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เหตผุลสนบัสนนุ

1  0105513004762 บ. รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั ซือ้ตลบัหมกึ Ricoh SP230 5,339.30 15/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 250/2563 1

2  0503546003735 หจก. พ.ีเอ็น ปริน้ติง้ เซน้เตอร์

จัดซือ้หมกึเครือ่ง Printer ใช ้

ในสํานักงาน กฟจ.เพชรบรูณ์ 24,994.50 15/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 249/2563 1

3  1670200178922 นายชยักฤษณ์ บญุสายัง ซือ้ปลั๊กจา่ยไฟแบบมลีอ้เก็บ 1,700.00 16/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 288/2563 1

4  0673561000236 หจก.พ.ีเค.กรุป้ 1965

จัดจา้งซอ่มกลอ้งวงจรปิด 

สนง.กฟจ.เพชรบรูณ์ 2,728.50 16/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 287/2563 1

5  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

ซอ่มชดุทําความรอ้น ปรืน้เตอร์

 Sumsang ML-4510ND 8,900.00 16/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 289/2563 1

รา้นมหานครเคมไีฟร์

7  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดจา้งซอ่ม ชดุทําความรอ้นป

ริน้เตอร(์Fuser) ML4510 8,900.00 23/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 420/2563 1

8  5679990000501 ไอท ีออฟฟิซ ซพัพลาย ซอ่มเครือ่ง POS FP-410 6,180.00 23/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 419/2563 1

9  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย ตลบัหมกึใชใ้นกฟย.วงัชมภู 7,000.00 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.)714/2563 1

10  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ การด์จอ ทดแทนตวัที่

ชํารุด เครือ่งคอมฯรับชําระคา่ 1,930.00 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 709/2563 1

11  0503546003735 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้ เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึทีใ่ชใ้น แผนก

คลงัพัสด,ุแผนกบญัชฯี 21,101.50 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 711/2563 1

12  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ Swtich HUB 5 Port 

แผนกคลงัพัสดุ 400 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 716/2563 1

13  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

อปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้

ระบบประเมนิความพงึพอใจ 590 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 715/2563 1

14  5679990000501 ไอทอีอฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้การด์จอ ทดแทนตวัที่

ชํารุด เครือ่งคอมฯServer 1,930.00 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 713/2563 1

15  0105554017214

บ.ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรด 

จํากดั

จัดซือ้ Drum Printer ใชใ้น

แผนกบญัชฯี 5,350.00 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 712/2563 1

16  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้Harddisk ทดแทนตวัที่

ชํารุด เครือ่งคอมฯแผนก 2,150.00 7/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 708/2563 1

17  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั

จัดซือ้ ตลบัหมกึ Ricoh ให ้

กฟย.ต.วงัชมภู 2,669.65 12/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 752/2563 1

18  0105513004762 บ. รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดัๆ

จัดซือ้ลกูดรัม้สรา้งภาพ Sp 

230 ใหก้บั ผบห.กฟจ. 6,355.80 12/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 753/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

16  3160200196263 เพือ่ใหม้ใีชง้านทดแทน 3,000.00 22/1/2563 เลขที ่น.3 พช.
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นายวรีะ เสนาภักดี78/5 หมู ่2 ต.หว้ยใหญ ่อ.เมอืง

 จ.เพชรบรูณ์

20  0503546003735 หจก. พเีอ็น ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์

จัดซือ้ ตลบัหมกึทีใ่ชใ้น แผนก

กอ่สรา้ง,แผนกบญัชฯีและ 16,863.01 10/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 1

21  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์) สาขาที0่0002

จัดซือ้สกรูขนาด 3/4 นิว้ เพือ่

ใชง้านระบเุฟสมเิตอรใ์หต้รง 490 16/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)280/2563 1

22  0105555021215

บ.ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั(สาขา

เพชรบรูณ์)สาขาที ่00002

จัดซือ้สกรูขนาด3/4นิว้ใชง้าน

กําหนดเฟสมเิตอร์ 980 22/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)389/2563 1

23  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

จัดซือ้อปุกรณ์กําหนดเฟส

มเิตอร ์gis 38,310.00 28/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)475 ลว.28 1

24  0105555021215

บ.ซอีารซ์ ีไทวสัดจํุากดั สาขา

เพชรบรูณ์ สาขาที ่00002

จัดซือ้สกรูเพือ่ใชง้านสํารวจ

เฟสเตอร ์GIS 1,484.00 3/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)558/2563 1

25  3530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตลดิ 2,820.00 12/2/2563 1

26  0994000165501

บ.ซอีารซ์ ีไทยวสัด ุจํากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)สาขาที ่00002

จัดซือ้สกรูขนาด 3/4 นิว้ เพือ่

ใชง้านระบเุฟสมเิตอรใ์หต้รง 1,560.00 17/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)809/2563 1

27  3421000568980 รา้นสนัตกิารชา่ง

จัดซือ้ขารองป้าย

ประชาสมัพันธข์ดัแยกขยะตาม 1,000.00 19/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)877/2563 1

28  0994000165501

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั

(สาขาเพชรบรูณ์) สาขาที ่

จัดซือ้สกรูขนาด 3/4 นิว้ เพือ่

ใชง้านระบเุฟสมเิตอรใ์หต้รง 2,080.00 5/3/2563

เลขที ่น.3(มต.)-

1151/2563 ลง 1

29  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

จัดซือ้สกรูขนาด 3/4 นิว้ เพือ่

ใชง้านระบเุฟสมเิตอรใ์หต้รง 10,460.00 13/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)1281/2563 1

30  0994000165501 รา้น 99 ดไีซน์

จัดซือ้สติ๊กเกอร ์(See 

Through Sticker) ตดิกระจก 5,470.00 25/3/2563

เลขที ่พช.(มต.)

