


ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

1  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย)

ซือ้ตลบัหมกึ Ricoh 

SP230 1กลอ่ง 2,669.65 19/8/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 35853/2563 1

2  0673561000236 หจก.พ.ีเค.กรุป้ 1965

ซอ่มกลอ้งวงจรปิด กฟจ.

เพชรบรูณ์ 2,675.00 19/8/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 35854/2563 1

3  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

จัดซือ้หมกึ Ricoh SP230 

ใหก้บั ผบห.กฟจ.พช. 2,669.65 9/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36201/2563 1

4  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซน้เตอร์ ซือ้หมกึ Brother TN-3350 3,745.00 9/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36202/2563 1

5  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย ซือ้ Adptor Notebook HP 950 9/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36204/2563 1

6  0994000165501 หจก.พ.ีเค กรุป้ 1965

จัดจา้งซอ่มกลอ้งวงจรปิด

และเครือ่งส ารองไฟ 

กฟย.วงัชมภู 9,750.00 9/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36203/2563 1

7  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ เมา้กบัคยีบ์อรด์

ใหก้บั ผปบ.และผคพ. 

กฟจ.พช. 849 9/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36205/2563 1

8  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซน้เตอร์

ซือ้ตลบัหมกึใหก้บั ผบป.

และ ผบค. กฟจ.พช. 28,226.00 14/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36277/2563 1

9 บ.วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั จัดซือ้ดรัม้หมกึ MLT-R307 17,976.00 14/9/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 36278/2563 1

10  3670101436636 นายบญุเลศิ สงัขเ์มอืง

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 

บนัไดไมไ้ผ่ 1,500.00 10/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(ปบ) 

35752/63 1

11 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 

มดีตดัตน้ไม,้มดีขอชกั 4,000.00 10/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(ปบ) 

35750/63 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

12 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 

โซ ่12 นิว้ 400 19/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(ปบ) 

35925/2563 1

13  0675560000625

บรษัิท ดดี ีการพมิพ ์และ บรรจุ

ภัณฑ ์จ ากดั

63-09-22 จัดซือ้ใบ

บรกิารแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง

 จ านวน 100 เลม่ 8,000.00 22/9/2563 3

14  1679700007779 รา้นสมบตักิารชา่ง

63-09-28 จัดซือ้/จัดจา้ง

ซอ้มคมีหนบีสายไฮดรอ

ลคิ จ านวน 2 ชดุ 3,600.00 28/9/2563 3

15  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนก มเิตอร์ 318 2/7/2563 1

16  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนก 1,052.00 2/7/2563 1

17  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนก บญัชี

ประมวลผล 282 2/7/2563 1

18  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนก บรกิารลกูคา้ 2,767.00 2/7/2563 1

19  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนกบหิารงาน 687 2/7/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

20  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน มถินุายน 

2563 แผนก ปฏบิตักิาร

และบ ารุงรักษา 380 2/7/2563 1

21  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

หจก.อุน่สวสัดพิงษ์ 

กอ่สรา้ง ม.7 ต.บา้นโตก 63,659.65 8/7/2563

เลขที ่3001726557 

ลว.16ธ.ค.63 1

22  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

พช.81-4964 พช. 4,622.40 8/7/2563 1

23  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

พช. 81-4703 พช. 10,272.00 8/7/2563 1

24  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุธัญลกัษณ์ อสิระโชติ

รัตน ์ม.5 ต.ดงมลูเหล็ก 21,603.30 9/7/2563

เลขที ่3001726387 

ลว. 13ก.ค.63 1

25  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสวาส จติรเพชร ม.1 

ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 5,751.25 9/7/2563

เลขที ่3001726432 

ลว. 13ก.ค.63 1

26  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

สนง.เทศบาลต าบลทา่พล

 (สนามฟตุซอล ร.ร.ทา่ 14,012.19 9/7/2563

เลขที ่3001726430 

ลว. 13ก.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง
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เอกสารอา้งองิ
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เหตผุล
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

27  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุละออง สารสตูร ม.7 

ต.บา้นโตก อ.เมอืง 8,485.10 9/7/2563

เลขที ่3001726422 

ลว. 13ก.ค.63 1

28  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

แขวงทางหลวงเพชร

บรูณที ่1 บายพาส ม.1 9,704.90 9/7/2563

เลขที ่3001726423 

ลว 13ก.ค.63 1

29  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลางเพชรบรูณ์ ที ่1 ต.

น ้ารอ้น อ.เมอืง 1,700.00 10/7/2563

เลขที ่3001727628 

ลว.10 ก.ค.63 1

30  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.ชา้งตะลดู บา้นดง

นอ้ย ม.8 ต.ชา้งตะลดู 12,428.05 10/7/2563

เลขที ่300726425 

ลว 10ก.ค.63 1

31  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.หว้ยสะแก (บา้นกม.

