รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

1 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศซัพพลาย

้ Power Supply 450W
จัดซือ

2 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

2,540.00

3 0503546003735

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้ เซ ้นเตอร์

อุปกรณ์เดินสายแลนในสนง.
้ ตลับหมึกใช ้ในแผนก
จัดซือ
บริหารฯ กฟจ.เพชรบูรณ์

4 0105513004762

บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จากัด

2,669.65

5 0105540100068

่ อินโฟ เทคโนโลยี
บ.มิชชัน
จากัด

6 0503546003735

หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เซ ้นเตอร์

7 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์ (น.ส.วรรณี สี
เขียวสด)

้ ตลับหมึก กฟย.วังชมภู
จัดซือ
้ ตลับหมึกให ้ แผนก
จัดซือ
ก่อสร ้าง และ แผนกคลังพัสดุ
กฟจ.เพชรบูรณ์
้ ตลับหมึกใช ้ในแผนก
จัดซือ
บัญชีฯ กฟจ.เพชรบูรณ์
เพือ
่ เป็ นไปตามระบบการ
จัดการความปลอดภัย
(PEA-SMS) มาตรฐานที่ 1
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข ้อกาหนด และ
มาตรฐาน กฟภ.เกีย
่ วกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล ้อมในการทางาน
ของ กฟย.วังชมภู จึงต ้อง
จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
บริเวณลานความปลอดภัย
เพิม
่ เติม

1,160.00

3,000.00

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่ น.3 พช.
6/1/2564 (ศปค.) 84/2564
เลขที่ น.3 พช.
6/1/2564 (ศปค.) 85/2564
เลขที่ น.3 พช.
6/1/2564 (ศปค.) 83/2564
เลขที่ น.3 พช.
12/1/2564 (ศปค.) 219/2564

เลขที่ น.3 พช.
15,087.00 12/1/2564 (ศปค.) 220/2564
เลขที่ น.3 พช.
4,900.00 12/1/2564 (ศปค.) 218/2564

3,500.00 15/1/2564

เลขที่ น.3 จป.
(พช) 287/2563

เหตุผลสน ับสนุน
1
1
1
1

1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

8 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์ (น.ส.วรรณี สี
เขียวสด)

9 3130600091175

นายนพดล แดงประไพ

10 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์ (น.ส.วรรณี
แสงสดเขียว)

11 3130600091175

นายนพดล แดงประไพ

12 0105550069147

่ จากัด
บ.วิลคอน ดิสทริบวิ ชัน

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
เพือ
่ เป็ นไปตามระบบการ
จัดการความปลอดภัยของ
PEA-SMS มาตรฐานที่ 1 จึง
ต ้องจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
บริเวณลานความปลอดภัย
เพิม
่ เติม
เพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ระลอกที่ 2 โดย
้ พร ้อม
ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชือ
แรงงาน (ครัง้ ที่ 4) ในพืน
้ ที่
กฟจ.พช. และ กฟฟ.ในสังกัด
จัดจ ้างทาโครงเหล็กเพือ
่
ประชาสัมพันธ์ป้ายความ
ปลอดภัย กฟย.วังโป่ ง ตาม
เกณฑ์การปฏิบต
ั ริ ะบบการ
จัดการความปลอดภัยของ
กฟภ. (PEA-SMS) มาตรฐ2นที่
1
เพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ระบาด
COVID-19 ระลอกที่ 2 เป็ น
การฉีดครัง้ ที่ 3 พืน
้ ที่
กฟจ.พช. และ กฟฟ.ในสังกัด
้ ดรัมเครือ
จัดซือ
่ งปริน
้ ใช ้ในผ
ปบ.กฟจ.พช.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

4,000.00 15/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป)288/2564

1

5,000.00 22/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 399/2564

1

4,500.00 22/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 401/2564

1

เลขที่ น.3 พช.
5,000.00 22/1/2564 (จป) 397/2564
เลขที่ น.3 พช.
8,988.00 5/2/2564 (ศปค.) 522/2564

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

13 5679990000501

ไอทีออฟฟิ ศ ซัพพลาย

14 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

15 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

16 0503546003735

17 0503559000934

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้ เซ ้นเตอร์
หจก.ที ทราฟฟิ ค
เลขที่ 26/8 หมู่ 8 ต.ป่ าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

18 0105530016536

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริ
เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด

19 0105555021215

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์)

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
้ ตลับหมึก Epson T188
จัดซือ
ผกส.กฟจ.พช.
้ RAM ซ่อมทดแทนตัวที่
จัดซือ
ชารุด ศปค. กฟจ.พช.
้ HDD จัดเก็บข ้อมูล
จัดซือ
สารอง
้ ตลับหมึก ใช ้ใน ผปบ.,
จัดซือ
ผบค.และผกส. กฟจ.พช.
้ แผ่นยางคนพิการ เพือ
สัง่ ซือ
่
ใช ้ในการติดตัง้ บริเวณทาง
ลาดสาหรับคนพิเศษ ใน
้ เครือ
จัดซือ
่ ง thermoscan
้ส
เพือ
่ ใช าหรับคัดกรองผู ้ใช ้ไฟ
และพนั กงานช่วงการระบาด
ของ COVID-19
้ เทปกันลืน
ซือ
่ ใช ้ภายนอก
อาคาร ยาว 1.8 เมตร จานวน
2 ม ้วน ม ้วนละ 126 บาท เพือ
่
้เพิ
ใช ม
่ เติมจากของเดิมทีไ่ ม่
เพียงพอ ตามเกณฑ์การ
ประเมินทางกายภายโครงการ
GECC กฟฟ.ในสังกัด
กฟจ.พช. (กฟย.วังโป่ ง/กฟย.
วังชมภู/กฟย.เขาค ้อ)

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

5,160.00

5/2/2564

1,250.00

5/2/2564

2,890.00

5/2/2564

36,626.00

5/2/2564

เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.) 618/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.) 614/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.) 616/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.) 620/2564

5,885.00

8/2/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 866/2564

1

18,725.00 15/2/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 791/2564

1

252 15/2/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 789/2564

1

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

20 0105555021215

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์)

21 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์

22 0675558000532

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมีย
่ ม
จากัด

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
้ เทปกันลืน
ซือ
่ ภายนอกอาคาร
3M ยาว 18 เมตร เพือ
่ ใช ้ติด
บริเวณทางลาดคนพิการ และ
ขัน
้ บันได เพือ
่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์การประเมินโครงการ
GECC กฟฟ.ในสังกัด (กฟย.
วังโป่ ง/กฟย.วังชมภู/กฟยเขา
ค ้อ)
จัดจ ้างทาป้ ายไวนิลลานความ
ปลอดภัยของ กฟฟ.ในสังกัด
ทัง้ หมด 3 ที่ (กฟย.เขาค ้อ/วัง
โป่ ง/วังชมภู) เพือ
่ ให ้เป็ นไป
ตามมาตรบานความปลอดภัย
และระบบมาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยของ กฟภ.
(PEA-SMS)
จัดจ ้างงานตรวจสอบระบบ
สัญญาณแจ ้งเหตุฉุกเฉิน
้ กฟจ.พช.
อาคาร 4 ชัน
(ตู ้ควบคุมระบบ FCPและ
smoke detector) ครัง้ ที่ 1
ประจาปี 2564

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

1,230.00 15/2/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 787/2564

1

1,800.00

1/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 948/2564

1

2,500.00 10/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1100/2564

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศ
ไทย) จากัด

้ ถังดับเพลิงแบบเหลวระเหย
ซือ
ขนาด 10 ปอนด์ จานวน 4 ถัง
่ สารทีส
เพือ
่ ใช ้ในห ้องสือ
่ ร ้าง
ขึน
้ ใหม่ของ กฟส.ชนแดน/
กฟย.วังโป่ ง/กฟย.วังชมภู/และ
กฟย.เขาค ้อ

24 0503546003735

หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เซ ้นเตอร์

้ ตลับหมึก ใช ้ใน
จัดซือ
ผบป.กฟจ.พช.

