


ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

1  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศซพัพลาย จัดซือ้ Power Supply 450W 1,160.00 6/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 84/2564 1

2  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย อปุกรณ์เดนิสายแลนในสนง. 2,540.00 6/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 85/2564 1

3  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึใชใ้นแผนก

บรหิารฯ กฟจ.เพชรบรูณ์ 3,000.00 6/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 83/2564 1

4  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จ ากดั จัดซือ้ตลบัหมกึ กฟย.วงัชมภู 2,669.65 12/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 219/2564 1

5  0105540100068

บ.มชิชัน่ อนิโฟ เทคโนโลย ี

จ ากดั

จัดซือ้ตลบัหมกึให ้แผนก

กอ่สรา้ง และ แผนกคลงัพัสด ุ

กฟจ.เพชรบรูณ์ 15,087.00 12/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 220/2564 1

6  0503546003735 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึใชใ้นแผนก

บญัชฯี กฟจ.เพชรบรูณ์ 4,900.00 12/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 218/2564 1

7  1679900241731

รา้น 99 ดไีซน ์(น.ส.วรรณี สี

เขยีวสด)

เพือ่เป็นไปตามระบบการ

จัดการความปลอดภัย 

(PEA-SMS) มาตรฐานที ่1 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และ

มาตรฐาน กฟภ.เกีย่วกบัความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของ กฟย.วงัชมภ ูจงึตอ้ง

จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์

บรเิวณลานความปลอดภัย

เพิม่เตมิ 3,500.00 15/1/2564

เลขที ่น.3 จป.

(พช) 287/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

8  1679900241731

รา้น 99 ดไีซน ์(น.ส.วรรณี สี

เขยีวสด)

เพือ่เป็นไปตามระบบการ

จัดการความปลอดภัยของ 

PEA-SMS มาตรฐานที ่1 จงึ

ตอ้งจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์

บรเิวณลานความปลอดภัย

เพิม่เตมิ 4,000.00 15/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป)288/2564 1

9  3130600091175 นายนพดล แดงประไพ

เพือ่ปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ระลอกที ่2 โดย

ฉดีพน่น ้ายาฆา่เชือ้พรอ้ม

แรงงาน (ครัง้ที ่4) ในพืน้ที ่

กฟจ.พช. และ กฟฟ.ในสงักดั 5,000.00 22/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 399/2564 1

10  1679900241731

รา้น 99 ดไีซน ์(น.ส.วรรณี 

แสงสดเขยีว)

จัดจา้งท าโครงเหล็กเพือ่

ประชาสมัพันธป้์ายความ

ปลอดภัย กฟย.วงัโป่ง ตาม

เกณฑก์ารปฏบิตัริะบบการ

จัดการความปลอดภัยของ 

กฟภ. (PEA-SMS) มาตรฐ2นที่

 1 4,500.00 22/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 401/2564 1

11  3130600091175 นายนพดล แดงประไพ

เพือ่ปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาด 

COVID-19 ระลอกที ่2 เป็น

การฉดีครัง้ที ่3 พืน้ที ่

กฟจ.พช. และ กฟฟ.ในสงักดั 5,000.00 22/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 397/2564 1

12  0105550069147 บ.วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั

จัดซือ้ดรัมเครือ่งปริน้ ใชใ้นผ

ปบ.กฟจ.พช. 8,988.00 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 522/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

13  5679990000501 ไอทอีอฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ตลบัหมกึ Epson T188

 ผกส.กฟจ.พช. 5,160.00 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 618/2564 1

14  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้RAM ซอ่มทดแทนตวัที่

ช ารุด ศปค. กฟจ.พช. 1,250.00 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 614/2564 1

15  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้HDD จัดเก็บขอ้มลู

ส ารอง 2,890.00 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 616/2564 1

16  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึ ใชใ้น ผปบ.,

ผบค.และผกส. กฟจ.พช. 36,626.00 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 620/2564 1

หจก.ท ีทราฟฟิค

เลขที ่26/8 หมู ่8 ต.ป่าแดด 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