13) ม.13 ต.หว้ยสะแก 14,097.25 10/7/2563

เลขที ่3001726431 

10 ก.ค.63 1

32  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสมนกึ พันทะนา ม.3 

ต.ชา้งตะลดู อ.หลม่สกั 6,644.70 10/7/2563

เลขที ่3001726424 

ลว. 10ก.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

33  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.หว้ยสะแก (ซ.พรชยั)

 ม.4 ต.หว้ยสะแก 17,644.30 10/7/2563

เลขที ่3001726428 

10 ก.ค.63 1

34  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.ชา้งตะลดู บา้นโคก

ป่าแดงหลวง ม.13 ต.ชา้ง

ตะลดู 25,594.40 10/7/2563

เลขที ่3001726429 

ลว. 10ก.ค.63 1

35  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงชนบท เพชรบรูณ์ 

(บา้นดงนอ้ย) 1,700.00 10/7/2563

เลขที ่3001727620 

ลว.10/7/63 1

36  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.หว้ยสะแก (ซ.ชา่ง

เจ็ก) ม.4 ต.หว้ยสะแก 35,149.50 10/7/2563

เลขที ่3001726427 

10 ก.ค.63 1

37  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุอดุม ท า

มงคล (กอ่นตลาดวงัซอง)

 ต.ชา้งตะลดู 1,700.00 10/7/2563

เลขที ่3001727616 

ลว.10ม.ค.63 1

38  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงชนบท เพชรบรูณ์ 

(หนา้วดัเขาถ ้า) 1,700.00 10/7/2563

เลขที ่3001727618 

ลว.10ม.ค.63 1

39  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.สะเดยีง

 ซอยขา้งอนามัย ม.12 850 10/7/2563

เลขที ่3001727627 

ลว.10ม.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

40  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงชนบท เพชรบรูณ์ 

(หนา้ อบต.บา้นโคก) 1,700.00 10/7/2563

เลขที ่3001647464 

ลว.10 ก.ค..63 1

41  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-4907 พช. 

จ านวน 6 รายการ 29,788.80 14/7/2563 1

42  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 81-4703 พช. 

จ านวน 1 รายการ 1,605.00 14/7/2563 1

43  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมนกึ 

พันทะนา ม.3 ต.ชา้งตะลดู

 อ.หลม่สกั 850 15/7/2563

เลขที ่3001745137 

ลว.20 ส.ค.63 1

44  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุกลอยใจ 

เกรยีตสิถติย ์ม.9 ต.บา้น

โตก 850 15/7/2563

เลขที ่3001745130 

ลว.20 ส.ค.63 1

45  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เฮงๆ

ทาวน์2018 จ ากดั ต.สะ

เดยีง 380 15/7/2563

เลขที ่3001745134 

ลว.20 ส.ค.63 1

46  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน สงิหาคม 

2563 แผนกกอ่สรา้ง 895 20/7/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 35819/63 1

47  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน สงิหาคม 

2563 แผนกมเิตอร์ 50 20/7/2563

เลขที ่น.3 พช.(มต.)

 35818/63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

48  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน สงิหาคม 

2563 แผนกปฏบิตักิาร

และบ ารุง 653 20/7/2563

เลขที ่น.3 พช.(ปบ.)

 35817/63 1

49  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน สงิหาคม 

2563 แผนกบรกิารลกูคา้ 1,246.00 20/7/2563

เลขที ่น.3 พข.(บค.)

 35820 1

50  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน สงิหาคม 

2563 แผนกบรหิาร 371 20/7/2563

เลขที ่น.3 พช.(บห.)

 35821/63 1

51  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุลกัษม ี

พันธุธ์นโสภณ ต.หนอง

แมน่า อ.เขาคอ้ 1,600.00 22/7/2563

เลขที ่3001733144 

ลว. 22ก.ค.63 1

52  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี พัสดเุขา้งาน 850 22/7/2563

เลขที ่3001733141 

ลว.22ก.ค.63 1

53  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวสนัต ์

สขุพทุธ ต.ดงมลูเหล็ก อ.

เมอืง 1,600.00 22/7/2563

เลขที ่3001733139 

ลว.22 ก.ค.63 1

54 นายมรกต แจง้สขุ

คา่ลา้งรถยนตป์ระจ า 

กฟจ.พช. จ านวน 5 คนั 750 23/7/2563 1

55  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสวาส 

จติรเพรช ม.1 ต.ดงมลู

เหล็ก อ.เมอืง 850 23/7/2563

เลขที ่3001741503 

ลว.13ส.ค2563 1

56  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงเพชรบรูณ์ ที ่2 (บงึ

สามพัน) 1,700.00 23/7/2563

เลขที ่3001741511 

ลว.13ส.ค2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

57  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงเพชรบรูณ์ที ่1 

บายพาส ม.1 ต.นาง่ัว 1,700.00 23/7/2563

เลขที ่3001741504 

ลว.13ส.ค2563 1

58  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุธัญ

ลกัษณ์ อสิระโชตรัิตน ์ม.5

 ต.ดงมลูเหล็ก 1,800.00 23/7/2563

เลขที ่3001741509 

ลว.13ส.ค2563 1

59  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ซพีี

ออลล ์จ ากดั (ร.ร.เพชร

พทิยาคม) 1,700.00 23/7/2563

เลขที ่3001741514 

ลว.13ส.ค2563 1

60  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุละออง 

สารสตูร ม.7 ต.บา้นโตก 

อ.เมอืง 850 23/7/2563

เลขที ่3001741498 

ลว.13ส.ค2563 1

61 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-4904 พช. 