25 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

26 0105555021215

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์)

27 3679900201841

ร ้านแสงจันทร์อเิ ล็กโทรนิค
(สานักงานใหญ่)

23 0105555103335

้ ตลับหมึก HP ให ้กับ
จัดซือ
ผบค.กฟจ.พช.
้ เทปเหลืองดาติด
เพือ
่ จัดซือ
บริเวณทางต่างระดับของ
้ กฟจ.พช. ใช ้ใน
อาคาร 4 ชัน
การป้ องกันอันตรายและเป็ น
สัญลักษณ์เตือนสาหรับ
พนักงานและผู ้ใช ้ไฟทีม
่ าใช ้
บริการให ้เกิดความปลอดภัย
้ มอเตอร์ไซเรนสาหรับ
จัดซือ
ติดตัง้ หน ้าห ้องน้ าคนพิการ
กฟย.วังโป่ ง เพือ
่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานโครงการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ทีเ่ ข ้า
ร่วมโครงการปี 2564

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

3,650.00 11/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1101/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1115/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1113/2564

488 19/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1275/2564

1

400 19/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1277/2564

1

12,840.00 10/3/2564

11,427.00 11/3/2564

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

29 0105552105809

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์)
บริษัท ชีพเทน เอ็นจิเนียริง่
จากัด (สานั กงานใหญ่)
127 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
พลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

30 0675558000532

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมีย
่ ม
จากัด (สาขาเพชรบูรณ์)

31 0105555021215

บ.ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์)

32 0105555021215

บ.ซีอาร์ซ ี จากัด(สาขา
เพชรบูรณ์)

28 0105555021215

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
้ เทปเหลืองดาตีเส ้น
จัดซือ
และถุงมือโพลีเอสเตอร์กน
ั บาด
สาหรับงานติดเทปเหลืองดา
ในพืน
้ ทีต
่ า่ งระดับของ กฟย.วัง
โป่ ง
้ อุปกรณ์ PPE ครัง้ ที่ 1
จัดซือ
ประจาปี 2564 จานวน 9
รายการ เพือ
่ ทดแทนของเดิม
ทีช
่ ารุดสาหรับ กฟจ.พช. และ
กฟฟ.ในสังกัด
้ ถังดับเพลิง ไฟ
เพือ
่ จัดซือ
ฉุกเฉิน และป้ ายทางหนีไฟ
ติดตัง้ อาคารใหม่ของ กฟส.
ชนแดน เพือ
่ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง กาหนดมารฐาน
ในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล ้อมในการทางาน
เกีย
่ วกับการป้ องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ.2555
้ สกรูใช ้งานติดตัง้ และ
จัดซือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ
มิเตอร์
้ สกรูใช ้งานติดตัง้ และ
จัดซือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ
มิเตอร์

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

511 22/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1303/2564

1

74,579.00 22/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1299/2564

1

1,410.00 12/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(จป) 1301/2564
เลขที่ น.3 พช.
(มต.)228/2564
ลว.12 ม.ค.2564

1,206.00 12/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(มต.)229/2564

48,220.00 22/3/2564

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

33 0673525000159

หจก.นพคุณเอ็นจิเนีย
่ ริง่

34 1671100004907

นาย ธวัชชัย เถือ
่ นพรม

35 1671100004907

นาย ธวัชชัย เถือ
่ นพรม

36 1671100004907

นาย ธวัชชัย เถือ
่ นพรม

37

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

38

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

39

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

40

คุณอัคเรศ คุณตา

41

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
จ ้างซ่อมเครือ
่ งปรับอากาศ
ผมต.กฟจ.พช.
งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์ประจาปี 2563
บ ้านชอน นาป่ า
งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์ประจาปี 2563
บ ้านห ้วยอีเหน
งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์ประจาปี 2563
บ ้านคลองสาโรง
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัดจ ้าง ค่า
บารุงรักษา จัดชือ
ซ่อมเครือ
่ งเลือ
่ ย
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัดจ ้าง ค่า
บารุงรักษา จัดชือ
ซ่อมเครือ
่ งเลือ
่ ย
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัดจ ้าง ค่า
บารุงรักษา จัดชือ
โซ่ Stihl 12 นิว้
้ อุปกรณ์
น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ
เครือ
่ งมือช่าง (เข ้างาน
ก่อสร ้าง)
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัดจ ้าง ซ่อม
บารุงรักษา จัดชือ
เลีอ
่ ยตัดต ้นไม ้

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

17,200.00 18/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(มต.)314/2564

1

36,630.00 23/2/2564

เลขที่ เลขที่ พช.
(มต.)891/2564

1

9,292.00 23/2/2564

เลขที่ เลขที่ พช.
(มต.)889/2564

1

11,572.00 24/2/2564

เลขที่ เลขที่ พช.
(มต.)903/2564

1

2,610.00 20/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 334/2564

1

2,570.00 20/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 336/2564

1

850 20/1/2564

เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 332/2564

1

19,000.00 27/1/2564

เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)865/2564

1

เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 580/2564

1

1,060.00

2/2/2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัดจ ้าง
บารุงรักษา จัดชือ
สปริงลาน + เบ ้าเขีย
้ ว
้ อุปกรณ์ด ้าน
พช.(ปบ.) จัดซือ
ช่าง
้ ปูน เข ้างาน
ผปบ.พช.จัดซือ
ปรับปรุง บ.ส่งคุ ้ม อ.เขาค ้อ
้ บันไดไม ้ไผ่
64-03-16 จัดซือ
้ หิน ปูน ทราย
64-03-17 จัดซือ
เข ้างาน หน ้า รพ.เมืองเพชร

42

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

43

นายอัคเรส คุณตา

44
45 3670101436536

ั คอนกรีต
ร ้าน นนท์ธช
ิ ย
นายบุญเลิศ สังข์เมือง

46 1679900198444

ั คอนกรีต
นน์ธช
ิ ย
หจก.สากลเฟอร์นเิ จอร์ แอนอิ
้ เก ้าอี้ 3 ตัว
เล็กตริค
64-03-17 จัดซือ
้ หิน ปูน ทราย
64-03-07 จัดซือ
ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
เข ้างาน ปตท.สะเดียง
้ อุปกรณ์
ผปบ.พช.จัดซือ
เครือ
่ งมือช่างเข ้างาน บ.เสลี
นายอัคเรศ คุณตา
ยงแห ้ง2 อ.เขาค ้อ
่ วชาญ วัสดุกอ
้ ทราย,หิน,ปูน
เชีย
่ สร ้าง
ผปบ.พช.จัดซือ
้ อุปกรณ์
ผปบ.หช.จัดซือ
เครือ
่ งมือช่างเข ้างาน หน ้า รพ.
นายอัศเรศ คุณตา
เมืองเพชร

47 0673537000515
48 1679900198444

49 3679900237802
50

51 3679900237802
52 0994000165501
53
54

หจก.ชนันทพร
เกษตรอินเตอร์ ตลาดปากน้ า
เกษตรอินเตอร์ ตลาดปากน้ า

้ ปูนคอนกรีตผสมเสร็ จ
จัดซือ
้ โซ่ 12 นิว้
จัดซือ
้ กลึงหลักจับบาร์
จัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
210

5/2/2564

21,980.00

9/2/2564

1,825.00 4/3/2564
1,600.00 16/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 641/2564
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)697/2564
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)1033/2564

4,925.00 17/3/2564
11,523.90 17/3/2564

เลขที่
3001841947

1
1
1

3
3

เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)1235/2563

14,110.00 18/3/2564
69,300.00 24/3/2564
800 24/3/2564
250 24/3/2564

1

3

1,325.00 17/3/2564

5,780.00 18/3/2564
3,480.00 18/3/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1
1

1
เลขที่
3001846452

2
3
3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

55

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร

56

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

57 0107555000295
58 0107555000295
59 0107555000295
60 0107555000295
61 3670101566319

ช.กลการ

62 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

63 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

64 3670101566319

ช.กลการ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

65 0107555000295

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
80-9639 พช.
บารุงรักษาตามวาระ บษ-4904
พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ ผก-6140
พช
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ บษ-4901
พช.
ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ บษ-4906
พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ 82-5444
พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ
พัสดุเข ้างาน คุณวิรัตน์ กาวิน
คา ม.4 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
พัสดุเข ้างาน บริษัท เฮง เฮง
ทาวน์ (2018) ต.ในเมือง อ.
เมือง
ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ 80-9639
พช.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
9,590.00

6/1/2564

7,130.00

6/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 24 5 ม.ค.
64
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 24 5 ม.ค.
64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

3,053.78 11/1/2564

1

3,954.72 11/1/2564

1

3,954.72 11/1/2564

1

3,954.72 11/1/2564
7,918.00 11/1/2564

850 11/1/2564

760 11/1/2564
17,655.00 11/1/2564
4,746.52 11/1/2564

1
เลขที่ น.3พช.
(กส.)197
เลขที่
3001807556 ลว.
11 ม.ค. 64
เลขที่
3001807555 ลว.
11 ม.ค. 64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)196

1

1

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

66 3670101566319
67 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
ช.กลการ
ช.กลการ

