุ ษยา มากกแก้ว ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
26,065.80
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศอิเล็กทริ ค
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-สานักงาน อบต.ตลิ่งชัน ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
38,790.90
นายกฤตภัทร์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.คลองขนาน ซอยนาตีน ม.1 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
6,325.50
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-คุณยศวริ ส ชายกุล ม.6 ต.เหนื อคลอง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
5,143.02
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศ อิเล็คทริ ก
คฟม. กลุ่มบ้านคุณประเคียง สิ งห์ชู ม.3 ต.ห้วยยูง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
8,431.17
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริ ษทั ดุสิตมอเตอร์ ออยล์ (ปตท.)เหนื อคลอง
18,329.91
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริ ษทั ดุสิตมอเตอร์ ออยล์ (ร้านKFC)
18,561.03
เพชรวันดี คาร์ แคร์ และรี สอร์ ท
รายงานขอจ้างล้าง อัด ฉี ด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ.
750.00
ส่ งเสริ ม ออโต้ เซ็นเตอร์
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 80-7225 กบ.
18,000.00
่อูนิวฒั การช่าง
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 80-7225 กบ.
7,280.00
นายกฤตภัทธิ์ บุญฤทธิ์
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.นาหลวง-ห้วยมัด ม.6 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
7,396.40
ลาปา ซัพพลาย
รายงานขอสั่งบรรจุเคมีถงั ดับเพลิง
400.00
นายสามารถ บัวลอย
รายงานขอสั่งซื้ อเครื่ องมือปอกสายแรงสู ง
7,000.00
นายก้อเหต บุตรโกบ
รายงานขอจ้างเหมาเรื อบาสขนส่ งพัสดุ-อุปกรณ์และรถยนต์ กฟภ.
35,000.00
เพชรวันดี คาแคร์ และรี สอร์ ท
รายงานขอจ้างล้าง อัด ฉี ด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-5315 กบ
250.00
เพชรวันดี คาแคร์ และรี สอร์ ท
รายงานขอจ้างล้าง อัด ฉี ด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ.
750.00
อู่นิวฒั การช่าง
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.
3,940.00

เอกสารอ้างอิง
วันที่
เลขที่
12/10/2563
5200164175
16/10/2563
2001696090
30/10/2563
2001695762
30/10/2563
2001695151
30/10/2563
2001695981
2/11/2563
2001695644
4/11/2563
2001878591
6/11/2563
5200162473
12/11/2563
5200185967
13/11/2563
2001763951
13/11/2563
2001763996
16/11/2563
5200164212
16/11/2563
5200163728
16/11/2563
5200164221
16/11/2563
5200164186
16/11/2563
5200164117
16/11/2563
5200164167
16/11/2563
5200164133
16/11/2563
5200164207
16/11/2563
5200164120
16/11/2563
5200164141
16/11/2563
5200164113
16/11/2563
5200163722
18/11/2563
2001905768
18/11/2563
2001879766
23/11/2563
2001952639
23/11/2563
5200193070
30/11/2563
2001863377
30/11/2563
2001863642
1/12/2563
5200190776
7/12/2563
2001935329
14/12/2563
2001935289
14/12/2563
2001935314

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลาดับ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
เลขประจาตัวประชาชน
3901100324158
34
3810100673497
35
0815558000573
36
0815560002693
37
3330400882223
38
3809900490956
39
0815558000573
40
0813561000714
41
0813561000714
42
0813561000714
43
0813561000714
44
0813561000714
45
0813561000714
46
3330400882223
47
0815558000573
48
0815558000573
49
0815558000573
50
0815558000573
51
0815558000573
52
0815558000573
53
0815558000573
54
3800600301572
55
0813561000714
56
3809700167213
57
0815558000573
58
0115533004130
59
3841100004081
60
0735547002121
61
3810100673497
62
3810100479747
63
0813559000362
64
3810100169349
65
5819900001382
66
0813557001060
67
3901100324158
68
3810100528101
69