จ านวน 4 รายการ 8,880.00 5/8/2563 1

62  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9178 พช. 

จ านวน 4 รายการ 32,528.00 11/8/2563 1

63  0673544000339 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 81-4964 พช. 

จ านวน 6 รายการ 32,998.80 11/8/2563 1

64  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 18-4703 พช. 28,793.70 11/8/2563

เลขที ่น.3 พช(กส)

35768/63 1

65  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า

อปุกรณ์ไฟฟ้า(ซอ่มแซม

ของเดมิทีช่ ารุด) จ านวน 5

 รายการ 16,737.00 11/8/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

66  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9639 พช. 

จ านวน 6 รายการ 22,609.10 11/8/2563 1

67  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

81-4964 พช. 5,210.90 14/8/2563 1

68  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

บษ-4903 พช. 3,456.10 14/8/2563 1

69  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

81-4703 พช. 6,387.00 14/8/2563 1

70  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยหมายเลข 

บษ-4906 พช. 4,986.20 14/8/2563 1

71  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.นาป่า ม.5 ต.นาป่า 

อ.เมอืง 6,025.49 19/8/2563

เลขที ่3001744040 

ลว. 19ส.ค.63 1

72  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุลขิติ กระสงค ์ม.2 ต.

นาป่า อ.เมอืง 6,762.40 19/8/2563

เลขที ่3001743964 

ลว 19ส.ค.63 1

73  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสวรส บวัสขุ ต.นาป่า 

อ.เมอืง 1,316.10 19/8/2563

เลขที ่3001744036 

ลว. 19 ส.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

74  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุมะลวิรรณ จนิดาทพิย ์

ม.2 ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ้ 71,037.30 19/8/2563

เลขที ่3001744029 

ลว.19 ส.ค. 63 1

75  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุมาล ีเรอืงกจิธนวฒัน ์

ต.ในเมอืง อ.เมอืง 6,379.34 19/8/2563

เลขที ่3001744034 

ลว. 19ส.ค.63 1

76  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุอญัชล ีจันทรส์งิห ์ม.

13 ต.สะเดยีง 21,132.50 19/8/2563

เลขที ่3001744026 

ลว. 19 ส.ค. 63 1

77  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุปรัชญว์รุต ธรีวฒัน ์ม.6

 ต.ป่าเลา 6,629.72 19/8/2563

เลขที ่3001743967 

ลว.19ส.ค.63 1

78  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุนรนิทร ์พรหมมา ม.2 

ต.บา้นโคก 16,189.10 19/8/2563

เลขที ่3001743969 

ลว. 19 ส.ค. 63 1

79  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุวรรณภิา เดน่โรจนม์ณี

 (ศาลากลาง) ต.สะเดยีง 9,613.95 19/8/2563

เลขที ่3001744045 

ลว. 19ส.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

80  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสภุาภรณ์ เฉลมิภาค 

ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 5,127.44 19/8/2563

เลขที ่3001744038 

ลว. 19 ส.ค.63 1

81  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.นาป่า ม.15 ต.นาป่า

 อ.เมอืง 4,981.60 19/8/2563

เลขที ่3001744054 

ลว .19ส.ค.63 1

82  0994000165501 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร

บ ารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. 15,730.00 20/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

35823/63 1

83  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-4907 พช. 3,800.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36003/63 1

84  0673544000339

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุจรีภา แซค่ า 122 ม.6

 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 39,435.92 27/8/2563

เลขที ่3001747820 

ลว. 27 ส.ค. 63 1

85  3670101566319 ช.กลการ

บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-

4904 พช. 3,870.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36004/63 1

86  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวงเพชรบรูณ์ที ่1 หนา้

เทคนคิเพชรบรูณ์ 1,700.00 27/8/2563

เลขที ่3001752423 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

87  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมภพ 

สงิหท์อง ม.8 ต.นาง่ัว อ.

เมอืง 1,700.00 27/8/2563

เลขที ่3001752414 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

88  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9614 พช. 23,700.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36001/63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

89  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 81-4703 พช. 11,760.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36007/63 1

90  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุลขิติ 

กระสงค ์ม.2 ต.นาป่า อ.