68 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

69 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

70 0107555000295
71 0107555000295

72 1679900198444
73 0107555000295
74 0107555000295

75 1679900198444
76 3670101566319
77 0107555000295

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
ช.กลการ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ
เปลีย
่ นถ่ายรถยนต์
พัสดุเข ้างาน คุณมินตรา สิงห์
เส ม.12 ต.นาป่ า อ.เมือง
พัสดุเข ้างาน บริษัท เฮง เฮง
ทาวน์(2018) จากัด (สหกรณ์
ครู)
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ บษ-4902
พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ บษ-4904
พช.
พัสดุเข ้างาน อบต.บ ้านโคก
บ ้านป่ าพง ม.14 ต.บ ้านโคก
ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ บษ-4907
พช.
ค่าต่อ พรบ รถยนต์ บษ-4905
พช.
พัสดุเข ้างาน คุณศราวุฒ ิ หนู
วงษ์ ม.4 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ กค-2092
พช.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
7,843.10 11/1/2564
3,466.80 11/1/2564

1,800.00 11/1/2564

4,250.00 11/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3พช.
(กส.)198
เลขที่
3001807558 ลว.
11 ม.ค. 64
เลขที่
3001807551 ลว.
11 ม.ค. 64

3,954.72 11/1/2564

1

1
1

4,746.52 11/1/2564

2,288.73 11/1/2564

1

1
เลขที่
3001807559 ลว.
11 ม.ค. 64

3,954.72 11/1/2564

850 11/1/2564
4,686.60 11/1/2564

1
1

1

3,954.72 11/1/2564

850 11/1/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1
เลขที่
3001807557 ลว.
11 ม.ค. 64

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

78 0107555000295
79 0107555000295

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด(มหาชน)

80 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

81 3670101566319

ช.กลการ

82

83 0673538000250

วีเอสมอเตอร์ออโต ้คาร

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

84 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

85 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ต่อ พรบ.รถยนต์ บษ-3946
พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์80-6606
พช
พัสดุเข ้างาน คุณวณั นตา ห ้อง
มา ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ บษ4903 พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ บษ -4904 พช.
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย คุณ
มินตรา สิงห์เส ม.12 ต.นาป่ า
อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย บริษัท
ชัยชาดา จากัด ต.บ ้านโตก อ.
เมือง

86 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าอุปกรณ์ใช ้ในสานักงาน
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย คุณ
ศราวุฒ ิ หนูวงษ์ ม.4 ต.ดงมูล
เหล็ก อ.เมือง

87 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสานักงาน

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

3,954.72 11/1/2564

1

3,954.72 11/1/2564

1,800.00 11/1/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1
เลขที่
3001807554 ลว.
11 ม.ค. 64

3,648.70 12/1/2564

1
1

8,420.00 13/1/2564

เลขที่ น.3พช.
(กส.)247

1

20,278.64 14/1/2564

เลขที่
3001809699 ลว.
14 ม.ค.64

1

55,987.75 14/1/2564
21,875.00 14/1/2564

17,633.60 14/1/2564
5,220.00 15/1/2564

เลขที่
3001709701 ลว.
20 ม.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส).276/2564

1

เลขที่
3001809697 ลว.
14 ม.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส).290/2564

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

88 0673560001831

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด

540 18/1/2564

89 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

1,883.20 18/1/2564

90 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

18/1/2564

91 3670101566319

ช.กลการ

ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์

3,060.20 18/1/2564

92 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมประปา

2,480.00 18/1/2564

93 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

9,886.80 18/1/2564

94 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

28,248.00 18/1/2564

95 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

374.5 18/1/2564

96 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

12,230.10 18/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001810803
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810806
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810808
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810790
ลว.18 ม.ค. 64
เลขที่
3001810801
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810789
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810811
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810795
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810791
ลว.18 ม.ค.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

97 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมประปา

1,259.00 18/1/2564

98 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมประปา

2,410.00 18/1/2564

99 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

7,960.80 18/1/2564

100 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมประปา

2,875.00 18/1/2564

101

วีเอส มเตอร์ ออโต ้คาร

ซ่อมแซมและบารุงรักษา บษ4907 พช.

12,890.00 20/1/2564

102

วีเอส มเตอร์ ออโต ้คาร

ซ่อมแซมและบารุงรักษา บษ4903 พช.

14,720.00 20/1/2564

103 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซม

36,219.50 21/1/2564

104 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ

4,023.20 21/1/2564

105 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถยนต์

3,509.60 21/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001810798
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810802
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810793
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001810779
ลว.18 ม.ค.64
เลขที่
3001811717 ลว.
20 ม.ค. 64
เลขที่
3001811718 ลว.
20 ม.ค. 64
เลขที่
3001813322
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813307
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813317
ลว.21 ม.ค.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

106 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมรถ

749 21/1/2564

107 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมประปา

1,860.00 21/1/2564

108 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ

5,703.10 21/1/2564

109 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ

16,980.90 21/1/2564

110 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมประปา

111 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ

112

นายมรกต แจ ้งสุข

ค่าล ้างรถประจา
กฟภ.กฟจ.พช.

113 0673529000030

หจก.วิชรักษ์ วศ
ิ วกรรม

ค่าอุปกรณ์ด ้านช่าง

114

นายมรกต แจ ้งสุข

ค่าปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์รอบ
สานั กงาน

2,920.00 21/1/2564

727.6 21/1/2564

750 22/1/2564
1,655.00 22/1/2564

940 22/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001813319
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813305
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813306
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813320
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813301
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่
3001813321
ลว.21 ม.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 386 22ม.ค.
64
เลขที่ 378/2564
22 ม.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 384 ลว. 22
ม.ค. 64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

115 0673544000339

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

116 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

117 0673529000030

หจก.วิชรักษ์ วศ
ิ วกรรม

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย หจก.อู่
จงรักษ์การช่าง ต.สะเดียง อ.
เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย อบต.
บ ้านโคก บ ้านหนองป่ าพง ม.
14 ต.บ ้านโคก

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

13,433.85 22/1/2564

25,187.80 22/1/2564

118 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าอุปกรณฺ ์ด ้านช่าง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้าง
ปรับปรุงระบบจาหน่าย คุณ
นรินทร์ จันทร์แสงศรี ม.2 ต.
นางั่ว อ.เมือง

119 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท ชัยชาดา
จากัด ต.บ ้านโตก อ.เมือง

1,700.00 25/1/2564

120 1679900198444
121 3670101566319

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
ช.กลการ

พัสดุเข ้างาน หจก.อูจ
่ งรักษ์
การช่าง ต.สะเดียง อ.เมือง
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์

850 25/1/2564
8,667.00 27/1/2564

ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ บษ-4906
พช.

122 3670101566319

3,840.00 22/1/2564

43,779.05 22/1/2564

7,650.50 27/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001814098
ลว.22 ม.ค.64
เลขที่
3001814100 ลว.
22ม.ค.64
เลขที่ 377/2564
22 ม.ค.64
เลขที่
3001814099 ลว.
22ม.ค.64
เลขที่
3001814710 ลว.
25 ม.ค. 64
เลขที่
3001814708 ลว.
25 ม.ค. 64
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 803 22ม.ค.
64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1
1

1

1

1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

123 3670101566319

ช.กลการ

124 3670101566319

ช.กลการ

125 3670101566319

ช.กลการ

126 3670101566319

ช.กลการ

127 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

128 3670101566319

ช.กลการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
82-1841 พช
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
80-9178 พช.
ค่าเปลีย
่ นถายน้ ามันเครือ
่ ง
81-7002 พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
รถยนต์

131 3670101566319

ช.กลการ

132 3670101566319

ช.กลการ

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสานักงาน
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
ทะเบียน 81-7002 พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
ทะเบียน บษ-4904 พช
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ทะเบียน
82-5444 พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
ทะเบียน 80-9614 พช.
ซ่อมแซมและบารุงรักาษา
ทะเบียน บษ-4903 พช.

