
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอเหนอืคลอง 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเหนือคลอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
    
         (นายสามารถ  ยาวส่ง) 
 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเหนือคลอง 
 
 
 

 



วนัท่ี เลขท่ี
1  3330400882223 นายกฤตภทัธ์ิ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.เพชรเกษม-ท่าเรือ ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 3,296.00 12/10/2563 5200164175 1
2  0815560002693 บ.กระบ่ี ประวิมเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั รายงานขอสั่งซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นช่าง 6,629.00 16/10/2563 2001696090 1
3  0815560002693 บริษทั กระบ่ี ประวิมเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั รายงานขอสั่งซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นช่าง 890.00 30/10/2563 2001695762 1
4  3860200244032 สองพ่ีนอ้งการช่าง รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ. 500.00 30/10/2563 2001695151 1
5  0994000165501 บริษทั คอมเวิลด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (ส านกังาน รายงานขอสั่งซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 1,170.00 30/10/2563 2001695981 1
6  3809700167213 ส่งเสริม ออโต ้เซ็นเตอร์ รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 80-8225 กบ. 600.00 2/11/2563 2001695644 1
7  3800600248680 อู่นิวฒั การช่าง รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ-8354 กบ. 3,870.00 4/11/2563 2001878591 1
8  1310600194219 นายวณฐั ทองเพช็ร รายงานขอจา้งเหมาบุคคลภายนอกตดัตน้ไมเ้ฉพาะคราวระบบจ าหน่ายแรงต ่า ประจ าเดือน กนัยายน 2563 72,700.00 6/11/2563 5200162473 1
9  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้าวิศวกรรม จ ากดั จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ กลุ่มบา้นคุณสรรเสริญ เปียกบุตร ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 29,040.42 12/11/2563 5200185967 1
10  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั รายงานขอจา้งเหมารถเครนขดุเจาะ 8,560.00 13/11/2563 2001763951 1
11  3810100534985 อู่รุ่งเรืองเจริญยนต์ รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียนกต-5315 กบ. 1,520.00 13/11/2563 2001763996 1
12  3330400882223 นายกฤตภทัร์ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.คลองขนาน(ปากซอยคลองหวายเลก็) ม.6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 5,053.00 16/11/2563 5200164212 1
13  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-(จส.) คุณนรากร ถนอมพล ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 54,303.14 16/11/2563 5200163728 1
14  3330400882223 นายกฤตภทัธ์ิ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.ด่านแบก ม.2 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 3,968.50 16/11/2563 5200164221 1
15  3330400882223 นายกฤตภทัร์ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.คลองขนาน ถ.นาร้ิว-หนา้โรงเรียนบา้นควน ม.5 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 6,608.80 16/11/2563 5200164186 1
16  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-อบต.ห้วยยงู (ประปาบา้นห้วยยงูใต)้ ม.3 ต.ห้วยยงู อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 21,638.14 16/11/2563 5200164117 1
17  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศ อิเลค็ทริก คฟม. กลุ่มบา้นคุณปารุษยา มากกแกว้ ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 26,065.80 16/11/2563 5200164167 1
18  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศอิเลก็ทริค จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ส านกังาน อบต.ตล่ิงชนั ม.3 ต.ตล่ิงชนั อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 38,790.90 16/11/2563 5200164133 1
19  3330400882223 นายกฤตภทัร์ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.คลองขนาน ซอยนาตีน ม.1 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 6,325.50 16/11/2563 5200164207 1
20  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-คุณยศวริส ชายกลุ ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 5,143.02 16/11/2563 5200164120 1
21  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศ อิเลค็ทริก คฟม. กลุ่มบา้นคุณประเคียง สิงห์ชู ม.3 ต.ห้วยยงู อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 8,431.17 16/11/2563 5200164141 1
22  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริษทั ดุสิตมอเตอร์ออยล ์(ปตท.)เหนือคลอง 18,329.91 16/11/2563 5200164113 1
23  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริษทั ดุสิตมอเตอร์ออยล ์(ร้านKFC) 18,561.03 16/11/2563 5200163722 1
24  3810100660352 เพชรวนัดี คาร์แคร์ และรีสอร์ท รายงานขอจา้งลา้ง อดั ฉีด รถยนต ์หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ. 750.00 18/11/2563 2001905768 1
25  3809700167213 ส่งเสริม ออโต ้เซ็นเตอร์ รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 80-7225 กบ. 18,000.00 18/11/2563 2001879766 1
26  3800600248680 อู่นิวฒั การช่าง รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 80-7225 กบ. 7,280.00 23/11/2563 2001952639 1
27  3330400882223 นายกฤตภทัธ์ิ บุญฤทธ์ิ จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.นาหลวง-ห้วยมดั ม.6 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 7,396.40 23/11/2563 5200193070 1
28  3930100700167 ล าป า ซพัพลาย รายงานขอสั่งบรรจุเคมีถงัดบัเพลิง 400.00 30/11/2563 2001863377 1
29  3920700077428 นายสามารถ บวัลอย รายงานขอสั่งซ้ือเคร่ืองมือปอกสายแรงสูง 7,000.00 30/11/2563 2001863642 1
30  3810100002070 นายกอ้เหต บุตรโกบ รายงานขอจา้งเหมาเรือบาสขนส่งพสัดุ-อุปกรณ์และรถยนต ์กฟภ. 35,000.00 1/12/2563 5200190776 1
31  3810100660352 เพชรวนัดี คาแคร์ และรีสอร์ท รายงานขอจา้งลา้ง อดั ฉีด รถยนต ์หมายเลขทะเบียน กต-5315 กบ 250.00 7/12/2563 2001935329 1
32  3810100660352 เพชรวนัดี คาแคร์ และรีสอร์ท รายงานขอจา้งลา้ง อดั ฉีด รถยนต ์หมายเลขทะเบียน 81-1260 กบ. 750.00 14/12/2563 2001935289 1
33  3800600248680 อู่นิวฒั การช่าง รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ-8354 กบ. 3,940.00 14/12/2563 2001935314 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเหนือคลอง

ล าดบั เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวม
ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งอิง เหตุผล
สนบัสนุน



วนัท่ี เลขท่ี
ล าดบั เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวม

ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
เอกสารอา้งอิง เหตุผล

สนบัสนุน
34  3901100324158 ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน รายงานขอสั่งซ้ือผา้หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 18,600.00 14/12/2563 2001935273 1
35  3810100673497 ร้านปกาสัยเคร่ืองเขียน รายงานขออนุมติัสั่งซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน 3,287.00 15/12/2563 2001953414 1
36  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณกาญจนา หลานสัน ม.4 ต.คลองเขมา้ อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 19,771.89 16/12/2563 3001783297 1
37  0815560002693 บ.กระบ่ี ประวิมเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั รายงานขอสั่งซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นช่างงานรองรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั วนัท่ี 20 4,290.00 17/12/2563 2002014348 1
38  3330400882223 นายกฤตภทัร์ บุญฤทธ์ิ งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.ควนเกาะจนัทร์-ควนช่องลม ม.7 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 3,164.80 17/12/2563 3001787137 1
39  3809900490956 นายวนัชยั แซ่เตียว รายงานขอเช่าเร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 160 KVA 7,500.00 18/12/2563 2002012773 1
40  0815558000573 บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ-บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 16,527.00 18/12/2563 5200182132 1
41  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศ อิเลค็ทริก งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม. กลุ่มบา้นคุณกานตธี์รา มาศหวงั ม.2 ต.คลองเขมา้ อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 6,968.61 21/12/2563 5200001246 1
42  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศอิเลค็ทริก จา้งเหมาขยายเขต คฟม. กลุ่มบา้นคุณนนัทิชา บุตรหงา้ ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 12,089.19 21/12/2563 5200182643 1
43  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศอิเลค็ทริก งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คุณสมศกัด์ิ ถ่ินปกาสัย ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 8,121.51 21/12/2563 5200182637 1
44  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศอิเลค็ทริก งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณสลา้หมา้ ลูกเลก็ ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 10,291.77 21/12/2563 5200182633 1
45  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศ อิเลค็ทริก งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณส้อฝีหยะ๊ โตะ๊ ม.1 ต.คลองเขมา้ อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 3,818.83 21/12/2563 5200001238 1