เมอืง 850 27/8/2563

เลขที ่3001752435 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

91  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทาง

หลวง เพชรบรูณ์ที1่ แยก

ไปปากน ้า ต.สะเดยีง 1,700.00 27/8/2563

เลขที ่3001752418 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

92  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 81-4964 พช. 12,430.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36006/63 1

93  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9639 พช. 3,160.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36002/63 1

94  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวรรณภิา 

เดน่โรจนม์ณี (ศาลา

กลาง) ต.สะเดยีง 1,800.00 27/8/2563

เลขที ่3001752429 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

95  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมแล าบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9178 พช. 14,669.70 27/8/2563

เลขที ่3001754270 

ลว. 11ก.ย. 63 1

96  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุมาล ี

เรอืงกจิธนวฒัน ์ต.ในเมอืง

 อ.เมอืง 340 27/8/2563

เลขที ่3001752447 

ลว.09 ก.ย.63 1

97  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ทีพั่กสงฆว์ดั

เขาตมู ต.ระวงิ อ.เมอืง 8,050.00 27/8/2563

เลขที ่3001752444 

ลว. 09 ก.ย.. 63 1

98  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุปรัชญ์

วรุต ธรีวฒัน ์ม.6 ต.ป่าเลา 850 27/8/2563

เลขที ่3001752495 

ลว 09 ก.ย. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

99  3719900142568 ช.เล็กการชา่ง

โรงจอดรถยนตโ์มบาย 

เลขที ่น.3 พช.(กส) 

35103 25 ม.ิย. 63 70,000.00 27/8/2563

เลขที ่3001748587 

27 ส.ค. 63 1

100  1679900198444

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ฟ้า

ใสหมอกสวย จ ากดั ต.

เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 1,700.00 27/8/2563

เลขที ่3001752439 

ลว.09 ก.ย. 63 1

101  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน มณฑล

ทหารบกที ่36 สถานจีา่ย

น ้ามัน ต. สะเดยีง 5,025.00 27/8/2563

เลขที ่3001752441 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

102  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คฟม.คณุวาสนา จันทรด์ ี

ต.ป่าเลา อ.เมอืง 6,972.12 27/8/2563

เลขที ่3001747791 

ลว. 27ส.ค.63 1

103  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุเพยีง

ขวญั ยิม้อบุล ม.12 ต.เขา

คอ้ อ.เขาคอ้ 1,700.00 27/8/2563

เลขที ่3001752437 

ลว. 09 ก.ย.63 1

104  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คฟม.คณุจยิาพร ธปูมงคล

 ม.12 ต.บา้นโตก 13,740.94 27/8/2563 เลขที ่3001747802 1

105  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสภุาภรณ์

 เฉลมิภาค ต.ดงมลูเหล็ก

 อ.เมอืง 850 27/8/2563

เลขที ่3001752424 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

106  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน เทศบาลลนา

ง่ัว ม.7 บา้นคลองสาร ต.

นางัว อ.เมอืง 850 27/8/2563

เลขที ่3001756344 

ลว. 16 ก.ย. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

107  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-3946 พช. 9,320.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36008/63 1

108  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุมะลิ

วรรณ จนิดาทพิย ์ม.2 ต.

สะเดาะพง อ.เขาคอ้ 850 27/8/2563

เลขที ่3001752431 

ลว. 09 ก.ย. 63 1

109  3670101566319 ช.กลการ

คา่ซอ่มแซมพาหนะ 

(รถยนต ์2 ตนั บษ 4902 

พช.) 23,839.60 28/8/2563

เลขที ่3001754266 

11 ก.ย. 63 1

110  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

เครือ่งเขยีน งานกอ่สรา้ง 

สายสง่ 115 kv 2,452.00 30/8/2563

เลขที ่3001763449 

ลว.30 ก.ย. 63 1

111  0673539000121 หจก.ชนันทพร

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ลวีสิท์

 รสีอรท์ จ ากดั ต.สะเดยีง 

อ.เมอืง 16,384.38 31/8/2563

เลขที ่3001754029 

ลว. 11 ก.ย. 63 1

112 วรศิราคอนกรตี(ทะเลทอง)

พัสดเุขา้งาน คฟม.

สหกรณ์เคหสถานบา้น

มัน่คงนครบาลเพชรบรูณ์ 

ม.13 52,850.00 31/8/2563

เลขที ่3001754038 

ลว. 11 ก.ย. 63 1

113  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุประเสรฐิ ทองส ีม.5 

ต.นาง่ัว อ.เมอืง 46,300.51 1/9/2563

เลขที ่3001751981 

ลว 11ก.ย.63 1

114  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุเครอืวลัย ์ธรรมยศ ต.

สะเดยีง อ.เมอืง 6,156.78 1/9/2563

เลขที ่3001751978 

ลว . 11 ก.ย. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

115  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน กรกฏาคม 

2563 แผนกบรหิาร 884 1/9/2563

เลขที ่น.3 พช(บห) 

35688 1

116  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน กรกฏาคม 

2563 แผนกปฏบิตักิาร

และบ ารุงรักษา 187 1/9/2563

เลขที ่น3 พช.(ปบ) 

35688 1

117  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน กรกฏาคม 

2563 แผนกกอ่สรา้ง 818 1/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 35686 1

118  0673547000402 คณุเล็ก พานเทยีน ต.นาง่ัว อ.เมอืง

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุเล็ก พานเทยีน ต.นา

ง่ัว อ.เมอืง 25,241.30 1/9/2563

เลขที ่3001751992 

ลว 11 ก.ย. 63 1

119  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุเครอืวลัย ์ธรรมยศ ต.