1482/2562 ลง 1

31 รา้น ออยลเ์ซอรว์สิ

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง ฝา 120 13/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 190/2563 1

32 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง มดี 3,700.00 13/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 187/2563 1

33 รา้น ออยลเ์ซอรว์สิ

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่ 1,600.00 28/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 502/2563 1

19  3670101186770

จัดซ ้ือ้อปุกรณ์จัดทํา โครงการ

 GECC (เทปสะทอ้นแสง ยาง

ปีนไตฟ่ตุบาธ สตกิเกอร์ 2,150.00 19/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 884/2563 1
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34 รา้น ออยลเ์ซอรว์สิ

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง โซ ่ 800 28/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 501/2563 1

35  3670100835588 นางอดุร ดโีส

จัดซือ้การด์กนังขู ึน้เสา คอร.

แบบตาขา่ย 8,550.00 11/2/2563

เลขที ่

3001657483 1

36  3670100835588 นางอดุร ดโีส

จัดซือ้การด์กนังขู ึน้เสา คอร. 

แบบตาขา่ย พรอ้มตดิตัง้ ไลน ์ 52,500.00 17/2/2563

เลขที ่

3001662229 2

37 รา้น999ดไีซน์

แผนกปฏบิตักิารฯ กฟจ.พช.

จัดซือ้/จัดจา้ง แบบพน่สรีหัส 3,111.00 25/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)981/2563 1

38 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่ 2,800.00 3/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1088/2563 1

39 รา้น วาสนาการไฟฟ้า

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่ 3,200.00 3/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1089/2562 1

40 รา้ย วาสนาการไฟฟ้า

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 6,000.00 4/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1050/2563 1

41  1679900050013 นายพงษ์เทพ ใรเย็น

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 7,200.00 4/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1051/2563 1

42 ชา่งหนุ่ม

คา่ตดิตัง้ผนังกัน้หอ้งพรอ้ม

คา่แรง 9,500.00 9/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1217/2563 1

43 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง โซ่ 925 18/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 1368/2563 1

44  0673538000012 หจก.ชยัเจรญิหลม่สกักอ่สรา้ง

จัดซือ้ถังน้ําแสตนเลส และป้ัม

น้ําอตัโนมัติ 38,946.93 31/3/2563

เลขที ่

3001684929 2

45  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง มณฑล

ทหารบกที ่36 (อาคารโรง 3,226.05 2/1/2563

เลขที ่

3001635917 1

46  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุปัญญา

 มาจาก ต.ในเมอืง อ.เมอืง 10,921.00 2/1/2563

เลขที ่

3001635921 ลว 1

47  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บา้นเพชรดํา หมู ่

10 อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 1,600.00 6/1/2563

เลขที ่

3001645517 1

48  1679900198444 นนทธ์ชิยัคนกรตี

พัสดเุขา้งาน มณฑลทหารบก

ที ่36 (ยา้ยหมอ้แปลง 160) ต. 2,450.00 6/1/2563

เลขที ่

3001645510 ลว. 1
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ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

49  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรดี

พัสดเุขา้งาน บา้นหนองแมน่า 

หมู ่6 อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 950 6/1/2563

เลขที ่

3001645516 1

50  1679900198444 นนทธ์ชิยัคนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ชา้งตะลดู 

บา้นดงนอ้ย ม.8 4,450.00 6/1/2563

เลขที ่

3001645512 ลว 1

51  1679900198444 นนทธ์ชิยัคนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.เขาคอ้ 

บา้นศกัดิเ์ฉลมิกจิ ม.7 ต.เขาคอ้ 1,600.00 6/1/2563

เลขที ่

301645514 ลว. 1

52  1679900198444 นนทธ์ชิยัคนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.คณุปิยนุช 

อตัชวีะ ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง 450 6/1/2563

เลขที ่

3001645511 ลว. 1

53  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง คณุวรรณี โพธิ์

เรอืง ม.5 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 1,530.10 7/1/2563

เลขที ่

3001647456 1

54  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุทงนง

ศกัดิ ์ทะสวสัดิ ์ม.3 ต.รมิสมีว่ง 1,915.30 10/1/2563

เลขที ่

3001647463 ลว. 1

55  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.สะ

เดยีง ซอยโคกมน ม.11 ต.สะ 47,700.60 10/1/2563

เลขที ่

3001647457 1

56  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง คณุสวุรรณา 

หอมจันทร ์ม.13 ต.เขาคอ้ 25,540.90 10/1/2563

เลขที ่

3001647455 1

57  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง คฟม.อบต.ป่า

เลา ม.14 อ.เมอืง 31,736.00 12/1/2563

เลขที ่

3001627272 1

58  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9639 พช. จํานวน 2 8,903.10 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 228/2563 1

59  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-4964พช. จํานวน 6 10,304.10 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 232/2563 1

60  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9614 พช. จํานวน 4 8,752.60 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 227/2563 1

61  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ บษ-4907 พช. จํานวน 3 10,218.50 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 230/2563 1

62  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-4964 พช. 6,216.70 14/1/2563 1

63  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง บรษัิท เฮง

เฮงทาวน์2018 จํากดั (บา้น 85,454.48 14/1/2563

เลขที ่

3001652007 ลว. 1

64  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9178พช. จํานวน 4 11,106.60 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 233/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

65  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ บษ-*4904พช. จํานวน 5 7,468.60 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 229/2563 1

66  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-1075 พช. จํานวน 5 14,445.00 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 226/2563 1

67  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง บรษัิท เอช

 ทเวลตีว้นัพลสั จํากดั ม.13 21,961.75 14/1/2563

เลขที ่

3001652006 ลว. 1

68  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 82-7208 พช. จํานวน 3 1,926.00 14/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 231/2563 1

69  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง สนง.

โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดั 193,545.88 14/1/2563

เลขที ่

3001652005 ลว. 1

70  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง บา้น

สะเดาะพง หมู ่2 อ.เขาคอ้ จ. 63,558.00 16/1/2563

เลขที ่

3001643115 ลว 1

71  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรงโรงเรยีน

บา้น กม.2 ต.วงัชมภ ูอ.เมอืง 5,253.70 16/1/2563

เลขที ่

3001647464 1

72  9940001655501 หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร คา่น้ํามัน กฟจ.พช 17,163.54 16/1/2563 1

73  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง คณุดรุณ ไชย

ศร ีม.14 ต.นายม อ.เมอืง 5,531.90 16/1/2563

เลขที ่

3001647466 ลว. 1

74  9940001655501 หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร คน้ํ่ามัน กฟจ.พช 71,264.36 16/1/2563 1

75  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง อบต.เขาคอ้ 

ประปาบา้นอทุโยภาส ต.เขาคอ้ 27,639.71 16/1/2563

เลขที ่

3001635918 1

76  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุนงเยาว์

 โรนัลด ์เทรยเ์นอร ์ต.วงัชมภู 10,903.30 16/1/2563

เลขที ่

3001647460 16 1

77  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง บา้นเฉลยีง

แหง้3 หมู1่ ต.หนองแมน่า 42,985.11 16/1/2563

เลขที ่

3001643111 1

78  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ซพี ีออลล์

 จํากดั (มหาชน) หว้ยผักไล 4,525.00 16/1/2563

เลขที ่

3001649596 ลว. 1

79  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท รัตนจักร์

ผาเมอืง จํากดั ต.บา้นโตก อ. 3,200.00 16/1/2563

เลขที ่

3001649595 ลว. 1

80  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง เทศบาลเมอืง

เพชรบรูณ์ (บา้นมัน่คง) ต.ใน 60,918.31 16/1/2563

เลขที ่

3001647458 ลว 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

81  0673529000030 หจก.วชิรักษ์วศิวกรรม

เบ็ตเตล็ด บา้นน้ําเดือ่ใต ้หมู ่

14 ต.หว้ยใหญ ่อ.เมอืง 2,503.80 16/1/2563

เลขที ่

3001649598 ลว. 1

82  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง บา้มกุโต 

หมู ่3 ต.หนองแมน่า อ.เขาคอ้ 14,354.05 16/1/2563

เลขที ่

3001643114 ลว. 1

83  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-9614 พช. 6,634.00 21/1/2563 1

84  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 บษ-3946 พช. 2,535.00 21/1/2563 1

85  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 บษ-4903 พช. 2,514.50 21/1/2563 1

86  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-4703 พช. 3,531.00 21/1/2563 1

87  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 

81-4703 พช. จํานวน 3 68,052.00 22/1/2563

เลขที ่

3001656234 ลว. 1

88  3660200222936 ป.รวมชา่ง

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9614 พช. จํานวน 2 17,000.00 23/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 448/2563 1

89  3660200222936 ป.รวมชา่ง

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 53-0580 กทม. จํานวน 1 20,000.00 23/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 447/2563 1

90 มรกต แจง้สขุ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ รถยนตก์ฟภ. จํานวน 1 900 28/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 467/2563 1

91  9940001655501 หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร คา่น้ํามัน กฟจ.พช 48,057.94 30/1/2563 1

92  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนกมเิตอร์ 173 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(มต.) 524/2563 1

93  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนกกอ่สรา้ง 1,046.00 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 522/2563 1

94  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนกบรกิาร 1,125.00 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บค.) 525/2563 1

95  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนกบญัชี 846 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บป.) 526/2563 1

96  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนก 294 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.) 523/2563 1

97  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

มกราคม 2563 แผนกบรหิาร 401 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 527/2563 1

98  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุวฒุชิยั 

นามศริ ิต.ป่าเลา อ.เมอืง 39,822.73 3/2/2563

เลขที ่

3001657985 ลว. 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

99  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสนัต ิ

จรวิฒันางกรู (ตลาดพัฒนา) 7,141.18 3/2/2563

เลขที ่

3001657974 ลว. 1

100  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คณุจโิรจน ์คําสมิมา (ซอยศรี

อรุณ) ม.2 ต.สะเดยีง 9,474.85 3/2/2563

เลขที ่

3001657976 ลว. 1

101  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสาคร 

พาพ ูม.10 ต.บา้นโคก อ.เมอืง 9,157.06 3/2/2563

เลขที ่

3001657982 ลว. 1

102  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุวฒุชิยั 

นามศริ ิ(เพิม่เตมิ) ต.ป่าเลา อ. 22,898.00 3/2/2563

เลขที ่

3001657986 ลว 1

103  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คณุกติตศิกัดิ ์แสงสมีขุ ม.9 ต.