133 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ

129

วีเอสมอเตอร์ออโต ้คาร

130 3670101566319

ช.กลการ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
12,198.00 27/1/2564

11,984.00 27/1/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 806 22ม.ค.
64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 808ลว. 22
ม.ค. 64

7,447.20 27/1/2564

8,703.40 28/1/2564
12,280.00

2/2/2564

4,815.00

4/2/2564

7,560.00

4/2/2564

3,873.40

4/2/2564

19,784.30

5/2/2564

26,942.60

5/2/2564

1,712.00

9/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1
1

เลขที่ น.3พช.
(กส.)888/2564
ลว.28 ม.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส)566/2564

1
1
1

เลขที่ น.3พช.
(กส.)671/2564

1
1

เลขที่ น.3 พช.
(กส.)667/2564
เลขที่ 666/2546
เลขที่
3001824151
ลว.09 ก.พ.64

1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

134 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด

135 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมประปา

136 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

137 0673560001891

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
6,810.00

9/2/2564

660

9/2/2564

เบ็ดเตล็ด

32,710.00

9/2/2564

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ค่าอุปกรณ์ใช ้ในสานักงาน

29,058.00

9/2/2564

138 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณบุญหลาย
เพชรจู ม.2 ต.ชอนไพร อ.เมือง

139 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณนันธิดา วร
ปราชญ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

140 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

141 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

142 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณค้า ชาริค ต.
ห ้วยใหญ่ อ.เมือง
พัสดุเข ้างาน คุณจาลอง เมือง
เหนือ (ห ้วยผักไล) ม.1 ต.
บ ้านโคก
พัสดุเข ้างาน บริษัท เอช
ทเวนตีว้ น
ั พลัส จากัด ต.สะ
เดียง

1,700.00 10/2/2564

540 10/2/2564

1,800.00 10/2/2564

2,175.00 10/2/2564

420 10/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001822473
ลว.09 ก.พ.64
เลขที่
3001822444
ลว.09 ก.พ.64
เลขที่
3001824137 ลว.
9 ก.พ.64
เลขที่ น.3พช.
(กส)701/2564
เลขที่
3001825086
ลว.10 ก.พ.64
เลขที่
3001825100 ลว.
10 ก.พ.64
เลขที่
3001825078 ลว.
10 ก.พ.64
เลขที่
3001825080
ลว.10 ก.พ.64
เลขที่
3001825082 ลว.
10 ก.พ. 64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1
1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

143 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณวรรณา เลิศวิ
ชโย ม.3 ต.ห ้วยสะแก อ.เมือง

144 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน สานั กงานจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง

145 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสิรพ
ิ ร งาม
สังวร ม.3 ต.สะเดียง อ.เมือง

1,700.00 10/2/2564

146 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสกุลณา เสา
เวียง ม.13 ต.เขาค ้อ อ.เขาค ้อ

2,175.00 10/2/2564

147 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณนันธิดา วร
ปราชญ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

2,650.00 10/2/2564

148

สวนจุลสุข

กระถางต ้นไม ้รางหมูจานวน4ใบ

1,600.00 15/2/2564

149 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

7,175.00 18/2/2564

150 3670101566319

ช.กลการ

151 3670101566319

ช.กลการ

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสานักงาน
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์
หมายเลข บษ-4904 พช
ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ 81-4703 พช.

152 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ 80-9614 พช.

850 10/2/2564

850 10/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
300825071 ลว.
10 ก.พ.64
เลขที่
3001825106
ลว.10 ก.พ.64
เลขที่
3001825109
ลว.10 ก.พ.64
เลขที่
3001825094 ลว.
10 ก.พ.64
เลขที่
3001825053 ลว.
10 ก.พ.64
เลขที่ น.3พช.
(กส).765/2564
เลขที่ น.3พช.
(กส.)838/2564
ลว.18ก.พ.64

2,996.00 19/2/2564
8,303.20 19/2/2564

7,126.20 19/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1
1

1
1

เลขที่ น.3พช.
(กส.)852/2564
เลขที่ น.3พช.
(กส.)848/2564
ลว 19 ก.พ.64

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

153 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ บษ-4907 พช.

154 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักาาตาม
วาระ 82-1841 พช

33,170.00 19/2/2564

155

วีเอสมอเตอร์ออโต ้คาร

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตาม
วาระ 80-9615 พช.

8,750.00 19/2/2564

156 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ99-8106 กทม.

1,872.50 22/2/2564

157 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

158 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ 91-1055 กทม.

2,354.00 22/2/2564

159 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

ค่าอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

8,500.00 22/2/2564

160 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ ษว.6130

17,869.00 22/2/2564

161 0135547001448

บ.ตวรรณเทคโนโลยี

ค่าซ่อมรถ52-1538

33,105.80 22/2/2564

18,832.00 19/2/2564

11,192.20 22/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3พช.
(กส.)849/2564
ลว.19 ก.พ.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)850/2564
ลว.19 ก.พ.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)851/2564
ลว.19/02/2021
เลขที่
3001829560
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001829549
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001829558
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001830610
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001829552
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001829556
ลว.22 ก.พ.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

162 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งมือช่าง

163 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ90-4961

164
165 3670101566319
166 3670101566319

นายยงยุทธ สุภาเมธ
ช.กลการ
ช.กลการ

ค่าล ้างรถยนต์ประจา
กฟภ.กฟจ.พช.จานวน 5คัน
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์

167 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ91-2715 กทม.

168 3670101566319

ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ

169 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

170 1679900198444

171 0673553000222

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
12,520.00 22/2/2564

513.6 22/2/2564

750
1,733.40
4,119.50

2/3/2564
3/3/2564
3/3/2564

6,366.50

4/3/2564

16,692.00

4/3/2564

เบ็ดเตล็ด

6,050.00

4/3/2564

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

คุณอาจินต์ แจ ้งแสง ม.13 ต.
เขาค ้อ อ.เขาค ้อ

2,750.00

4/3/2564

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

เบ็ดเตล็ด

1,725.00

4/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001830604
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่
3001829562
ลว.22 ก.พ.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส).981/2564
ลว.2 มี.ค. 64

เลขที่
3001836416
ลว.4 มี.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)1010/2564
ลว.4 มี.ค.64
เลขที่
3001836003
ลว.04 มี.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส) 599/2564
ลว.3 ก.พ. 64
เลขที่
3001835998
ลว.04 มี.ค.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

172 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ98-1540 กทม.

3,199.30

4/3/2564

173 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด

3,255.00

4/3/2564

174 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ52-1538 กทม.

40,767.00

4/3/2564

175 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด

440

4/3/2564

176
177
178
179

ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 80-9614 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย บษ-4903 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 80-9615 พช.

8,217.60
5,243.00
3,424.00
6,291.60

4/3/2564
8/3/2564
8/3/2564
8/3/2564

3670101566319
3670101566319
3670101566319
3670101566319

180 0673537000515

หจก. สากลเฟอร์นเิ จอร์
แอนด์อเิ ล็คตริค

เบ็ดเตล็ด

3,177.90 10/3/2564

181 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสานักงาน

2,480.00 12/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001836002
ลว.4 มี.ค.64
เลขที่
3001836000
ลว.04 มี.ค.64
เลขที่
3001836412
ลว.4 มี.ค.64
เลขที่
3001836201
ลว.04 มี.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)1014/2564
ลว.4 มี.ค.64

เลขที่ น.3พช.
(กส).1103/2564
ลว.10 มี.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส).1153/2564
ลว.12 มี.ค.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

182 3670101566319

ช.กลการ

183 3670101566319

ช.กลการ

184

กรมการขนส่งทางบก

185

กรมการขนส่งทางบก

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ซ่อมแซมบารุงรักษา 81-4703
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายทะเบียน
81-4703
ค่าภาษีรถยนต์ ทะเบียน
83-0021 พช.
ค่าภาษีรถยนต์ ทะเบียน
53-0020 พช.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
69,079.20 17/3/2564

เลขที่ น.3พช.
(กส.)1012/2564
ลว.4 มี.ค. 64

เหตุผลสน ับสนุน

1

7,853.80 17/3/2564

1

200 17/3/2564

1

200 17/3/2564

186 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมบารุงรักษา 82-7208

19,859.20 18/3/2564

187 3670101566319

ช.กลการ

บารุงตามวาระ 53-4745 กทม.

22,363.00 18/3/2564

ช.กลการ

ซ่อมแซมบารุงรักษา 81-4703
พช.

34,240.00 18/3/2564

188 3670101566319

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

189 1679900198444

คุณปรีชาพล ทองเปรม ม.13
ต.สะเดียง

190 1679900198444

มณฑลทหารบกที่ 36 เรือน
แถวนายร ้อย ต.สพเดียง

2,650.00 23/3/2564

191 1679900198444

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ 1
จุดที1
่ ต.น้ าร ้อน

1,600.00 23/3/2564

850 23/3/2564

1
เลขที่ น.3พช.
(กส.)1259/2564
ลว.18 มี.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)1258/2564
18 มี.ค.64
เลขที่ น.3พช.
(กส.)1257/2564
ลว.18 มี.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 990/2564
ลว.02 มี.ค. 64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 985/2564
ลว.02 มี.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 986/2564
ลว.02มี.ค.64

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

192 1679900198444

คุณธนพัฒน์ ภาคใหม่(แยก
บายพาส)ม.4 ต.ป่ าเลา

193 1679900198444

คุณสหพัฒน์ พรพฤฒิพันธุ์ ต.
ในเมือง

194 3670101566319

ช.กลการ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
1,600.00 23/3/2564

850 23/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 987/2564
ลว.02 มี.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 989/2564
ลว.02 มี.ค. 64
เลขที่
3001847426 ลว.
24 มี.ค.64

ซ่อมแซมรถ 99-8110 กทม.