สะเดยีง อ.เมอืง 6,156.78 1/9/2563

เลขที ่3001751978 

ลว. 11ก.ย.63 1

120  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน กรกฏาคม 

2563 แผนกบรกิารลกูคา้ 2,200.00 1/9/2563

เลขที ่น.3 พช. (บค)

 35687 1

121  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจ าเดอืน กรกฏาคม 

2563 แผนกมเิตอร์ 25 1/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(มต.)

 35685 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

122  0673560001891 หจก. รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

ปรับปรุงภมูทัิศน ์โครงาน

การ Green Office 

กฟจ.พช. น.3 พช.(กส.)

36241 13,375.00 10/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36241 ลว.10 ก.ย. 

63 1

123  0673560001891 หจก. รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

คา่วสัดกุอ่สรา้ง น.3 พช.

(กส). 36240 ลว. 10 ก.ย.

 63 9,500.00 10/9/2563

เลขที ่3001754618 

ลว. 14 ก.ย. 63 1

124  0673537000574 หจก.เจนณรงคฟ์ารม์

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

ส านักศกึษาธกิารจังหวดั

เพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง 34,997.03 11/9/2563

เลขที ่3001758231 

ลว. ก.ย. 63 1

125  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุอภริมย ์พรหมแสง ต.

หว้ยสะแก อ.เมอืง 28,931.73 11/9/2563

เลขที ่3001758218 

ลว.11 ก.ย.63 1

126  0673538000063 หจก. เค.พ.ีอเิลคทรคิเพาเวอร์

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

แขวงทางหลวง

เพชรบรูณ์ที ่2 (บงึสาม 62,798.30 14/9/2563

เลขที ่3001754881 

ลว 14ก.ย.63 1

127 อดลุยก์ารเบาะ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9615 พช.

จ านวน 6 รายการ 4,000.00 15/9/2563 1

128  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

บษ-4903 พช. 4,996.90 15/9/2563 1

129  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

80-9615 พช. 8,249.70 15/9/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

130  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลยีนถา่นรถยนต ์

บษ-3946 พช. 4,793.60 15/9/2563 1

131  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

81-7002 พช. 5,136.00 15/9/2563 1

132  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

81-7002 พช.(เครือ่งป่ัน

ไฟ) 22,898.00 15/9/2563 1

133  0673529000030 หจก. วชิรักษ์วศิวกรรม

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้ง

สายสง่ 115 KV 6,682.15 17/9/2563

เลขที ่3001757207 

ลว. 28 ก.ย. 63 1

134  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คฟม.อบต.ระวงิ บา้นใหม่

วงัสมีา ม.5 ต.ระวงิ 17,398.20 21/9/2563

เลขที ่3001758205 

ลว. 21 ก.ย. 63 1

135  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คฟม.ทีว่า่การอ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์ ม.2 ต.หว้ยใหญ่ 51,401.73 21/9/2563

เลขที ่3001758209 

ลว. 21ก.ย.63 1

136  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสรุสหี ์จันทรแ์สงศร ี

ต.ทา่พล อ.เมอืง 16,874.97 21/9/2563

เลขที ่3001758223 

ลว. 21 ก.ย.63 1

137  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

บรษัิท บเีอฟเคท ีจ ากดั 

บา้นวงัจาน ต.บา้นโตก 27,250.76 21/9/2563

เลขที ่3001758215 

ลว. 21 ก.ย.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

138  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คฟม.อบต.ชอนไพร ม.7 

ต.ชอนไพร อ.เมอืง 22,305.22 21/9/2563

เลขที ่3001758207 

ลว. 21ก.ย.63 1

139  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงตาม

วาระ บษ-4903พช. 16,713.40 22/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36233 ลว. 10 ก.ย.

 63 1

140  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

81-4703 พช. 5,981.30 22/9/2563 1

141  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

51-6585 กทม 6,687.50 22/9/2563 1

142  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

80-9614 พช. 4,280.00 22/9/2563 1

143  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

81-4964 พช. 4,301.40 22/9/2563 1

144 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-4903 7,530.00 24/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

36391 ลว. 23 ก.ย. 

63 1

145 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ บษ-4904 7,760.00 24/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

 36390 ลว. 23 ก.ย.

 63 1

146 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ตามวาระ 80-9614 7,460.00 24/9/2563

เลขที ่น.3 พช.(กส.)

36392 ลว. 24 ก.ย.

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

147  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสฤุธิ ์อนิทรประดษิฐ ์

ม.4 ต.ตะเบาะ อ.เมอืง 38,695.48 28/9/2563

เลขที ่3001764303 

ลว. 24 ธ.ค. 2563 1

148  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุสมุลฑา สทีาบตุร ต.