วงัชมภ ูอ.เมอืง 7,907.30 3/2/2563

เลขที ่

3001657972 1

104  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุรัตตพิร ภธูร

ภัคด ี(หอ้งแถวหนา้ รพ. บาย 1,700.00 4/2/2563

เลขที ่

3001657121 ลว. 1

105  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

คณุนงเยาว ์โรนัลด ์เทรยเ์นอร์

 ต.วงัชมภ ูอ.เมอืง 630 4/2/2563

เลขที ่

3001657284 ลว. 1

106  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุตี ๋สาม

สเีนยีม (บา้นทรัพยช์มภ)ู ม.2 4,523.15 4/2/2563

เลขที ่

3001659759 ลว. 1

107  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุ

สมเกยีรต ิปังวฒันกลุ ม.1 ต. 1,872.50 4/2/2563

เลขที ่

3001659758 ลว 1

108  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน โรงเรยีนบา้น 

กม.2 ต.วงัชม ูอ.เมอืง 750 4/2/2563

เลขที ่

3001657123 ลว. 1

109  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.สะ

เดยีง (ซอยศรแีพ) ม.5 ต.สะ 21,678.20 4/2/2563

เลขที ่

3001657974 ลว. 1

110  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

อบต.หว้ยใหญ ่ไฟสาธารณะ 

(หนา้ รร.สะแกงาม) 1,305.40 7/2/2563

เลขที ่

3001659765 ลว. 1

111  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

อบต.ทา่พล บา้นคอลงมะนาว 

ม.8 ต.ทา่พล อ.เมอืง 64,499.60 7/2/2563

เลขที ่

300169768 ลว. 1

112  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

อบต.ทา่พล บา้นหนองเคยีน 

ม.15 ต.ทา่พล 64,301.65 7/2/2563

เลขที ่

3001659763 1

113  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.ทา่พล

 บา้นอมกง ม.7 ต.ทา่พล อ. 65,601.70 7/2/2563

เลขที ่

3001659771 ลว 1

114  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุชํานาญ

 ทับบญุม ี121 ม.11 ต.วงัชมภู 1,904.60 7/2/2563

เลขที ่

3001659761 1

115  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-1075 พช. จํานวน 4 17,120.00 11/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 663/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

116  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-4964 พช. 3,712.90 12/2/2563 1

117  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ บษ-4903 พช. จํานวน 6 28,654.60 12/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(บป.) 660/2563 1

118  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 82-7208 พช. 7,179.70 12/2/2563 1

119  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 บษ-4904 พช. 2,782.00 12/2/2563 1

120  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9178 พช. จํานวน 3 7,907.30 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 772/2563 1

121  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ พช. จํานวน 3 รายการ 13,813.70 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 775/2563 1

122 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-6606 พช. จํานวน 5 6,640.00 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 785/2563 1

123  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-4964 พช. 31,351.00 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 777/2563 1

124  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ บษ-3946 พช. จํานวน 6 13,813.70 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 775/2563 1

125  3670101566319

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-4703 พช. จํานวน 4 

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 81-4703 พช. 31,351.00 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 777/2563 1

126  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9614 พช. จํานวน 4 8,228.30 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 773/2563 1

127  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

อปุกรณ์ใชใ้นสํานักงาน สทีา

เสน้จราจร ฯ 32,165.00 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส)822/2563 1

128  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-4964 พช. จํานวน 5 13,706.70 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 783/2563 1

129  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 82-1841 พช. จํานวน 4 36,166.00 17/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 776/2563 1

130  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย คณุ 5,660.30 18/2/2563

เลขที ่

3001665349 ลว. 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

131  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุยศกร 

สทิธไิกร (บา้นปัญญาด)ี ม.5 64,755.76 18/2/2563

เลขที ่

3001665343 ลว. 1

132  9940001655501 หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร คา่น้ํามัน กฟจ.พช 41,152.60 18/2/2563 1

133  0673538000250 หจก.เพือ่นหอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.สะ

เดยีง ซอยประทนิพัฒนา ม.5 79,228.15 18/2/2563

เลขที ่

3001665346 ลว. 1

134  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวสนัต ์ฉาย

สวุรรณ (โรงน้ําขงิ) ม.10 ต.ป่า 1,700.00 19/2/2563

เลขที ่

3001663674 1

135  0673538000063 หจก. เค.พ.ีอเิลคทรคิเพาเวอร์

คณุสาธติ ไชยสนิ 17/3 ม.6 

ต.ดงมลูเหล็ก 50,585.86 20/2/2563

เลขที ่

3001665347 ลว. 1

136  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เอช 

ทเวนตีว้นัพลสั จํากดั ม.13 ต. 1,700.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670325 ลว. 1

137  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 10-1075 พช. 3,274.20 24/2/2563 1

138  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสรุเดช 

กฤตยามงคลชยั ม.12 ต.นาง่ัว 1,700.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670330 ลว. 1

139  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน สนง.โยธาธกิาร

และผังเมอืงจังหวดัเพชรบรูณ์ 1,900.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670321 ลว. 1

140  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุศกัดิด์า ตา

ทพิย ์(สีแ่ยกหมอกราว) ต.ใน 4,750.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670317 ลว. 1

141  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษํิท เฮงเฮง

ทาวน์2018 จํากดั (บา้น 1,080.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670306 ลว. 1

142  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสาธติ ไชยสนิ

 17/3 ม.6 ต.ดงมลูเหล็ก 2,650.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670307 ลว. 1

143  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวฒุชิยั นามศริิ

 (เพิม่เตมิ) ต.ป่าเลา อ.เมอืง 4,350.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670323 ลว. 1

144  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 บษ-4903 พช. 4,258.60 24/2/2563 1

145  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวฒุชิยั นามศริิ

 ต.ป่าเลา อ.เมอืง 1,900.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670326 ลว. 1

146  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข

 บษ-4907 พช. 3,124.40 24/2/2563 1

147  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เฮงเฮง

ทาวน์2018 จํากดั (บา้น 4,550.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670304 ลว. 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

148  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน เทศบาลเมอืง

เพชรบรูณ์ (ท.4 รร.ไทรงาม) 9,550.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670315 ลว. 1

149  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสนัต ิจันทร์

คณา 83 ม.4 ต.ตะเบาะ อ.เมอืง 7,400.00 24/2/2563

เลขที ่

3001670327 ลว 1

150  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุจโิรจ คํา

สมิมา (ซอยศรอีรุณ) ม.2 ต.สะ 850 27/2/2563

เลขที ่

3001671499 ลง. 1

151  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.สะเดยีง 

(ซอยศรแีพ) ม.5 ต.สะเดยีง 850 27/2/2563

เลขที ่

3001671498 ลว. 1

152  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสวสัดิ ์หอม

ขจร (หลงั รร.กาญจนา) ม.8 1,700.00 27/2/2563

เลขที ่

3001671497 ลว. 1

153  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสาคร พาพ ู

ม.10 ต.บา้นโคก อ.เมอืง 850 27/2/2563

เลขที ่

3001671501 ลว. 1

154  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสนัต ิจริ

วฒันางกรู (ตลาดพัฒนา) ต. 460 27/2/2563

เลขที ่

3001671500 ลว. 1

155  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวชัระ กลิน่

ตรุษ ม.6 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 4,350.00 27/2/2563

เลขที ่

3001671496 ลว. 1

156  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุศกัดิด์า

 ตาทพิย ์(สีแ่ยกหมอกราว) 18,075.51 28/2/2563

เลขที ่

3001668466 ลว. 1

157  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คณุสงัวาลย ์ภริมยพ์ุม่ ต.