46  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศอิเลค็ทริก งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ตดัจ่ายหมอ้แปลง บา้นปากหรา ม.5 ต.ตล่ิงชนั อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 17,032.69 21/12/2563 5200182648 1
47  3330400882223 นายกฤตภทัธ์ิ บุญฤทธ์ิ ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.โคกยาง ถ.เพชรเกษม-ทุ่งสาคร ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 5,484.20 22/12/2563 5200184360 1
48  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม รายงานขอจา้งเหมารถเครนขดุเจาะ 8,560.00 22/12/2563 2001953636 1
49  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณห้าหวา้ เส็นบุตร ม.7 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 12,306.37 22/12/2563 5200184372 1
50  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณเกตุมณี ทวีทรัพย ์ม.7 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 15,993.08 24/12/2563 5200185946 1

51  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ปกาสัย (หูหนาน-คลองนนท)์ ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 22,361.12 24/12/2563 5200185976 1

52  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณทวีพร ยิง่ประดิษฐ ์ม.6 ต.ห้วยยงู อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 12,231.81 24/12/2563 5200185956 1
53  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั จา้งเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณสมพงษ ์ชนะพาล ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 31,631.45 24/12/2563 5200185939 1
54  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - คฟม.กลุ่มบา้นคุณพรทิพย ์ค  าฝอย ม.6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 6,148.73 24/12/2563 5200185937 1
55  3800600301572 โรงกลึงเจริญพฒันา รายงานขอสั่งซ่อมไมช้กัฟิวส์ 8,239.00 28/12/2563 2002014180 1
56  0813561000714 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วิลาศ อิเลค็ทริก รายงานขอจา้งเหมารถเครนขดุเจาะเพ่ือปฏิบติังานปรับปรุงระบบจ าหน่ายบนพ้ืนท่ีเกาะศรีบอยา 16,050.00 29/12/2563 2001997845 1

57  3809700167213 ส่งเสริม ออโต ้เซ็นเตอร์ รายงานขอจา้งซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต-5315 กบ. 300.00 29/12/2563 2002020197 1
58  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟ้า วิศวกรรม จ ากดั งานจา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ - ยา้ยแนวระบบจ าหน่าย วดัปกาสัย ม.1 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 11,039.08 30/12/2563 5200193086 1
59  0115533004130 บริษทั เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย)จ ากดั รายงานขอซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี สถานีกระบ่ี 1 70,620.00 30/12/2563 5200193799 1
60  3841100004081 นางสาวเสาวนีย ์แกว้มีศรี จา้งเหมารถยนตจ์ดหน่วย ประจ า วนัท่ี 29/ส.ค./2563 700.00 8/10/2563 2001573766 1
61  0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด ์แอคเซสเซอร่ี จ  ากดั จดัช้ือตลบัหมึกปร้ินเตอร์ 8,400.00 30/11/2563 2002024328 1
62  3810100673497 ร้านปกาสัยเคร่ืองเขียน ส านกังานใหญ่ 309/2 จดัช้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน 1,800.00 15/12/2563 2002024229 1
63  3810100479747 นายปรีชา แหลมเกาะ จา้งเหมาเรือ แหลมหิน ไปเกาะศรีบอยา 500.00 1/10/2563 2001579698 1
64  0813559000362 บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม น ้ามนันอกบตัรfleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม 4,833.33 1/10/2563 2001750846,2001750858 1
65  3810100169349 นายวิรัช สะสม จา้งเหมาบุคคลภายนอกส่งใบแจง้หน้ีเดือนกนัยายน2563 782.00 2/10/2563 2001621529 1
66  5819900001382 นางสาววรัฏฐกานต ์นิวตัภทัรพร คา่จดัท าพวงมาลา ในวนัปิยมหาราช 1,000.00 26/10/2563 2001659289 3
67  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี จดัซ้ือคา่วสัดุส านกังาน จากร้าน หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี 5,139.00 27/10/2563 2001694640 1
68  3901100324158 ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน คา่วสัดุส านกังาน คา่ผา้หมึกพิมพ ์ซมัซุง 9,000.00 27/10/2563 2001668479 1
69  3810100528101 น ้าด่ืมปกาสัย จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ืออุปโภค แก่ลูกคา้และพนกังาน ท่ีมาใชบ้ริการ โดยจดัซ้ือกบัร้าน น ้าด่ืม ปกาสัย 250.00 30/10/2563 2100362897 3
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70  0813559000362 บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม คา่น ้ามนัFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน ต.ค. 63 14,695.87 30/10/2563 2100347871 1
71  1840600051588 นางสาวอรอุมา วงศอิ์นทร์ จดัท าพานพุ่มดอกไมเ้น่ืองในวนัครบรอบ 120 ปี สมเดจ็ยา่ 1,000.00 30/10/2563 2001695258 3
72  3810100743843 ร้าน ไอพร้ิน แอนด ์ซพัพลาย จดัท าไวนิลหุ้มโครงไมแ้ละป้ายช่ือติดพาสวดู เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 1,930.00 30/10/2563 2001695211 3
73  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์ คา่น ้ามนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จ ากดั มหาชน)เดือนต.ค. 63 25,351.05 30/10/2563 2100347917 1