ชื่ อผูป้ ระกอบการ
ร้านเลิศชัยเครื่ องใช้สานักงาน
ร้านปกาสัยเครื่ องเขียน
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บ.กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
นายกฤตภัทร์ บุญฤทธิ์
นายวันชัย แซ่ เตียว
บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศ อิเล็คทริ ก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศอิเล็คทริ ก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศอิเล็คทริ ก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศอิเล็คทริ ก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศ อิเล็คทริ ก
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศอิเล็คทริ ก
นายกฤตภัทธิ์ บุญฤทธิ์
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
โรงกลึงเจริ ญพัฒนา
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิลาศ อิเล็คทริ ก
ส่ งเสริ ม ออโต้ เซ็นเตอร์
บริ ษทั บ้านไฟฟ้ า วิศวกรรม จากัด
บริ ษทั เอบีบี เพาเวอร์ กริ ดส์ (ประเทศไทย)จากัด
นางสาวเสาวนี ย ์ แก้วมีศรี
บ.สมาร์ ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จากัด
ร้านปกาสัยเครื่ องเขียน สานักงานใหญ่ 309/2
นายปรี ชา แหลมเกาะ
บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม
นายวิรัช สะสม
นางสาววรัฏฐกานต์ นิ วตั ภัทรพร
หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
ร้านเลิศชัยเครื่ องใช้สานักงาน
น้ าดื่มปกาสัย

รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
รายงานขอสั่งซื้ อผ้าหมึกเครื่ องปริ้ นเตอร์
รายงานขออนุมตั ิสั่งซื้ ออุปกรณ์สานักงาน
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณกาญจนา หลานสัน ม.4 ต.คลองเขม้า อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
รายงานขอสั่งซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ดา้ นช่างงานรองรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด วันที่ 20
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.ควนเกาะจันทร์ -ควนช่องลม ม.7 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รายงานขอเช่าเรื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนาด 160 KVA
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้านคุณกานต์ธีรา มาศหวัง ม.2 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
จ้างเหมาขยายเขต คฟม. กลุ่มบ้านคุณนันทิชา บุตรหง้า ม.6 ต.เหนื อคลอง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คุณสมศักดิ์ ถิ่นปกาสัย ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณสล้าหม้า ลูกเล็ก ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณส้อฝี หย๊ะ โต๊ะ ม.1 ต.คลองเขม้า อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ตัดจ่ายหม้อแปลง บ้านปากหรา ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.เพชรเกษม-ทุ่งสาคร ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
รายงานขอจ้างเหมารถเครนขุดเจาะ
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณห้าหว้า เส็ นบุตร ม.7 ต.เหนื อคลอง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณเกตุมณี ทวีทรัพย์ ม.7 ต.ปกาสัย อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ไฟฟ้ าสาธารณะ อบต.ปกาสัย (หู หนาน-คลองนนท์) ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณทวีพร ยิง่ ประดิษฐ์ ม.6 ต.ห้วยยูง อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณสมพงษ์ ชนะพาล ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้านคุณพรทิพย์ คาฝอย ม.6 ต.คลองขนาน อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
รายงานขอสั่งซ่ อมไม้ชกั ฟิ วส์
รายงานขอจ้างเหมารถเครนขุดเจาะเพื่อปฏิบตั ิงานปรับปรุ งระบบจาหน่ายบนพื้นที่เกาะศรี บอยา
รายงานขอจ้างซ่ อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต-5315 กบ.
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ย้ายแนวระบบจาหน่าย วัดปกาสัย ม.1 ต.ปกาสัย อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
รายงานขอซื้ อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ สถานี กระบี่ 1
จ้างเหมารถยนต์จดหน่วย ประจา วันที่ 29/ส.ค./2563
จัดชื้ อตลับหมึกปริ้ นเตอร์
จัดชื้ ออุปกรณ์เครื่ องเขียน
จ้างเหมาเรื อ แหลมหิ น ไปเกาะศรี บอยา
น้ ามันนอกบัตรfleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม
จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่ งใบแจ้งหนี้ เดือนกันยายน2563
ค่าจัดทาพวงมาลา ในวันปิ ยมหาราช
จัดซื้ อค่าวัสดุสานักงาน จากร้าน หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าผ้าหมึกพิมพ์ ซัมซุ ง
จัดซื้ อน้ าดื่มเพื่ออุปโภค แก่ลูกค้าและพนักงาน ที่มาใช้บริ การ โดยจัดซื้ อกับร้าน น้ าดื่ม ปกาสัย