หนองแมน่า อ.เขาคอ้ 2,862.25 28/2/2563

เลขที ่

3001668469 ลว. 1

158 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง หจก.จตุ

พรมอเตอรเ์พชรบรูณ์ 20,961.30 28/2/2563

เลขที ่

3001668465 ลว 1

159  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คณุสมชาย นภิากรสมัพันธ ์ต.

หนองแมน่า อ.เขาคอ้ 5,569.35 28/2/2563

เลขที ่

3001668467 ลว. 1

160  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย คณุออ๊ด 8,249.70 28/2/2563

เลขที ่

3001668468 ลว. 1

161  0673558001120 หจก.เอสวาย อเีล็คตรคิ ซลิเต็ม

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 82-5444 พช. จํานวน 1 1,800.00 2/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 466/2563 1

162  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-4964 พช. จํานวน 2 9,533.70 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1107/2563 1

163  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนกมเิตอร์ 160 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1130/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

164  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนกบญัชี 342 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บป.) 1128/2563 1

165  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9615 พช. จํานวน 1 10,593.00 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1102/2563 1

166  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-1075 พช. จํานวน 3 2,150.70 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1106/2563 1

167  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-7002 พช. จํานวน 5 11,320.60 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1103/2563 1

168  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9178 พช. จํานวน 5 21,667.50 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1105/2563 1

169  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนกบรกิาร 1,518.00 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บค.) 1126/2563 1

170  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนกบรหิาร 1,186.00 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห.) 1132/2563 1

171  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสวสัดิ ์

หอมขจร (หลงั รร.กาญนา) ม. 22,730.55 3/3/2563

เลขที ่

3001657978 ลว. 1

172  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนกกอ่สรา้ง 330 3/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1128/2563 1

173  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 

กมุภาพันธ ์2563 แผนก 121 4/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.) 467/2563 1

174  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9614 พช. จํานวน 2 7,062.00 4/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1104/2563 1

175  3679900053809 สยามพพัิฒน์

เบ็ตเตล็ด คณุประกายรัตน ์ว ิ

รุฬหสกลุ ต.สะเดยีง อ.เมอืง 4,708.00 9/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1257/2563 1

176 รา้นชา่งอว้น

เบ็ตเตล็ด คณุประกายรัตน ์ว ิ

รุฬหสกลุ ต.สะเดยีง .เมอืง 4,200.00 9/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1257/2563 1

177 นายมรกต แจง้สขุ

ลา้งรถยนตป์ระจํา กฟภ.พช. 

จํานวน 1 รายการ 1,050.00 9/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1202/2563 1

178  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง หจก.จตุ

พรมอเตอรเ์พชรบ์รูณ์(800kva) 45,434.34 12/3/2563

เลขที ่

3001676290 ลว. 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

179  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ทา่พล บา้น

อมช ีม.10 ต.ทา่พล อ.เมอืง 1,600.00 16/3/2563

เลขที ่

3001676291 ลว. 1

180  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ทา่พล บา้น

อมกง ม.7 ต.ทา่พล อ.เมอืง 1,600.00 16/3/2563

เลขที ่

3001676298 ลว. 1

181  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ทา่พล บา้น

หนองเคยีน ม.15 ต.ทา่พล 850 16/3/2563

เลขที ่

3001676292 ลว. 1

182  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมพงษ์ บญุ

ยวง (ขา้ง อบต.หว้ยใหญ)่ ม.3 850 16/3/2563

เลขที ่

3001676296 ลว. 1

183  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุรัฐกร โทน

แกว้ ม.14 ต.หว้ยใหญ่ 1,700.00 16/3/2563

เลขที ่

3001676297 ลว. 1

184  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 17,312.60 18/3/2563

เลขที ่

3001679267 ลว. 1

185 บรษัิท โกลบอลเฮา้ จํากดั

คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์ใชใ้น

สํานักงาน สายชําระ 465 18/3/2563

เลขที ่1359 18 

ม.ีค. 63 1

186  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 6,726.02 19/3/2563

เลขที ่

3001678519 ลว. 1

187  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 5,050.54 19/3/2563

เลขที ่

3001678520 ลว 1

188  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 20,862.86 19/3/2563

เลขที ่

3001678515 1

189  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย คณุวมิล 8,283.94 19/3/2563