1,872.50 24/3/2564

195 1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ จุดที่ 2 ต.นาป่ า

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1173/2564
1,600.00 24/3/2564
ลว.15 มี.ค. 64

196 1679900198444

คุณนัยนา เทศวิบล
ู ย์ ซ.หลัง
ลิม
้ ปั ญญา ต.ในเมือง

197 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมรถ 52-1538 กทม.

198 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมรถ 52-5393 กทม.

199 1679900198444

คุณมานะ จันทร์กระจ่าง 67 ม.
3 ต.ซอนไพร อ.เมือง

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1250/2564
850 24/3/2564
ลว.18 มี.ค. 64
เลขที่
3001846781
27,263.60 24/3/2564
ลว.24 มี.ค.64
เลขที่
3001846778
8,560.00 24/3/2564
ลว.24 มี.ค.64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1253/2564
4,650.00 24/3/2564
ลว.18 มี.ค. 64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

200 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

ช.กลการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ซ่อมแซมรถ 91-3581 กทม.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
5,136.00 24/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
3001846780 ลว.
24 มี.ค.64

ซ่อมแซมรถ 93-0467

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1251/2564
850 24/3/2564
ลว.18 มี.ค. 64
เลขที่
3001846766
5,071.80 24/3/2564
ลว.24 มี.ค.64

203 1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ จุดที่ 5 ต.ชอนไพร

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1249/2564
1,600.00 24/3/2564
ลว.18 มี.ค. 64

204 1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ จุดที่ 1 ต.นาป่ า

205 1679900198444

คุณกษิดศ
ิ เรืองกิจธนวัฒน์ ม.
11 ต.นาป่ า

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1174/2564
1,600.00 24/3/2564
ลว.15 มี.ค. 64
เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 988/2564
380 24/3/2564
ลว.02 มี.ค. 64

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ จุดที่ 3 ต.น้ าร ้อน

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1172/2564
1,600.00 24/3/2564
ลว.15 มี.ค. 64

คุณณิชาภัทร แก ้วกองทรัพย์
ม.13 ต.บ ้านโตก

201 1679900198444

202 3670101566319

206 1679900198444

ช.กลการ

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ จุดที่ 4 ต.นาป่ า

207 1679900198444

208 3670101566319

209 1679900198444
210 0107555000295
211
212 0107555000295
213
214 0107555000295
215 0107555000295
216 0673547000232
217
218

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ช.กลการ

ซ่อมแซมรถ ตธ 8005 กทม.

วัดป่ านางั่ว 168 ต.นางั่ว อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ์
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ 52-5444
(มหาชน)
พช.
กรมการขนส่งทางบก
ค่าภาษีรถยนต์ 82-5444 พช.
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ บษ-4906
(มหาชน)
พช.
กรมการขนส่งทางบก
ค่าภาษีรถยนต์ กค-2092 พช
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ 83-0021
(มหาชน)
พช.
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด
(มหาชน)
ค่าต่อ พรบ. กค-2092 พช.
หจก.ไทยพัฒนาตรวจสภาพ
ค่าตรวจสภาพรถ กค-2092
รถเอกชนเพชรบูรณ์
พช.
กรมการขนส่งทางบก
ค่าภาษีรถยนต์ 81-9614 พช.
กรมการขนส่งทางบก
ค่าภาษีรถยนต์ บษ-4906 พช

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1170/2564
1,600.00 24/3/2564
ลว.15 มี.ค. 64
เลขที่
3001846764
3,424.00 24/3/2564
ลว.24 มี.ค.64

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 1252/2564
4,650.00 24/3/2564
ลว.18 มี.ค. 64

1

1,310.75 25/3/2564
1,900.00 25/3/2564

1
1

967.28 25/3/2564
2,488.00 25/3/2564

1
1

1,826.46 25/3/2564

1

645.21 25/3/2564

1

200 25/3/2564
3,600.00 25/3/2564
1,650.00 25/3/2564

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

219 0673547000232
220 0107555000298
221

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
หจก.ไทยพัฒนาตรวจสภาพ
รถเอกชนเพชรบูรณ์
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด
(มหาชน)
กรมการขนส่งทางบก

224 0735562005062

ลัดดาชัย
บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพ
พลายแอนด์ เน็ ตเวิรค
์ จากัด

225 3679900112147

นายรัฐกร โทนแก ้ว

226 3679900112147

นายรัฐกร โทนแก ้ว

227 0743552001267

หจก.เอเชีย พาวเวอร์พลาส
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จากัด
(สนง.ใหญ่)

228 0105556008859

ค่าตรวจสภาพรถยนต์ บษ4906 พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ 80-9614
พช.
ค่าภาษีรถยนต์ 83-0021 พช.
คุณทัศนีย ์ อุดอาด ม.3 ต.ระวิง
อ.เมือง

222 1679900198444

223 3670500706173

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

7/4 ซ.เคหะร่มเกล ้า 74 แยก
4 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพฯ

ค่าอุปกรณ์ปับภูมท
ิ ัศน์บริเวณ
สานั กงาน
้ กระดาษเทอร์มอลและก
จัดซือ
ระดาษกดบัตรคิว
ค่าตอบแทนจัดส่งใบแจ ้งค่า
ไฟฟ้ า ม.ค.64
ค่าตอบแทนจัดส่งใบแจ ้งค่า
ไฟฟ้ า ประจาเดือน ก.พ.64
กล่องใส่ใบแจ ้งหนีค
้ า่ ไฟฟ้ า
้ เหล็กรับคานหม ้อแปลง (หู
ซือ
ช ้าง) สเปค SA2-015/42006
จานวน 4 อัน และ
เหล็กรูปรางน้ า ขนาด
100x50x5 มม. ยาว 4,200
มม. สเปค RHDW-013/2554
จานวน 2 อัน

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

300 25/3/2564

1

1,408.12 25/3/2564
3,600.00 25/3/2564

1
1

2,650.00 29/3/2564

1,600.00 29/3/2564

เลขที่ น.3 พช.
(กส.) 984/2564
ลว.02 มี.ค. 64
เลขที่ น.3พช.
(กส).1390/2564
ลว.296 มี.ค. 64

47,080.00 12/1/2564

44,520.00 15/3/2564

13,375.00

เลขที่ ที่ น.3 พช.
(คพ) 188/2564
ลงวันที่ 8
มกราคม 2564

5/2/2564

5,370.00 10/2/2564

8/1/2564

1
1

เลขที่ น.3พช.
(บป.)692/2564
เลขที่ น.3พช.
(บป.)1003/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บป) 1160/2564

4,450.00

1

1
1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
บริษัท เอช่ แมคซ์ ไวร์ จากัด
(สนง.ใหญ่)

229 0105556008859
230

231 0103550002644

232 0103550002644

7/4 ซ.เคหะร่มเกล ้า 74 แยก
4 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพฯ
นายบัญดิฐ ปั ดทุมมา
หจก. ยูไนเต็ด เทรคดิง้ แอนด์
เซอร์วส
ิ
33/2 หมู่ ู 23 ซอยอินทรา
วาส 21 แขวงบางระมาด
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด ยูไนเต็ด เท
รดดิง้ แอนด์ เซอร์วส
ิ
33/2 ม.23 ซอยอินทราวาส21
ถ.อินทราวาส
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
้ เหล็กรับคานหม ้อแปลง (หู
ซือ
ช ้าง) สเปค SA2-015/42006
จานวน 4 อัน และ
เหล็กรูปรางน้ า ขนาด
100x50x5 มม. ยาว 4,200
มม. สเปค RHDW-013/2554
จานวน 4 อัน
จ ้างเหมาปรับปรุงโกดังสาหรับ
จัดเก็บพัสดุ-อุปกรณ์คลัง

้ ท่อพีวซ
ี ข็ง ขนาด
ซือ
ี แ
20x2,500 มม. มอก.216
สเปคเลขที่ RHDW-003/2539

เหล็กจับขอบถังหม ้อแปลง
สาหรับยึดสายแรงตา่ สเปค
เลขที่ RHDW-013/2554
หนั งสือพิมพ์ ไทยรัฐ, เดลินวิ ส์