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
18,600.00
3,287.00
19,771.89
4,290.00
3,164.80
7,500.00
16,527.00
6,968.61
12,089.19
8,121.51
10,291.77
3,818.83
17,032.69
5,484.20
8,560.00
12,306.37
15,993.08
22,361.12
12,231.81
31,631.45
6,148.73
8,239.00
16,050.00
300.00
11,039.08
70,620.00
700.00
8,400.00
1,800.00
500.00
4,833.33
782.00
1,000.00
5,139.00
9,000.00
250.00

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล
สนับสนุน
วันที่
เลขที่
14/12/2563
2001935273
1
15/12/2563
2001953414
1
16/12/2563
3001783297
1
17/12/2563
2002014348
1
17/12/2563
3001787137
1
18/12/2563
2002012773
1
18/12/2563
5200182132
1
21/12/2563
5200001246
1
21/12/2563
5200182643
1
21/12/2563
5200182637
1
21/12/2563
5200182633
1
21/12/2563
5200001238
1
21/12/2563
5200182648
1
22/12/2563
5200184360
1
22/12/2563
2001953636
1
22/12/2563
5200184372
1
24/12/2563
5200185946
1
24/12/2563
5200185976
1
24/12/2563
5200185956
1
24/12/2563
5200185939
1
24/12/2563
5200185937
1
28/12/2563
2002014180
1
29/12/2563
2001997845
1
29/12/2563
2002020197
1
30/12/2563
5200193086
1
30/12/2563
5200193799
1
8/10/2563
2001573766
1
30/11/2563
2002024328
1
15/12/2563
2002024229
1
1/10/2563
2001579698
1
1/10/2563 2001750846,2001750858
4
2/10/2563
2001621529
1
26/10/2563
2001659289
4
27/10/2563
2001694640
4
27/10/2563
2001668479
4
30/10/2563
2100362897
4

ลาดับ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
เลขประจาตัวประชาชน
0813559000362
70
1840600051588
71
3810100743843
72
0815555000378
73
3810100479747
74
3810100415463
75
3709700009392
76
0813557001060
77
0901100324158
78
0813559000362
79
3810100528101
80
0813544000418
81
0815555000378
82
3810200215474
83
3810200219721
84
3810100169349
85
3810100479747
86
3810100415463
87
3810100545456
88
0813557001060
89
1829900090072
90
3200400455792
91
3810100528101
92
3810200215474
93
0813559000362
94
0815555000378
95
3810200215474
96
3810100520356
97
3810100673497
98
3810100520356
99
3930100700167
100
3810100520356
101
3819900040454
102
3810100520356
103