ทา่พล อ.เมอืง 14,100.46 28/9/2563

เลขที ่3001758201 

ลว. 29 ก.ย. 63 1

149  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.วงัชมภ ูม.1 ซ.รัตนี

แลนด ์ต.วงัชมภู 33,384.00 28/9/2563

เลขที ่3001764302 

ลว. 7 ต.ค.63 1

150  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

เทศบาลนาง่ัว ม.7 บา้น

คลองสาร ต.นาง่ัว อ.เมอืง 17,729.90 28/9/2563

เลขที ่3001767701 

ลว.12ต.ค.63 1

151  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

บรษัิท เฮงเฮงทาวน ์

(2018) จ ากดั 6,499.18 28/9/2563

เลขที ่3001758235 

ลว. 7 ต.ค.63 1

152  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

อบต.ป่าเลา บา้นพล า ม.9

 ต.ป่าเลา อ.เมอืง 35,427.70 28/9/2563

เลขที ่3001764297 

ลว. 7 ต.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

153  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

บรษัิท บเีอฟเคท ีจ ากดั 

บา้นพี ้ต.บา้นโตก 57,456.74 28/9/2563

เลขที ่3001758202 

ลว. 29 ก.ย. 63 1

154  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

คณุนัฎทติา เพชระบรูณนิ 

ม.12 ต.สะเดยีง 14,798.10 28/9/2563

เลขที ่3001764298 

ลว. 7ต.ค.63 1

155  0994000165501

หจก.ไทยพัฒนาตรวจสภาพรถ

เอกชนเพชรบรูณ์

คา่ตรวจสภาพรถยนต ์

กพท.392 พช. 60 30/9/2563 1

156

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวง

คมนาคม

คา่ภาษีรถยนต ์กพท.392

 พช. 100 30/9/2563 1

157  0105541011867

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 มหาชน

คา่ตอ่ พรบ รถยนต ์กพท.

392 พช 323.14 30/9/2563 1

158  0103550002644

หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยไูนเต็ด เทรดดิง้

 แอนด ์เซอรว์สิ

จัดซือ้สายทองแดงตี

เกลยีวหุม้ฉนวนครอสลงิค์

โพลเิอทลีนิ ขนาด 2x 10

ต.มม. สเปค RCBL -

032/2554 85,600.00 9/7/2563

เลขที ่น.3 พช.(บห)

57 1

159  0103550002644 หา้งหุน้สว่นจ ากดัยไูนเต็ด

สายอลมูเินยีมตเีกลยีว

ชนดิอดัแน่นหุม้ฉนวน 185

 ต.มม. สเปค R-828/2544 93,090.00 25/8/2563

เลขที ่น.3 พช.(บห)

66 1

160 นายประภาส เปอรท์อง

จัดจา้งเหมาตดัหญา้ 

บรเิวณรอบ สนง.กฟย.อ.

เขาคอ้ 3,500.00 9/7/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35005/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

161  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน 

ก.ค. 2563 990 9/7/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35007/2563 1

162  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จา้งเหมาคา่แรงซอ่มแซม

ลานคอนกรตีผูพ้กิาร 9,000.00 14/7/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35010/2563 1

163  0673563000381 รา้นเชีย่วชาญวสัดุ

จัดซือ้วสัด ุอปุกรณ์

ซอ่มแซมลานคอนกรตี

จอดรถส าหรับผูพ้กิาร 20,040.00 14/7/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35012/2563 1

164  0673563000381 หจก.เชีย่วชาญวสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์

ซอ่มแซมถนนชว่ง

บา้นพักพนักงาน 49,810.00 29/7/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35017/2563 1

165  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จา้งซอ่มแซมถนนชว่ง

บา้นพักพนักงาน 23,440.00 3/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35018/2563 1

166  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จา้งเหมาตดัหญา้บรเิวณ 

สนง.กฟย.อ.เขาคอ้ 3,500.00 5/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35023/2563 1

167  3670101566319 ช.กลกาล

จา้งซอ่มบงัโคลนรถยนต ์

82-3654 พช. 642 5/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35025/2563 1

168  3670101566319 ช.กลกาล

จา้งเปลยีนถา่ยตามวาระ 

รถยนต ์62-3654 พช. 6,152.50 5/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35027/2563 1

169  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน 

สงิหาคม 63 990 5/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35021/2563 1

170  0673563000381 หจก.เชีย่วชาญวสัดุ

จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ซอ่ม

ถนน ชว่งทางออก สนง. 49,810.00 27/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35042/2563 1

171  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จัดจา้งซอ่มถนนคอนกรตี

ทางออกส านักงาน กฟย.

เขาคอ้ 23,440.00 28/8/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35045/2563 1



ล าดบั
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เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั
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ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

172  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน 

ก.ย. 2563 990 8/9/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35051/2563 1

173  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จา้งตดัหญา้รอบ สนง. 

ประจ าเดอืน ก.ย. 2563 4,000.00 8/9/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35049/2563 1

174  3670300548566 รา้นเพชรการพมิพ์

จัดท าป้าย บง่ชี ้สนง. 

จ านวน 10 ป้าย 5,573.00 14/9/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35055/2563 1

175  3670101566319 ช.กลการ

เปลีย่นถา่ยรถยนต ์บษ -

4901 พช. 5,778.00 22/9/2563

เลขที ่น.3 กฟย.อ.

เขาคอ้35060/2563 1

176 นายสมรส โตสน คา่จา้งบ ารุงรักษาสวน 3,200.00 1/7/2563

เลขที ่น.3กปบ.(จฟ.