234 0105556186072

ร ้านจิน
้ เซ ้งพานิช
บริษัท ปิ ยชาติ 54 เทรดดิง้
จากัด

235 0673531000050

หจก.น้ าแข็งอนามัยไพศาล

น้ าดืม
่

233 1679900014963

น้ าดืม
่ แพ็ค

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

20,330.00 13/1/2564
8,500.00

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่ ที่ น.3 พช.
(คพ) 271/2564
ลงวันที่ 13
มกราคม 2564

4/2/2564

99,296.00 17/2/2564

30,944.40 30/3/2564
620

5/1/2564

18,000.00

5/1/2564

440

5/1/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1
1

เลขที่ ที่ น.3 พช.
(คพ) 808/2564
ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ ที่ น.3 พช.
(คพ) 27/2564
ลงวันที่ 29
มีนาคม 2564
เลขที่ น.3พช
(บห)147/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)148/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)149/2564

1

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

236 3679900237802

นายอัคเรศ คุณตา

237 0107537000521

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

238 3530900064099

ร ้านเพือ
่ นมีเดีย

239 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

240 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

241 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

242 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

243 1679900014963

ร ้านจิน
้ เซ ้งพานิช

244 1679900014963
245 0105556186072

ร ้านจิน
้ เซ ้งพานิช
บริษัท ปิ ยชาติ 54 เทรดดิง้
จากัด

246 0673531000050

หจก.น้ าแข็งอนามัยไพศาล

247 3679900237802

นายอัคเรศ คุณตา
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จากัด สาขาเพชรบูรณ์

248 0107544000043

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
ม.ค. 2564 กฟจ.พช.
กระดาษชาระม ้วนใหญ่,
ผลิตภัณฑ์ดน
ั ฝุ่ น
ตรายางผู ้บริหาร
ธงชาติ ประดับบริเวณ กฟย.
เขาค ้อ
ธงชาติ ประดับบริเวณ กฟจ.
เพชรบูรณ์
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
ผคพ.พช.
วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้ในสานั กงาน
ประจาเดือน มกราคม 2564
หนั งสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ
,เดลินวิ ส์
หนั งสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ
,เดลินวิ ส์
น้ าดืม
่ (แพ็ค)
น้ าดืม
่ ไพศาล
ค่าบริการถ่ายเอกสาร
ประจาเดือน ก.พ. 2564
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ
พรม HARPER 45x70 เทาเข ้ม
HLS

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
5,453.00

8/1/2564

1,734.00 19/1/2564
3,750.00 21/1/2564
1,900.00 28/1/2564
2,725.00 28/1/2564
1,870.00 28/1/2564
10,800.00 28/1/2564
560

2/2/2564

560

2/2/2564

16,200.00

2/2/2564

420

2/2/2564

3,329.00

3/2/2564

1,836.00

9/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(มต)224/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)325/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)379/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)25/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)515/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)520/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)518/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)569/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)569/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)573/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)571/2564
เลขที่ น.3พช
(ปบ)591/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)700/2564

เหตุผลสน ับสนุน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

249 0107537000521

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

กระดาษชาระม ้วนใหญ่

1,014.00 15/2/2564

250 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

กระดาษ A4 (55 รีม)

6,325.00 22/2/2564

251 3530900064099

ร ้านเพือ
่ นมีเดีย

ป้ ายอะคริลค
ิ ความปลอดภัย

6,600.00 23/2/2564

252 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

วัสดุสานั กงาน

2,165.00 24/2/2564

253 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

อุปกรณ์ทาความสะอาด

254 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

255 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

256 1679900014963

258 0107537000521

ร ้านจิน
้ เซ ้งพานิช
บริษัท ปิ ยะชาติ 54 เทรดดิง้
จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
สาขาเพชรบูรณ์

วัสดุสานั กงาน
อุปกรณ์ทาความสะอาด กฟย.
เขาค ้อ
หนั งสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ
,เดลินวิ ส์

259 3679900237802

นายอัคเรศ คุณตา

260 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

261 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

257 0105556186072

น้ าดืม
่ (แพ็ค) มี.ค. 2564
วัสดุทาความสะอาด สนง.
ค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือน
มีนาคม 2564
อุปกรณ์ใช ้ในสานักงาน
อุปกรณ์ทาความสะอาด กฟย.
วังชมภู

710 24/2/2564
5,589.00 24/2/2564
3,510.00 24/2/2564
620

1/3/2564

20,250.00

1/3/2564

2,673.00

1/3/2564

6,190.00

1/3/2564

800

5/3/2564

1,365.00

5/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3พช
(บห)803/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)880/2564
เลขที่ น.3 พช.
(กส)887/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ขค)106/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)917/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)901/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ขค)107/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)975/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)979/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)956/2564
เลขที่ น.3พช.
(บห.)946/2564
เลขที่ น.3 พช.
(วมภ)26/2564
เลขที่ น.3 พช.
(วมภ)27/2564

เหตุผลสน ับสนุน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

262 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

263 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

264 0107537000521

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

265 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

266 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก
ช.กลการ (สานักงานใหญ)
เลขที่ 93 หมู่ 10 ตาบลบ ้าน
โตก อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
(สาขาเพชรบูรณ์) สาขาที่
00002 เลขที่ 40 หมูท
่ ี่ 5
ตาบลบ ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
67000
บริษัท ปิ ยชาติ 54 เทรดดิง้
จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่
60/1 หมู่ 11 ตาบลน้ าก ้อ
อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67110

267 3670101566319

268 0105555021215

269 0105556186072

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์
ประจา กฟย.วังชมภู
วัสดุสานั กงาน อุปกรณ์เครืงิ่
เขียน
กระดาษชาระม ้วนใหญ่,
ผลิตภัณฑ์ดน
ั ฝุ่ น
อุปกรณทาความสะอาด ใช ้
งานที่ ผคพ.พช.
วัสดุสานั กงาน อุปกรณ์เครือ
่ ง
เขียน ใช ้ที่ กฟย.อ.เขาค ้อ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
2,160.00 17/3/2564
8,448.00 29/3/2564
2,549.00 29/3/2564
775 31/3/2564
2,615.00 31/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3 พช.
(วมภ)30/2564
เลขที่ น.3 พช.
(บห)1420/2564
เลขที่ น.3พช
(บห)1388/2564
เลขที่ น.3 พช.
(คพ)1456/2564
เลขที่ น.3 พช.
(ขค)

เหตุผลสน ับสนุน
1
1
1
1
1

จ ้างเปลีย
่ นถ่ายน้ ามัน
เครือ
่ งยนต์ รถยนต์ทะเบียน
บษ 4905 เพชรบูรณ์

2,996.00

7/1/2564

1

้ อุปกรณ์
จัดซือ
ไฟฟ้ าติดตัง้
ุ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ าบริเวณ
รัว้ สานั กงาน การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภ
ิ าคสาขาย่อยต.วังชมภู

2,513.00 19/1/2564

1

้ น้ าดืม
จัดซือ
่ น้ าทิพย์ ขวด
ขนาด 550 มิลล
ิ ต
ิ ร จานวน 30
แพ็ค

1,350.00 25/1/2564

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

้ ยางมะตอยสาเร็จรูป
จัดซือ
จานวน 6 ถุง
จ ้างซ่อมระบบพัดลม ตอล์ย
เย็นเครือ
่ งปรับอากาศ ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคสาขาย่อย
ตาบลวังชมภู

272 3199900259444

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จากัด
สาขาเพชรบูรณ์ สาขาที่
00002 เลขที่ 40 หมูท
่ ี่ 5
ตาบลบ ้านโตก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
67000
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด นพคุณ
เอ็นจิเนียริว่ 9/2 ถนนเพชร
เจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
เพขรบูรณ์ 67000
ร ้านน้ าดืม
่ ศรีเสถียร เลขที่ 374
หมูท
่ ี่ 11 ตาบลวังชมภู
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

273 5670190054871

นางสาวเมตตา โพนทอง

274 0673553000222
275 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก
ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก
ึ ษา
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติศก
ภัณฑ์ (สานักงานใหญ่) 19/6
ถนนเทพาพัฒนา ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000
ร ้านน้ าดืม
่ ศรีเสถียร

270 0105555021215

271 0673525000159

276 0673553000222
277 3199900259444

ื้ ้ าดืม
จัดซอน
่ ถังขนาด 20 ลิตร
จานวน 15 ถัง
ค่าซักผ ้าทีน
่ อนเวรแก ้
กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง
อุปกรณ์ ทาความสะอาด
สานั กงาน
เจลแอลกอฮอลล ้างมือ