ชื่ อผูป้ ระกอบการ
บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม
นางสาวอรอุมา วงศ์อินทร์
ร้าน ไอพริ้ น แอนด์ ซัพพลาย
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์
นายปรี ชา แหลมเกาะ
นายเรวัติ ภู่ทอง
ร้าน นาชัย
หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
ร้านเลิศชัยเครื่ องใช้สานักงาน
บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม
ร้าน น้ าดื่ม ปกาสัย
หจก.ปิ โตรเลียมกระบี่
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์
นางจันทร์ จิรา มณี มยั
นางอรวรา ศรี จนั ทร์
นายวิรัช สะสม
นายปรี ชา แหลมเกาะ
นายเรวัติ ภู่ทอง
นายละมัย มารถโอสถ
ร้านทีเอ็นเอสกระบี่
ร้านมาศสุ ภา เภสัช
เอม แอร์ แอนด์ เซอร์ วิส
ร้าน น้ าดื่ม ปกาสัย
นางจันทร์ จิรา มณี มยั
บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์
นางจันทร์ จิรา มณี มย้
นายสุ ชาติ กูลหลัก 50 ม.6 ต.เหนื อคลอง อ.
ร้านปกาศัยเครื่ องเขียน 309/2 ม.6 ต.ปกาศัย อ.
นาย สุ ชาติ กูลหลัก 50 ม.6 ต.เหนื อคลอง อ.
ลาปา ซัพพลาย เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 11 ตาบลลาปา
นายสุ ชาติ กลูหลัก เลขที่ 50 หมู่ที่ 6 ตาบลเหนื อ
ร้านทรู การ์ เด้ร กระบี่ ถนนเพชรเกษม ตาบล
นายสุ ชาติ กูลหลัก 50 ม.6 ต.เหนื อคลอง. อ.เนื อ

รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
ค่าน้ ามันFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน ต.ค. 63
จัดทาพานพุ่มดอกไม้เนื่ องในวันครบรอบ 120 ปี สมเด็จย่า
จัดทาไวนิ ลหุ ้มโครงไม้และป้ ายชื่ อติดพาสวูด เนื่ องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ค่าน้ ามันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จากัด มหาชน)เดือนต.ค. 63
จัดซื้ อจัดจ้างเหมาเรื อจาก ท่าเรื อแหลมหิ น-เกาะศรี บอยา
ค่าจ้างบุคคลภายนอกบารุ งสวน
สาหรับจัดจ้างถ่ายเอกสารใบคาร้องผ่อนผันค่าไฟฟ้ า ร้าน นาชัย
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จาก หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
จัดซื้ อหมึกถ่ายเอกสารซัมซุ ง ร้านเลิศชัย เครื่ องใช้สานักงาน
ค่าน้ ามันFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน พ.ย. 63
จัดซื้ อน้ าดื่มเพื่ออุปโภค แก่ลูกค้าและพนักงาน ที่มาใช้บริ การ โดยจัดซื้ อกับร้าน น้ าดื่ม ปกาสัย
ค่าน้ ามันFleet card หจก.ปิ โตรเลียมกระบี่ (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน พ.ย. 63
ค่าน้ ามันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จากัด มหาชน)เดือน พ.ย.63
ค่าทาความสะอาดซักรี ดชุดเครื่ องนอนห้องแก้กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง จ้างนางจันทร์ จิรา มณี มยั
จัดทาพานดอกไม้สด ในค่าประชาสัมพันธ์อื่น เนื่ องในวันวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล
ขอจ้างจัดส่ งหนังสื อแจ้งหนี้ คา่ กระแสไฟฟ้ า
จ้างเหมาเรื อปฏิบตั ิงานเกาะศรี บอยา นายปรี ชา แหลมเกาะ
ค่าจ้างตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริ เวณสานักงานการไฟฟ้ าาส่ วนภูมิภาค
จ้างเหมาเรื อท่าเรื อแหลมกรวก-ท่าเรื อมูตู เพื่อรับชาระค่ากระแสไฟฟ้ า เดือน พ.ย.63
ซื้ อวัสดุในสานักงาน จากร้าน ทีเอ็นเอส กระบี่
ค่าซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสานักงาน จากร้านมาศสุ ภา เภสัช
ค่าซ่ อมแซมบารุ งรักษาอาคาร ผบต.ซ่ อมเปลี่ยนคาปาซิ เตอร์ มิเตอร์ พัดลม เครื่ องปรับอากาศ ผกป.เซอร์วิสวาล์ว 1 ชุด,ซ่อมรอยรั่ว
จัดซื้ อน้ าดื่มเพื่ออุปโภค แก่ลูกค้าและพนักงาน ที่มาใช้บริ การ โดยจัดซื้ อกับร้าน น้ าดื่ม ปกาสัย
ค่าทาความสะอาดสานักงานภายในและภายนอก อาคารสานักงาน กฟส.อ.เหนื อคลอง นางจันทร์จิรา มณี มยั
ค่าน้ ามันFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน ธ.ค. 63
ค่าน้ ามันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปาล์ม ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จากัด มหาชน)เดือน ธ.ค. 63
ค่าจ้างซักรี ดชุดเครื่ องนอนห้องแก้กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
จ้างซ่ อมมอเตอร์ ปั๊มน้ าเครื่ องกรองน้ า และระบบส่ งจ่ายน้ าสถานี ไฟฟ้ ากระบี่ 1
ซื้ อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ สถานี กระบี่ 1
กาจัดวัชพืช เดือน กันยายน 2563 กระบี่1
จ้างเหมาบริ การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง สถานี ไฟฟ้ ากระบี่ 1
จ้างเหมาบริ การซ่ อมระบบแสงสว่างบริ เวณลานไก 115 Kv. และอาคารควบคุมสถานี ไฟฟ้ ากระบี่ 1
ขอซื้ อค่าวัสดุปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงาน สถานี ไฟฟ้ ากระบี่ 1
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกาจัดวัชพืช สถานี ไฟฟ้ ากระบี่ 1
รวมทั้งสิ้ น