1)35004/2563 1

177 น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน

คา่จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 7,277.00 2/7/2563 เลขที ่3001723572 1

178 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 6,000.00 3/7/2563 เลขที ่3001723206 1

179 น.ส.รุจยา หมายมัน่

คา่จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 2,583.00 3/7/2563

เลขที ่น.3ชด(วปง)

167/2562 1

180 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 29,052.00 9/7/2563 เลขที ่3001726074 1

181

บรษัิท รักษาความปลอดภัย

อตุรดติถช์ายฟ้าคราม จ ากดั

คา่จา้งเหมารักษาความ

ปลอดภัย 25,000.00 9/7/2563 เลขที ่3001725474 1

182 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

คา่จา้งเหมาตดิตัง้ตาขา่ย

ป้องกนังู 25,460.00 10/7/2563 เลขที ่3001720639 1

183 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

คา่จา้งเหมาตดิตัง้ตาขา่ย

ป้องกนังู 48,260.00 10/7/2563 เลขที ่3001720206 1

184 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,762.00 13/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

30146/2563 1

185 นายธรีนัย ยิง่ตระกลู คา่ซอ่ม/บ ารุงยานพาหนะ 13,200.00 14/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35040/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้
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ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

186 นายบญุเกือ้ ชืน่ลอ้ม คา่ซอ่ม/บ ารุงยานพาหนะ 1,650.00 14/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

30201/2563 1

187 น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน คา่ประชาสมัพันธอ์ืน่ 1,000.00 14/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35111/2563 1

188 นางศริพิร เกดิสนิ

คา่จา้งเหมาตดิตัง้ตาขา่ย

ป้องกนังู 62,080.00 15/7/2563 เลขที ่3001728370 1

189 นายพงศกัดิ ์อรุณธัญญารัช คา่ซอ่มอปุกรณ์ส านักงาน 2,780.00 15/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35109/2563 1

190 รา้นนานาภัณฑ์ คา่ประชาสมัพันธอ์ืน่ 2,715.00 15/7/2563

เลขที ่น.3ชด(วปง)

35008/2562 1

191 นายบญุลอื ค าลา คา่ซอ่ม/บ ารุงยานพาหนะ 39,000.00 21/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35124/2563 1

192 บรษัิท สนัตอิซีซูเุพชรบรูณ์ จ ากดั คา่ซอ่ม/บ ารุงยานพาหนะ 12,148.78 21/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35103/2563 1

193 นายบญุลอื ค าลา คา่ซอ่ม/บ ารุงยานพาหนะ 6,500.00 21/7/2563

เลขที ่น.3ชด.

35198/2563 1

194 นางสาวพัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 7,277.00 3/8/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001736482 1

195 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 19,883.00 6/8/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001737847 1

196 เยีย่มพาณชิย์ คา่น ้าดืม่ 3,360.00 10/8/2563

เลขที ่น.3ชด

35224/2563 1

197 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 1,200.00 10/8/2563

เลขที ่น.3ชด

35173/2563 1

198 บ.อตุรดติถช์ายฟ้าคราม จ ากดั

คา่จา้งเหมารักษาความ

ปลอดภัย 25,000.00 10/8/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001738739 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง
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ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

199 นางพรหมพร พานทอง คา่ถา่ยเอกสาร 222 10/8/2563

เลขที ่น.3ชด.กป.

35196/2563 1

200 นายธรีนัย ยิง่ตระกลู คา่ซอ่มบ ารุง 16,800.00 10/8/2563

เลขที ่น.3ชดกป.

35137/2563 1

201 นางสาวรุจยา หมายมัน่ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 2,337.00 11/8/2563

เลขที ่น.3ชด

167/2562 1

202 นายบญุเกือ้ ชืน่ลอ้ม คา่ซอ่มรถยนต์ 4,330.00 19/8/2563

เลขที ่น.3ชด.กป.

35262/2563 1

203 นายสมชาย ทับนอ้ย คา่ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ 1,100.00 19/8/2563

เลขที ่น.3ชด

35210/2563 1

204 นายบญุเกือ้ ชืน่ลอ้ม คา่ซอ่มรถยนต์ 5,050.00 19/8/2563

เลขที ่น.3ชดกป.

35213/2563 1

205 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 5,017.00 19/8/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001736507 1

206 นางทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 9,043.00 26/8/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001745186 1

207 นางสนุสิา โสดก คา่ซอ่มบ ารุง 22,470.00 26/8/2563

เลขที ่น.3ชดวปง.

35030/2563 1

208 จอยเจรญิสเชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 1,800.00 26/8/2563

เลขที ่น.3ชด.