อุปกรณ์ทาความสะอาด
สานั กงาน จานวน 4 รายการ
ค่าน้ าดืม
่

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

540 25/1/2564

1

3,150.00 26/1/2564

1
เลขที่ น.3พช.
(วมภ)611/2564
ลว.1 กพ.2564

225

1/2/2564

1

900

1/2/2564

1

1,345.00
1,020.00

2/2/2564
2/2/2564

1
1

1,345.00
225

2/2/2564
2/2/2564

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

282 0105556186072

ร ้านสมศักดิล
์ ้อโต 138/1 หมู่
ที่ 2 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67210
ร ้านเพือ
่ นมิเดีย เลขที1
่ 55
ถนนเพชรเจริญ อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ร ้านอุทัยไมม ้ประดับ 9/6 หมูท
่ ี่
2 ตายลสะเดียง อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุร ี
จากัด 40 หมู่ 13 ถนนเทพ
รัตน์ ตาบลบางแก ้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
บริษัท ปิ ยชาติ 54 เทรดดิง้
จากัด 60/1 หมูท
่ ี่ 5 ตาบลน้ า
ก ้อ อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67110

283 3199900259444

ร ้านน้ าดืม
่ ศรีเสถียร

284 5670190054871

นางสาวเมตตา โพนทอง
ช.กลการ (สานักงานใหญ่) 93
หมูท
่ ี่ 10 ถนน สระบุร-ี หล่ม
สัก ตาบลบ ้านโตก อาเภอ
จ ้างเปลีย
่ นถ่ายน้ ามันเครือ
่ ง
เมืองเพชรบูรณ์ 67000
รถยนต์ ทะเบียน บษ4905 พช.

278

279 3530900064099

280 3679900129597

281 0205526000212

285 3670101566319

้ แบตเตอรี่ ขนาด 12
จัดซือ
โวลท์ 120 แอมป์ จานวน 1 ลูก
จ ้างทาป้ าย จุดบริการ ติดตัง้
ในสานักงาน การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภ
ิ าคสาขาย่อยตาบลวังชมภู
้ กระถางต ้นไม ้ ประดับ
จัดซือ
สานั กงาน จานวน 4 ลูก

้ เครือ
จัดซือ
่ งกาเนิดไฟฟ้ า
สารอง ขนาด 5 กิโลวัตต์

้ น้ าดืม
จัดซือ
่ ขวดขนาด 550
มิลลิลต
ิ ร จานวน 30 แพ็ค
้ น้ าดืม
ซือ
่ สาหรับบริการผู ้ใช ้
ไฟฟ้ า
จ ้างซักผ ้าห่ม ปลอกหมอน ผ ้า
ปูทน
ี่ อน

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสน ับสนุน

3,500.00 10/2/2564

1

800 10/2/2564

1

1,000.00 10/2/2564

1

39,055.00 23/2/2564

เลขที่ กฟจ.พช.
(บห)1006/2564
ลว. 3 มี.ค.2564

1

เลขที่ ที่ น.3พช.
(บห)933/2564
ลว.1 มี.ค.2564

1

1,350.00

1/3/2564

225

1/3/2564

1

900

1/3/2564

1

2,889.00 12/3/2564

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

286 1419901944826

287 3670100433188

288 0675558000214

289 1679900241731

290 0673550000728

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
อ.ธนาพล Electronic @
เพชรบูรณ์ เลขที1
่ 99 หมูท
่ ี่ 7
ตาบลหวยใหญ่ อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ 57000
ร ้านเสรีวส
ี ดุกอ
่ สร ้าง 99/9 หมู่
11 ตาบลวังชมภู อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
บริษัท เมก ้าโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จากัด (สานั กงานใหญ่)
เลขที่ 9/18 หมู่ 2 ตาบลสะ
เดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ร ้าน 99ดีไซน์ เลขที่ 27/1 ถ.
นิกรบารุง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด 2009
ทวีคณ
ู เพชรบูรณ์ (สานั กงาน
ใหญ่) เลขที่ 8/1 หมู่ 5 ถนน
สระบุร ี - หล่มสัก ตาบลบ ้าน
โตก อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
จ ้างล ้างทาความสะอาด
เครือ
่ งปรับอากาศ สานั กงาน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคสาขา
ย่อย ต.วังชมภู
้ โต๊ะหินอ่อนแบบมีพนั ก
จัดซือ
พิง จานวน 2 ชุด

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

2,000.00 12/3/2564

5,600.00 22/3/2564

้ วัสดุในสานั กงาน จานวน
จัดซือ
3 รายการ กระดาษโฟโต ้
่
แฟ้ มเอกสารและป้ ายโปรโมชัน

660 23/3/2564

จ ้างทาป้ ายเรเอ๊าท์ แผนผังการ
ให ้บริการในสานั กงาน

3,250.00 24/3/2564

้ คันถนนคอนกรีต ขนาด
จัดซือ
20 x25 ซม.ยาว 1 เมตร
จานวน 80 ท่อน

291 0673549000817

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

้ น้ าดืม
จัดซือ
่ ประจาเดือน
มกราคม 2564

292 0673563000381

เชียวชาญวัสดุกอ
่ สร ้าง

้ อุปกรณ์ ย ้ายจุดถังใส่น้ า
จัดซือ
สารอง กฟย.อ.เขาค ้อ

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

14,160.00 31/3/2564

990

5/1/2564

451 15/1/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1
เลขที่ น.3พช.
(วมภ)31/2564
ลว.22 มี.ค.2564

เลขที่ น.3พช.
(วมภ)32/2564
ลว.23 มี.ค.2564
เลขที่ ที่ น.3พช.
(บห)910/2564
ลว.24 ก.พ..2564

เลขที่ กฟจ.พช.
(บห)1536/2564
ลว. 31 มี.ค.2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
5/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
15/2564

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

293 0673563000381

่ วชาญวัสดุกอ
เชีย
่ สร ้าง

้ วัสดุ ซ่อมแซมถังเก็บน้ า
จัดซือ

2,472.00 15/1/2564

294 3670101566319

ช.กลการ

เปลีย
่ นถ่าย รถยนต์ทะเบียน
82-3654 พช.

5,521.20 26/1/2564

295 3670101566319

ช.กลการ

จัดจ ้างสลับยางรถยนต์
ทะเบียน 82-3654 พช.

642 26/1/2564

296 0673563000381

่ วชาญวัสดุ
หจก.เชีย

้ อุปกรณ์ซอ
่ มแซมไฟ
จัดซือ
สนาม

660

1/2/2564

297 0673563000381

่ วชาญวัสดุกอ
ร ้านเชีย
่ สร ้าง

้ วัสดุซอ
่ มแซมลานความ
จัดซือ
ปลอดภัย

855

1/2/2564

298 0673563000381

่ วชาญวัสดุกอ
ร ้านเชีย
่ สร ้าง

้ อุปกรณ์ซอ
่ มแซม
จัดซือ
ห ้องน้ าผู ้มาติดต่องาน

1,248.00

1/2/2564

299 0673563000381

870

1/2/2564

300 0107544000043

่ วชาญวัสดุ
ร ้านเชีย
บริษัทโฮมโปรเซ็นเตอร์จากัด
(มหาชน)สาขาเพชรบูรณ์
สาขาที่ 00067

6,080.00

8/2/2564

301 0673549000817

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

้ วัสดุซอ
่ มแซมคลังสารอง
จัดซือ
้ ชัน
้ วางเอกสารเพือ
จัดซือ
่ ใช ้
งานขอรับรอง GECC 2564
้ น้ าดืม
จัดซือ
่ ประจาเดือน ก.พ.
64

990 17/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
13/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
22/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
20/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
33/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
37/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
39/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
43/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
62/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

302 0105557068081

บริษัท ดัชเชส คอฟฟี่ จากัด

้ ชุดชงกาแฟ บริการ
จัดซือ
ลูกค ้ามาติดต่องาน รองรับ
GECC ศูนย์ราชการสะดวก

303

สุนันท์พันธ์ไม ้

้ ต ้นไม ้ปรับภูมท
จัดซือ
ิ ัศน์
GECC ศูนย์ราชการสะดวก

304 3570100551246

พ.ไม ้ยูคา

้ ชุดเก ้าอีน
จัดซือ
้ ั่งรองรับลูกค ้า
GECC ศูนย์ราชการสะดวก

5,432.00 24/2/2564

305 3679900053809

สยามพิพัฒน์เพชรบูรณ์

้ วัสดุซอ
่ มแซมระบบแสง
จัดซือ
สว่าง สนง.เขาค ้อ

2,160.00

3/3/2564

306 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์

จัดจ ้างทาป้ ายบ่งชีจ้ อดรถ คน
พิการ

300

4/3/2564

307 8530900064099

ร ้านเพือ
่ นมีเดีย

จัดทาป้ ายแผ่นเหล็กบ่งชี้ ผู ้มา
ติดต่องาน

1,900.00

4/3/2564

308 1679900241731

ร ้าน 99 ดีไซน์

จัดจ ้างทาป้ ายผู ้มาติดต่องาน

17,760.00

4/3/2564

309 3420500372579

นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์

จัดจ ้างซ่อมแซมป้ าย
ตัวหนั งสือ สนง.กฟย.อ.เขาค ้อ

8,000.00

8/3/2564

310 3670101566319

ช.กลการ

จัดจ ้างเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ตาม
วาระ ทะเบียน บษ 4901 พช.