74  3810100479747 นายปรีชา แหลมเกาะ จดัซ้ือจดัจา้งเหมาเรือจาก ท่าเรือแหลมหิน-เกาะศรีบอยา 500.00 6/11/2563 2001764091 1

75  3810100415463 นายเรวติั ภู่ทอง คา่จา้งบุคคลภายนอกบ ารุงสวน 4,500.00 13/11/2563 2001763848 1
76  3709700009392 ร้าน น าชยั ส าหรับจดัจา้งถ่ายเอกสารใบค าร้องผอ่นผนัคา่ไฟฟ้า ร้าน น าชยั 300.00 17/11/2563 2001778278 1
77  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จาก หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี 4,041.00 27/11/2563 2001863226 1
78  0901100324158 ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน จดัซ้ือหมึกถ่ายเอกสารซมัซุง ร้านเลิศชยั เคร่ืองใชส้ านกังาน 9,000.00 30/11/2563 2001879739 1
79  0813559000362 บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม คา่น ้ามนัFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน พ.ย. 63 13,498.11 30/11/2563 2100380950 1

80  3810100528101 ร้าน น ้าด่ืม ปกาสัย จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ืออุปโภค แก่ลูกคา้และพนกังาน ท่ีมาใชบ้ริการ โดยจดัซ้ือกบัร้าน น ้าด่ืม ปกาสัย 410.00 30/11/2563 2100382110 3
81  0813544000418 หจก.ปิโตรเลียมกระบ่ี คา่น ้ามนัFleet card หจก.ปิโตรเลียมกระบ่ี (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน พ.ย. 63 3,225.00 30/11/2563 2100380954 1
82  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์ คา่น ้ามนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จ ากดั มหาชน)เดือน พ.ย.63 25,924.93 30/11/2563 2100380941 1
83  3810200215474 นางจนัทร์จิรา มณีมยั คา่ท าความสะอาดซกัรีดชุดเคร่ืองนอนห้องแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง จา้งนางจนัทร์จิรา มณีมยั 1,000.00 30/11/2563 2001841748 1
84  3810200219721 นางอรวรา ศรีจนัทร์ จดัท าพานดอกไมส้ด ในคา่ประชาสัมพนัธอ่ื์น เน่ืองในวนัวนัคลา้ยวนับรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล 800.00 3/12/2563 2001932983 3
85  3810100169349 นายวิรัช สะสม ขอจา้งจดัส่งหนงัสือแจง้หน้ีคา่กระแสไฟฟ้า 782.00 7/12/2563 2001954172 1
86  3810100479747 นายปรีชา แหลมเกาะ จา้งเหมาเรือปฏิบติังานเกาะศรีบอยา นายปรีชา แหลมเกาะ 500.00 7/12/2563 2001933025 1
87  3810100415463 นายเรวติั ภู่ทอง คา่จา้งตดัก่ิงไม ้ตดัหญา้ บริเวณส านกังานการไฟฟ้าาส่วนภูมิภาค 4,000.00 16/12/2563 2002012498 1
88  3810100545456 นายละมยั มารถโอสถ จา้งเหมาเรือท่าเรือแหลมกรวก-ท่าเรือมูตู เพ่ือรับช าระคา่กระแสไฟฟ้า เดือน พ.ย.63 2,500.00 21/12/2563 2001955032 1
89  0813557001060 ร้านทีเอน็เอสกระบ่ี ซ้ือวสัดุในส านกังาน จากร้าน ทีเอน็เอส กระบ่ี 6,042.00 24/12/2563 2002014726 1
90  1829900090072 ร้านมาศสุภา เภสัช คา่ซ้ือวสัดุเบ็ดเตลด็ในส านกังาน จากร้านมาศสุภา เภสัช 992.00 28/12/2563 2002020916 1
91  3200400455792 เอม แอร์ แอนด ์เซอร์วิส คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร ผบต.ซ่อมเปล่ียนคาปาซิเตอร์มิเตอร์ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ ผกป.เซอร์วิสวาลว์ 1 ชุด,ซ่อมรอยร่ัว 3,450.00 28/12/2563 2002011858 1