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
14,695.87
1,000.00
1,930.00
25,351.05
500.00
4,500.00
300.00
4,041.00
9,000.00
13,498.11
410.00
3,225.00
25,924.93
1,000.00
800.00
782.00
500.00
4,000.00
2,500.00
6,042.00
992.00
3,450.00
230.00
88,704.00
16,928.18
25,993.51
1,000.00
7,255.00
2,550.00
3,500.00
11,000.00
9,790.00
7,000.00
3,500.00
1,109,485.84

เอกสารอ้างอิง
วันที่
เลขที่
30/10/2563
2100347871
30/10/2563
2001695258
30/10/2563
2001695211
30/10/2563
2100347917
6/11/2563
2001764091
13/11/2563
2001763848
17/11/2563
2001778278
27/11/2563
2001863226
30/11/2563
2001879739
30/11/2563
2100380950
30/11/2563
2100382110
30/11/2563
2100380954
30/11/2563
2100380941
30/11/2563
2001841748
3/12/2563
2001932983
7/12/2563
2001954172
7/12/2563
2001933025
16/12/2563
2002012498
21/12/2563
2001955032
24/12/2563
2002014726
28/12/2563
2002020916
28/12/2563
2002011858
30/12/2563
2100416832
30/12/2563
3001803778
30/12/2563
2100001328
30/12/2563
2100001330
30/12/2563
2002012547
1/10/2563
2001777375
2/10/2563
2001545026
2/10/2563
2001545104
6/10/2563
2001806920
8/10/2563
2001573565
26/10/2563
2001777833
28/10/2563
2001878915

เหตุผล
สนับสนุน
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1

ลาดับ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เลขประจาตัวประชาชน
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล
(1) ระบุลาดับที่เรี ยงตามลาดับวันที่ที่มีการจัดซื้ อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีหรื อเลขประจาตัวประชาชนของผูป้ ระกอบการ
ระบุชื่อผูป้ ระกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้ อวัสดุสานักงาน ซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิง จ้างซ่ อมรถยนต์ เป็ นต้น
(5) ระบุจานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้ อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณี ที่ใบเสร็ จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จดั ซื้ อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวนั ที่/เลขที่ของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้ อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็ นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซื้ อจัดจ้างตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิ งหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้ อจัดจ้างตามหนังสื อคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้ อจัดจ้างกรณี อื่นๆ นอกเหนื อจาก 1 - 3
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