เลขที ่

3001678523 ลว. 1

190  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 15,980.45 19/3/2563

เลขที ่

3001678521 ลว 1

191  3679900053809 สยามพพัิฒน์

เบ็ตเตล็ด ชว่งสถานไีฟฟ้า

เพชรบรูณ์ - หนา้โรงแรมบรูพา 9,041.50 19/3/2563

เลขที ่

3001677975 ลว. 1

192  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 40,401.06 19/3/2563

เลขที ่

3001678513 ลว 1

193  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 3,123.33 19/3/2563

เลขที ่

3001678514 ลว. 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

194  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 9,940.30 19/3/2563

เลขที ่

3001679259 ลว. 1

195  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 40,092.90 20/3/2563

เลขที ่

3001679261 ลว 1

196  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 15,969.75 20/3/2563

เลขที ่

3001679269 ลว. 1

197  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 2,454.58 20/3/2563

เลขที ่

3001679264 ลว. 1

198  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 9,028.66 20/3/2563

เลขที ่

3001679268 ลว. 1

199  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 2,118.60 20/3/2563

เลขที ่

3001679265 ลว 1

200  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู 40,890.59 23/3/2563

เลขที ่

3001679263 ลว. 1

201  3670700075363 ส.วชิติยนต์ ซอ่มแซมรถ 91-2715 กทม. 5,600.00 24/3/2563

เลขที ่

3001846785 1

202  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

หจก.จตพุรมอเตอรเ์พชรบรูณ์ 

(800kvaX แผนกยาง 2,850.00 24/3/2563

เลขที ่

3001686016 ลว. 1

203  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน สนง.โยธาธกิาร

และผังเมอืง จ.เพชรบรูณ์ (ไฟ 1,700.00 24/3/2563

เลขที ่

3001686020 1

204  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

บรษัิท จไีอเอส จํากดั (หนอง

นาร)ี ต.สะเดยีง 850 24/3/2563

เลขที ่

3001686023 ลว 1

205  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน หจก.จตพุร

มอเตอร(์กอ่สรา้ง) ต.นาง่ัว 850 24/3/2563

เลขที ่

3001686014 ลว 1

206  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

บ.บิ๊กซซีปูอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 

(ชมุชนการเคหะ) 2,750.00 24/3/2563

เลขที ่

3001686022 ลว. 1

207  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.สะเดยีง 

ซอยประทนิพัฒนา ม.5 ต.สะ 2,850.00 24/3/2563

เลขที ่

3001686018 ลว 1

208  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

ศาลากลางจังหวดัเพชรบรูณ์ 

(งานมะขามหวาน 63) 3,600.00 24/3/2563

เลขที ่

3001686025 ลว 1

209  3710600322015 รา้น ช ออโตแ้อร์

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-9615 พช. จํานวน 3 5,500.00 25/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1461/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

210  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย อบต. 35,989.45 25/3/2563

เลขที ่

3001678517 ลว. 1

211 ช.เล็กการชา่ง

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาอาคาร

 จํานวน 1 รายการ 19,468.00 26/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.) 1494/2563 1

212  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย บรษัิท 12,267.55 26/3/2563

เลขที ่

3001679271 ลว. 1

213 ว ีเอช มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 81-1075 พช. จํานวน 3 6,600.00 27/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 1493/2563 1

214 ว ีเอช มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตาม

วาระ 80-6606 พช. จํานวน 4 3,980.00 27/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 1546/2563 1

215  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บา้นโตก-บา้นทุง่

แค ต.บา้นโตก อ.เมอืง 12,200.00 31/3/2563

เลขที ่

3001686027 ลว. 1

216  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจําหน่าย คณุเอือ้ 24,620.70 31/3/2563

เลขที ่

3001682767 ลว. 1

217  0743552001267 หจก.เอเชยี พาวเวอรพ์ลาส กลอ่งใสใ่บแจง้หนีค้า่ไฟฟ้า 44,940.00 13/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บป) 1285/2563 1

218  3671000073512

นายเสถยีร กํามา 106/1 ม.5 

ต.หว้ยใหญ ่อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์

จา้งทําป้ายชีบ้ง่ และกรอบ

ป้ายชีบ้ง่ 7,500.00 24/1/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)452/2563 1

219  0165562001844

บรษัิทลพบรุคีอนกรตี(1992) 

จํากดั

คาน คอร ขนาด150*300*

4600 มม. 3,015.26 24/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)14/2563 1

บรษัิททวนิแอดวานซ ์จํากดั

54/44 ม.7 ต.คลองสวนพล ูอ.

พระนครศรอียธุยา จ.

221  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

จัดซือ้พัสดอุปุกรณ์เพือ่ใชง้าน

 ผคพ.พช. 6,560.00 16/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)1313/2563 1

222  3199900259444 รา้นน้ําดืม่ศรเีสถยีร

คา่น้ําดืม่ เดอืน มกราคม 2563

 (กฟย.วงัชมภ)ู 375 2/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)8/2563 1

223  5670190054871 น.ส.เมตตา โพนทอง

คา่หนังสอืพมิพ ์เดอืน มกราคม

 2563 (กฟย.วงัชมภ)ู 220 2/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)7/2563 1

224  5670190054871 น.ส.เมตตา โพนทอง

คา่ซกัผา้ เดอืน มกราคม 2563

 (กฟย.วงัชมภ)ู 900 2/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)6/2563 1

225  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จํากดั

อปุกรณ์ทําความสะอาด 

กฟจ.พช. 510 9/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)166/2563 1

1220

จัดซือ้เหล็กรองรับคานน่ังรา้น 

(หชูา้ง) 4 ทอ่น 5,350.00 5/3/2563
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การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

226  1160100313750 รา้น SKY PLUS แป้นรับการกดประเมนิผลขอ้มลู 3,810.00 9/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)11/2563 1

227  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จํากดั

อปุกรณ์ทําความสะอาด 

สํานักงาน กฟจ.พช. 2,783.00 27/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)459/2563 1

228  0675561001030 บ.อภรัิฐษ์ จํากดั เจลลา้งมอื 680 30/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)505/2563 1

229  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจํากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ์

ผลติภัณฑทํ์าความสะอาด 

(ผคพ.กฟจ.พช.) 1,110.00 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(คพ)648/2563 1

230  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจํากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ์ วสัดสุํานักงาน (กฟย.อ.เขาคอ้) 2,490.00 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(ขค)651/2563 1

231  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจํากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ์ วสัดสุํานักงาน กฟจ.พช. 22,934.00 31/1/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)647/2563 1

232 นพดลเภสชั 2

ยาสามัญประจําสํานักงาน 

กฟย.วงัชมภู 370 3/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)12/2563 1

233  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจํากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ์

ตูย้าสามัญประจําบา้น 

(กฟย.ต.วงัชมภ)ู 1,190.00 4/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ.)10/2563 1

234  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจํากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ์

ผลติภัณฑทํ์าความสะอาด 

(กฟย.ต.วงัชมภ)ู 1,655.00 4/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)9/2563 1

235  0994000165501 บ.เมกา้โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั

ตะกรา้ , ขวดป๊ัมน้ํายาลา้งมอื ,

 ผา้ปโูตะ๊ 310 19/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)858/2563 1

236  0994000165501

บ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์

จํากดั

ถังขยะ , กลอ่งกระดาษทชิชู ่,

 กระดาษชําระ 1,362.00 19/2/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)857/2563 1

237  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ กระดาษ A4 (40 รมี) 4,600.00 25/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1024/2563 1

238  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ วสัดสุํานักงาน 19,720.00 25/2/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)979/2563 1

239

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์) สาขาที่

00002 40 หมูท่ี ่5 ต.บา้นโตก 

อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 

จัดซือ้อปุกรณ์สํานักงาน ชัน้พับ

เขยีนเอกสาร 513 16/3/2563

เลขที ่ที ่น.3 พช.