92  3810100528101 ร้าน น ้าด่ืม ปกาสัย จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ืออุปโภค แก่ลูกคา้และพนกังาน ท่ีมาใชบ้ริการ โดยจดัซ้ือกบัร้าน น ้าด่ืม ปกาสัย 230.00 30/12/2563 2100416832 3
93  3810200215474 นางจนัทร์จิรา มณีมยั คา่ท าความสะอาดส านกังานภายในและภายนอก อาคารส านกังาน กฟส .อ.เหนือคลอง นางจนัทร์จิรา มณีมยั 88,704.00 30/12/2563 3001803778 1
94  0813559000362 บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม คา่น ้ามนัFleet card บ.ปกาสัย ปกาโตรเลียม (จ่ายให้ ธนาคารทหารไทย) เดือน ธ.ค. 63 16,928.18 30/12/2563 2100001328 1
95  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์ คา่น ้ามนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปาลม์ ออยล์(จ่ายให้ธ.ทหารไทย จ ากดั มหาชน)เดือน ธ.ค. 63 25,993.51 30/12/2563 2100001330 1
96  3810200215474 นางจนัทร์จิรา มณีมย้ คา่จา้งซกัรีดชุดเคร่ืองนอนห้องแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 1,000.00 30/12/2563 2002012547 1
97  3810100520356 นายสุชาติ กลูหลกั 50 ม.6 ต.เหนือคลอง อ. จา้งซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน ้าเคร่ืองกรองน ้า และระบบส่งจ่ายน ้าสถานีไฟฟ้ากระบ่ี 1 7,255.00 1/10/2563 2001777375 1
98  3810100673497 ร้านปกาศยัเคร่ืองเขียน 309/2 ม.6 ต.ปกาศยั อ. ซ้ือธงชาติ และธงตราสัญลกัษณ์ สถานีกระบ่ี 1 2,550.00 2/10/2563 2001545026 3
99  3810100520356 นาย สุชาติ กลูหลกั 50 ม.6 ต.เหนือคลอง อ. ก าจดัวชัพืช เดือน กนัยายน 2563 กระบ่ี1 3,500.00 2/10/2563 2001545104 1

100  3930100700167 ล าป า ซพัพลาย เลขท่ี 16/2 หมู่ท่ี 11 ต าบลล าป า จา้งเหมาบริการบรรจุสารเคมีดบัเพลิง สถานีไฟฟ้ากระบ่ี1 11,000.00 6/10/2563 2001806920 1
101  3810100520356 นายสุชาติ กลูหลกั เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 6 ต าบลเหนือ จา้งเหมาบริการซ่อมระบบแสงสวา่งบริเวณลานไก 115 Kv. และอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้ากระบ่ี 1 9,790.00 8/10/2563 2001573565 1
102  3819900040454 ร้านทรู การ์เดร้ กระบ่ี ถนนเพชรเกษม ต าบล ขอซ้ือคา่วสัดุปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังาน สถานีไฟฟ้ากระบ่ี 1 7,000.00 26/10/2563 2001777833 3
103  3810100520356 นายสุชาติ กลูหลกั 50 ม.6 ต.เหนือคลอง. อ.เนือ จา้งเหมาบุคคลภายนอกก าจดัวชัพืช สถานีไฟฟ้ากระบ่ี 1 3,500.00 28/10/2563 2001878915 1

รวมทั้งส้ิน 1,109,485.84
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(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ
(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้
(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 
(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 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 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   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