3,210.00

9/3/2564

1,750.00 22/2/2564

16,000.00 24/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
66/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
64/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
67/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
82/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
76/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
80/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
78/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
87/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
90/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

311 3420500372579

นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์

จ ้างเหมาก่อสร ้างทางระบายน้ า
งบเร่งด่วน2564 เลขที่ น.3
กซข (งป) 582/64

312 3420500372579

นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์

ซ่อมแซมห ้องน้ าผู ้มาติดต่อ
งาน GECC

313 1671100045867

นายประภาส เปอทอง

จัดจ ้างตัดหญ ้า สนง. เดือน
มี.ค. 64

3,000.00 19/3/2564

314 0107551000029

บริษัทสยามโกลบอลเฮ ้าส์

้ อุปกรณ์ภายในห ้องน้ า
จัดซือ
กฟย.อ.เขาค ้อ

1,029.00 22/3/2564

315 1260400036335

สวนสุรัตน์ พันธ์ไม ้

้ ต ้นไม ้ปรับปรุงภูมท
จัดซือ
ิ ัศน์
สนง. GECC 64

27,350.00 23/3/2564

316 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน
ทะเบียน 82-3654 พช.

9,458.80 29/3/2564

317 0107551000029

บริษัท สยามโกบอลเฮ ้าส์
จากัด

้ อุปกรณ์ซอ
่ มแซม
จัดซือ
ห ้องน้ าผู ้มาติดต่องาน

5,186.00 31/3/2564

สยามพิพัฒน์

้ โคมไฟแสงสว่าง
จัดซือ
ซ่อมแซม สนง.กฟย.ขค.

2,800.00 31/3/2564

318 3679900053809

65,800.00

9/3/2564

48,800.00

9/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
92/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
94/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
110/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
112/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
114/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
120/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
124/2564
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
122/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

319

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน,
ค่าวัสดุสานั กงาน

320

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

321

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

6,005.00

3/2/2564

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

935

3/2/2564

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุสานั กงาน

835

3/2/2564

322

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง

2,700.00

4/2/2564

323

นายวิทยา หวังเชิดกลาง

ค่าซ่อม/บารง-ยานพาหนะ
81-1075 พช.

1,900.00

4/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 4
ลว.1/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 3
ลว.1/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 5
ลว.2/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่
10 ลว.2/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 9
ลว.5/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 2
ลว.3/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 2 เลขที่ 8
ลว.2/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

324

นายเฉลิมชัย สิมทอง

ค่าน้ าดืม
่

3,585.00

5/2/2564

325

่ เนอรี
ร ้านจอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุสานั กงานและค่าวัสดุ
เบ็ดเตล็ดสานั กงาน

3,386.00

5/2/2564

326

นางพรหมพร พานทอง

ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือน
มกราคม 2564

600

5/2/2564

327

นางสาวนุชรียา ปั น
้ โฉม

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

185

5/2/2564

328

นายเฉลิมชัย สิมทอง

ค่าน้ าดืม
่

3,585.00

8/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 2 เลขที่ 1
ลว.2/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่
11 ลว.4/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 8
ลว.5/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 51 เลขที่ 6
ลว.5/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 34 เลขที่
20 ลว.4/2/2564
เลขที่ ใบเสร็ จ
เล่มที่ 1 เลขที่ 2
ลว.5/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 3 เลขที่ 2
ลว.4/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

329

สานักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ค่าจ ้างเหมารักษาความ
ศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ปลอดภัย

330

หจก.พี.เอ็น.ปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์ ค่าวัสดุสานั กงาน

331

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

ค่าจ ้างเหมาติดตัง้ มิเตอร์

332

บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต
อิมปอร์ต จากัด

ค่าวัสดุสานั กงาน

333

่
บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิ ชัน
จากัด

ค่าวัสดุสานั กงาน

334

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

335

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

้
เลขที่ ใบสัง่ ซือ
สัง่ จ ้างเลขที่
41,000.00 8/2/2564
3001823234
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่ 2564/0071
21,328.00 9/2/2564
ลว.2/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 12
30,652.00 9/2/2564
ลว.8/2/2564
เลขที่ ใบแจ ้งหนี้
เลขที่ 64-00428
3,884.10 9/2/2564
ลว.4/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่
7,104.80 13/2/2564 IV6402046 ลว.
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 4
5,704.18 15/2/2564
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 6
54,608.95 15/2/2564
ลว.9/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

336

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

14,390.75 15/2/2564

337

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

5,319.93 15/2/2564

338

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

7,970.19 15/2/2564

339

นายวิทยา หวังเชิดกลาง

ค่าซ่อม/บารุง ยานพาหนะ
81-1075 พช.

340

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

6,739.70 15/2/2564

341

หจก.พินศิรพ
ิ งษ์ กอ
่ สร ้าง

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

9,594.27 15/2/2564

14,500.00 15/2/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 8
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 3
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 5
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 2 เลขที่ 12
ลว.10/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 7
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 5
ลว.9/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

เลขที่
เอกสารอ้างอิง

342

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

18,798.17 15/2/2564

343

นายธนิต ธิลานนท์

ค่าซ่อม/บารุง-อาคาร

18,255.00 17/2/2564

344

่ อินโฟเทคโนโลยี
บจก.มิชชัน

ค่าวัสดุสานั กงาน

9,951.00 23/2/2564

345

หจก.สากลเฟอร์นเิ จอแอนด์
อิเล็กตริค

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

1,600.00

1/3/2564

346

นายมานพ ศรีอด
ุ ม

ค่าซ่อม/บารุง-ยานพาหนะ
81-1075 พช.

1,670.00

1/3/2564

เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 9
ลว.9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 9
ลว.15/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่
IV64020090 ลว.
16/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 6401
เลขที่ 6 ลว.
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 45 เลขที่
2213 ลว.
17/2/2564

347

สานักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ค่าจ ้างเหมารักษาความ
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปลอดภัย

2/3/2564

เลขที่ ใบสัง่ จ ้าง
เลขที่
3001834836

41,000.00

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

348

นางเจริญศรี นนทโคตร์

ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

349

นางสาวนุชรียา ปั น
้ โฉม

350

351

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง
14,450.00

3/3/2564

ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

7,392.00

3/3/2564

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

้ เพลิง
ค่าน้ ามันเชือ

3,300.50

4/3/2564

นายอาทิตย์ ถิน
่ ช ้าง

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

23,220.00

4/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่ ใบเสร็ จ
เล่มที่ 1 เลขที่ 28
ลว.23/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 9
ลว.3/3/2564
เลขที่ ใบกากับ
ภาษี เลขที่
TIO00001640200
0592 ลว.
22/2/2564,
ใบกากับภาษี
เลขที่
TIO00001640200
0236 ลว.
9/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 65 เลขที่
12 ลว.
18/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 65 เลขที่
10 ลว.19/2/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

้ เพลิง
ค่าน้ ามันเชือ

352

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

353

หจก.พี.เอ็น.ปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์ ค่าวัสดุสานั กงาน

354

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

้ เพลิง
ค่าน้ ามันเชือ

355

นายวิทยา หวังเชิดกลาง

ค่าซ่อม/บารุง-ยานพาหนะ
81-1075 พช.

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

5,179.80

4/3/2564

25,252.00

4/3/2564

352.2

4/3/2564

18,000.00

8/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่
TIO00001640200
0210 ลว.
8/2/2564,
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่
TIO00001640200
0480 ลว.
18/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที 2564/0117
ลว.23/2/2564
เลขที่ ใบกากับ
ภาษี เลขที่
TIO00001640200
0278 ลว.
25/2/2564
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 3 เลขที่ 1
ลว.4/3/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

356

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

นางสาวรุจยา หมายมัน
่

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด
สานั กงาน
รวมเงิน

ว ันที่
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้าง
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
อิง

2,268.00

2,997,729.81

8/3/2564

เลขที่
เอกสารอ้างอิง
เลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่ 2 เลขที่ 44
ลว.1/3/2564

เหตุผลสน ับสนุน

1