(วมภ) 27/2563 1

240  3679900168959 รา้นคลงัยาเพชรบรูณ์ 2

เครือ่งวดัอณุหภมูริ่างกายทาง

หนา้ผาก ประจํา กฟจ. 3,250.00 25/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)1484/2563 1

241  3679900168959 รา้นคลงัยาเพชรบรูณ์ 2

เครือ่งวดัอณุหภมูริ่างกายทาง

หนา้ผาก ประจํา PEA SHOP 3,250.00 25/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)1488/2563 1

242  3679900168959 รา้นคลงัยาเพชรบรูณ์ 2

เครือ่งวดัอณุหภมูริ่างกายทาง

หนา้ผาก ประจํา กฟย.เขาคอ้ 3,250.00 25/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)1489/2563 1

243  3679900168959 รา้นคลงัยาเพชรบรูณ์ 2

เครือ่งวดัอณุหภมูริ่างกายทาง

หนา้ผาก ประจํา กฟย.วงัชมภู 3,250.00 25/3/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)1487/2563 1

244  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดสุํานักงาน เชน่ คลปิดํา , 

แฟ้มกระดาษ ฯ 15,877.00 27/3/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1789/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

245  0107544000043 HomeProสาขาเพชรบรูณ์ อปุกรณ์สํานักงาน 2,129.00 11/2/2563 1

246  3841700414353 รา้นMostWanted

ผา้คลมุพนักเกา้อี ้สําหรับทีน่ั่ง

บตุตลพเิศษ 500 11/2/2563 1

247  0994000165501 MegaPro สาขาเพชรบรูณ์ อปุกรณ์สือ่ประชาสมัพันธ์ 390 11/2/2563 1

248  3530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 2,820.00 12/2/2563 1

249  3670101566319 รา้น ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยน้ํามันเครือ่งตาม

วาระ รถยนตห์มายเลขทะเบยีน 3,028.10 17/2/2563 1

250  3670101566319 รา้น ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยตามวาระ รถยนต์

หมายเลขทะเบยีน บษ4905 4,033.90 17/2/2563 1

251  3670101566319 รา้น ช.กลการ

ซอ่มแซมรถยนต ์หมายเลข

ทะเบยีน บษ4905 4,793.60 17/2/2563 1

252  0673560001891

หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ ์เลขที ่

155/2 ถนนเพชรเจรญิ ต.ใน

จัดซือ้ พลัว่และเสยีมสําหรับ

ขดุหลมุเสาไฟฟ้า 9,000.00 10/3/2563 1

253  3679900204157 ศรลีกัษณ์เภสชั เจลแอลกอฮอล 540 13/3/2563 1

254  0107544000043 โฮมโปร ชัน้วางอลมูเินยีม 3 ชัน้ 1,990.00 16/3/2563 1

255 จติตศิกึษาภัณฑ์ อปุกรณ์เครือ่งเขยีน 920 16/3/2563 1

256 จติตศิกึษาภัณฑ์ ธงชาติ 800 16/3/2563 1

257  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มรถยนต ์ทะเบยีน บษ-

4901 พช. 18,735.70 6/1/2563

เลขที ่น.3 

กฟจ.พช.(ขค) 1

258  3670101566319 ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยตามวาระ รถยนต ์

ทะเบยีน 82-3654 พช. 6,280.90 6/1/2563

เลขที ่น.3 

กฟจ.พช.(ขค) 1

259  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จา้งเหมาตดัหญา้ รอบ

สํานักงาน กฟย.เขาคอ้ 3,500.00 18/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

260  3670100958749 สามชายพันธไ์ม ้

คา่จัดซือ้ตน้ไมป้รับภมูทัิศน ์

สนง.กฟย.เขาคอ้ 900 18/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

261  3670301026644 สวน ชนะกรานต์

จัดซือ้ตน้ไมป้รับภมูทัิศน ์

สนง.กฟย.เขาคอ้ 2,620.00 18/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

262  3670101566319 ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยตามวาระ รถยนต ์

ทะเบยีน 82-3654 เพชรบรูณ์ 3,006.70 19/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

263  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมรถยนต ์ทะเบยีน 

82-3654 เพชรบรูณ์ 2,332.60 19/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

264  0673561000236 หจก.พ.ีเค.กรุป๊1965

ยา้ยจดุตดิตัง้และลา้ง

เครือ่งปรับอากาศ 12,893.50 24/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1
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การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

265  3670101566319 ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยรถยนตต์ามวาระ 

บษ 4901 เพชรบรูณ์ 3,638.00 27/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

266  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มรถยนต ์ทะเบยีน บษ 

4901 เพชรบรูณ์ 963 27/3/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค) 1

267  0673518000041 หจก.สหมติรชนแดน คา่น้ํามันรถยนต์ 7,108.88 3/1/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)1493/62 1

268  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขต อบต.วงั

ศาล ม.9 82,147.10 13/1/2563

เลขที ่น.3ชด

(บต.)092/62 1

269  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขต อบตซบั

เปิบ ม.7 16,484.29 16/1/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่ 1

270  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขตไฟ

สาธารณะ อบต.ซบัเปิบ ม.6 12,520.80 16/1/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่ 1