35278/2563 1

209 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 7,277.00 2/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001750343 1

210 นายสมพงษ์ บตุรดี คา่จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ 90,000.00 9/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่0011684886 1

211 น.ส.รุจยา หมายมัน่ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 2,460.00 9/9/2563

เลขที ่น.3ชด.วปง

167/2562 1
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การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

212 หจก.พเิอ็นปริน้ติง้ คา่วสัดสุ านักงาน 10,746.00 9/9/2563

เลขที ่น.3ชด

35301/2563 1

213 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 33,782.00 9/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001752512 1

214 รา้นเยีย่มพาณชิย์ คา่น ้าดืม่ 3,360.00 9/9/2563

เลขที ่น.3ชด

35339/2563 1

215 หจก.พเีอ็นหริน้ติง้ คา่วสัดสุ านักงาน 15,900.00 9/9/2563

เลขที ่น.3ชด

35308/2563 1

216 บ.อตุรดติถช์ายฟ้าคราม

คา่จา้งเหมารักษาความ

ปลอดภัย 25,000.00 9/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001750699 1

217 นางสมพร เพิม่สวสัดิื คา่จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ 29,700.00 9/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001684892 1

218 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 20,148.90 11/9/2563 1

219 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 15,432.23 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001707750 1

220 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 23,387.54 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001707855 1

221 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 47,200.00 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001752543 1

222 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 20,996.04 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001710758 1

223 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 23,913.05 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001710899 1

224 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 11,076.86 11/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001718006 1
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

225 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์ คา่ตาขา่ยกนังู 57,000.00 14/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001748307 1

226 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์ คา่ตาขา่ยกนังู 56,050.00 14/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001748305 1

227 นายบญุเกือ้ ชืน่ลอ้ม คา่ซอ่มบ ารุงยานฯ 1,800.00 15/9/2563

เลขที ่น.3ชด.กป.

35272/2563 1

228 นางพรหมพร พานทอง คา่ถา่ยเอกสาร 600 15/9/2563

เลขที ่น.3ชดบต.

35344/2563 1

229 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 8,386.56 16/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001721929 1

230 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยยายเขต 48,000.00 16/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001755245 1

231 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 12,075.00 16/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001755593 1

232 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 8,977.04 16/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001721926 1

233 หจก.เอสวายอเิล็คทรคิซสิเทม คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์ 7,500.00 16/9/2563

เลขที ่น.3ชดวปง

35045/2563 1

234 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 20,311.46 16/9/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที3่001721920 1

235 รา้นวทิยาการชา่ง

คา่เปลีย่นชลิกระบอกเครน

รถยนต ์81-6583 พช. 6,570.00 18/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

1 เลขที ่15 ลว.

16/9/2563 1

236 สมชายการชา่ง คา่ซอ่มบ ารุง 14,920.00 18/9/2563

เลขที ่น.3ชด

35304/2563 1
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การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

237 สมชายการชา่ง คา่บ ารุงรักษายาน ฯ 3,500.00 18/9/2563

เลขที ่น.3ชดกป.

35306/2563 1

238 สมชายการชา่ง คา่ซอ่มบ ารุงยานฯ 2,050.00 18/9/2563

เลขที ่น.3ชด.กป.

35350/63 1

239 นางพรหมพร พานทอง คา่ถา่ยเอกสาร 352 24/9/2563

เลขที ่น.3ชด.กป.

35204/2563 1

240 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 10,510.26 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

20 ลว.16/9/2563 1

241 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 1,830.00 24/9/2563

เลขที ่น.3ชด

35415/2563 1

242 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 6,450.90 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

21 ลว.16/9/2563 1

243 หจก.พนิศริพิงษ์ กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมายขยายเขต 825.24 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

13 ลว.16/9/2563 1

244 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 2,158.28 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

22 ลว.16/9/2563 1

245 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 36,336.56 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลขที ่

13 ลว16/9/2563 1

246 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 6,980.78 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

15 ลว.16/9/2563 1

247 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 17,807.85 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

16 ลว.16/9/2563 1

248 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 7,103.28 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลขที ่

14 ลว16/9/2563 1

249 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 31,411.82 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

14 ลว.16/9/2563 1
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

250 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 26,120.85 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

23 ลว.18/9/2563 1

251 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 9,966.71 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

18 ลว.16/9/2563 1

252 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 42,248.09 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

17 ลว.16/9/2563 1

253 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 8,320.00 24/9/2563 1

254 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 60,754.41 24/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

19 ลว.16/9/2563 1

255 นายสมชาย ทับนอ้ย

คา่ซอ่มระบบเบรครถแก ้

กระแสไฟฟ้า 81-9678 

พช. 680 29/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

2 เลขที ่91 ลว.

25/9/2563 1

256 นายพงศกัดิ ์อรุณธัญญารัช คา่ซอ่มเครือ่งปรับอากาศ 500 29/9/2563

เลขที ่ใบเสร็จเลม่ที ่

1 เลขที ่31 ลว.

28/9/2563 1

257 น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน

คา่จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 7,277.00 30/9/2563 เลขที ่3001762902 1

258 น.ส.รุจยา หมายมัน่

คา่จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 2,460.00 30/9/2563

เลขที ่น.3ชด(วปง)

167/2562 1

259 น.ส.รุจยา หมายมัน่ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 2,460.00 30/9/2563

เลขที ่น.3ชด(วปง)

167/2562 1

รวมเงนิ 3,491,888.44