271  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขต อบต.ซบั

เปิบ ม.9 15,103.25 16/1/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่ 1

272  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขตนาย

สงกรานต ์ไกรสงิห์ 7,392.33 16/1/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่ 1

273  0673546001359 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง

จา้งเหมาขยายเขต บ.เดอะวซิ

แกรนดด์เีวลลอปเมน้ท์ 64,223.41 16/1/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่ 1

274 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุํานักงาน 2,470.00 20/1/2563

เลขที ่น.3ชด

(วปง.)004/2563 1

275  3670200646884 นายวลัลภ เกดิสนิ

จา้งเหมาขยายเขต นาย

ไพศาล เลาวกลุ ม.1 44,173.45 22/1/2563

เลขที ่น.3

ชด.บต.3263/2 1

276 นางพรหมพร พานทอง คา่ถา่ยเอกสาร 910 29/1/2563

เลขที ่น.3

ชด.บต.109/2562 1

277 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 24,803.30 3/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

278

นายสมชาย ทับนอ้ย (สมชาย

การชา่ง) คา่ซอ่มรถยนต์ 2,090.00 3/2/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)116/2563 1

279 หจก.พนิศริงิพงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 9,551.20 3/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

280 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 43,970.45 3/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

281 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่จา้งเหมาทําความสะอาด 7,277.00 4/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

282 นางพรหมพร พานทอง คา่วสัดสุํานักงาน 600 5/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

283 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 908.53 6/2/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)06/2563 1

284 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 1,154.49 6/2/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)6/2563 1

285 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 8,260.48 6/2/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)06/2563 1

286

บจก.กนกสนิ เอก๊ซปอรต์ อมิ

ปอรต์ คา่วสัดสุํานักงาน 3,884.10 9/2/2563

เลขที ่น.3ชด

(บต.)221/2564 1

287 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 30,652.00 9/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
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จ านวนเงนิรวมที่
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วนัที่
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ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

288

นายเฉลมิชยั สมิทอง (เยีย่ม

พาณชิย)์ คา่น้ําดืม่ 3,360.00 12/2/2563

เลขที ่น.3ชด()

177/62 1

289 นางพรหมพร พานทอง คา่ถา่ยเอกสาร 370 12/2/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.26/2563 1

290

บ.รักษาความปลอดภัย

อตุรดติถช์ายฟ้าคราม

คา่จา้งเหมาพนักงานรักษา

ความปลอดภัย 25,000.00 12/2/2563

เลขที ่น.3ชด/จ/

16/2563 1

291 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 10,398.00 12/2/2563

เลขที ่น.3 ชด./

จ/01/2563 1

292 นายงสาวรุจยา หมายมัน่ จา้งเหมาทําความสะอาด 13/2/2563

เลขที ่น.3/ชด./

จ/14/2562 1

293 หจก.พนิศริพิงษ์ กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 9,594.27 15/2/2563

เลขที ่ใบเสร็จ

เลม่ที ่1 เลขที ่5 1

294 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 54,608.95 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

295 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 14,390.75 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

296 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 5,704.18 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

297 นายวทิยา หวดัเชดิกลาง คา่ซอ่ม/บํารุง-ยานพาหนะ 14,500.00 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

298 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 7,970.19 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

299 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 18,798.17 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

300 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 5,319.93 15/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

301 นายธนติ ธลิานันท์ คา่ซอ่มบํารุง-อาคาร 18,255.00 17/2/2563

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ 1

302 รา้นเยีย่มพาณชิย์ คา่น้ําดืม่ 3,360.00 18/2/2563

เลขที ่น.3ชด.()

194/2563 1

303 นายวลัล เกดิสนิ คา่ขยายเขต 15,645.92 18/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

304 นายสมรส โตสน คา่จา้งตกแตง่สวน 3,200.00 18/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

305 นายวลัลภ เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 2,411.10 25/2/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

306 น.ส.พัสตรภรณ์ ชนหมอน คา่จา้งเหมาทําความสะอาด 7,277.00 3/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

307 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 29,249.78 4/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

308 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 27,446.68 4/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

309 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 26,736.41 4/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

310 บ.วลิคอลดสิบวิชัน่ คา่ซือ้หมกึพมิพ์ 12,280.00 5/3/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.232/2563 1



ล าด ั

บที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

311 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 1,052.00 10/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

312 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่ตดิตัง้มเิตอร์ 11,179.00 10/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

313 น.ส.พัสตรภรณ์ ชนหมอน คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 950 10/3/2563

เลขที ่น.3ชด()

288/2563 1

314 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอรว์งัโป่ง 3,280.00 10/3/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่ 1

315 นารายณ์วศิวะ คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 4,000.00 11/3/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)284/2563 1

316 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 1,800.00 11/3/2563

เลขที ่น.3ชด()

268/2563 1

317 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรร์ี่ คา่วสัดสุํานักงาน 1,800.00 11/3/2563

เลขที ่น.3ชด

(บง)247/2563 1

318 บ.สนัตอิซีซุเุพชรบรูณ์ คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 16/3/2563 1

319 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 2,980.38 16/3/2563 1

320 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 2,991.18 16/3/2563 1

321 น.ส.ภานุมาศ โสรดี คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 9,300.00 17/3/2563 1

322 เยีย่มพาณชิย์ คา่น้ําดืม่ 3,360.00 19/3/2563 1

323

บ.กนกสนิเอ็กปรอ์ต อมิปอรต์ 

จํากดั คา่วสัดสุํานักงาน 2,000.00 19/3/2563 1

324 ตุย้อลมูเินยีม เปลีย่นมอืจับประตู 800 27/3/2563

เลขที ่น.3ชด

(บต.)21/2563 1

325 น.ส.พัสตรภรณ์ ชนหมอน คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 780 27/3/2563

เลขที ่น.3ชด.

385/2563 1

รวมเงนิ 3,828,279.45