18  0105530016536

บรษัิท คอมพวิเตอร ์เพอริ

เฟอรัล แอนด ์ซพัพลายส ์

จ ากดั

จัดซือ้เครือ่ง thermoscan 

เพือ่ใชส้ าหรับคดักรองผูใ้ชไ้ฟ

และพนักงานชว่งการระบาด

ของ COVID-19 18,725.00 15/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 791/2564 1

19  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)

ซือ้เทปกนัลืน่ใชภ้ายนอก

อาคาร ยาว 1.8 เมตร จ านวน 

2 มว้น มว้นละ 126 บาท เพือ่

ใชเ้พิม่เตมิจากของเดมิทีไ่ม่

เพยีงพอ ตามเกณฑก์าร

ประเมนิทางกายภายโครงการ

 GECC กฟฟ.ในสงักดั 

กฟจ.พช. (กฟย.วงัโป่ง/กฟย.

วงัชมภ/ูกฟย.เขาคอ้) 252 15/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 789/2564 1

117  0503559000934

สัง่ซือ้แผน่ยางคนพกิาร เพือ่

ใชใ้นการตดิตัง้บรเิวณทาง

ลาดส าหรับคนพเิศษ ใน 5,885.00 8/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 866/2564



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

20  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)

ซือ้เทปกนัลืน่ภายนอกอาคาร 

3M ยาว 18 เมตร เพือ่ใชต้ดิ

บรเิวณทางลาดคนพกิาร และ

ขัน้บนัได เพือ่เป็นไปตาม

เกณฑก์ารประเมนิโครงการ 

GECC กฟฟ.ในสงักดั (กฟย.

วงัโป่ง/กฟย.วงัชมภ/ูกฟยเขา

คอ้) 1,230.00 15/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 787/2564 1

21  1679900241731 รา้น 99 ดไีซน์

จัดจา้งท าป้ายไวนลิลานความ

ปลอดภัยของ กฟฟ.ในสงักดั 

ทัง้หมด 3 ที ่(กฟย.เขาคอ้/วงั

โป่ง/วงัชมภ)ู เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามมาตรบานความปลอดภัย 

และระบบมาตรฐานการจัดการ

ความปลอดภัยของ กฟภ. 

(PEA-SMS) 1,800.00 1/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 948/2564 1

22  0675558000532

บรษัิท โปรซเีคยีว พรเีมีย่ม 

จ ากดั

จัดจา้งงานตรวจสอบระบบ

สญัญาณแจง้เหตฉุุกเฉนิ

อาคาร 4 ชัน้ กฟจ.พช. 

(ตูค้วบคมุระบบ FCPและ 

smoke detector) ครัง้ที ่1 

ประจ าปี 2564 2,500.00 10/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1100/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

23  0105555103335

บรษัิท ด.ีท.ีซนั (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

ซือ้ถังดบัเพลงิแบบเหลวระเหย

 ขนาด 10 ปอนด ์จ านวน 4 ถัง

 เพือ่ใชใ้นหอ้งสือ่สารทีส่รา้ง

ขึน้ใหมข่อง กฟส.ชนแดน/

กฟย.วงัโป่ง/กฟย.วงัชมภ/ูและ

 กฟย.เขาคอ้ 12,840.00 10/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1101/2564 1

24  0503546003735 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึ ใชใ้น 

ผบป.กฟจ.พช. 11,427.00 11/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1115/2564 1

25  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ตลบัหมกึ HP ใหก้บั 

ผบค.กฟจ.พช. 3,650.00 11/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1113/2564 1

26  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)

เพือ่จัดซือ้เทปเหลอืงด าตดิ

บรเิวณทางตา่งระดบัของ

อาคาร 4 ชัน้ กฟจ.พช. ใชใ้น

การป้องกนัอนัตรายและเป็น

สญัลกัษณ์เตอืนส าหรับ

พนักงานและผูใ้ชไ้ฟทีม่าใช ้

บรกิารใหเ้กดิความปลอดภัย 488 19/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1275/2564 1

27  3679900201841

รา้นแสงจันทรอ์เิล็กโทรนคิ 

(ส านักงานใหญ่)

จัดซือ้มอเตอรไ์ซเรนส าหรับ

ตดิตัง้หนา้หอ้งน ้าคนพกิาร 

กฟย.วงัโป่ง เพือ่เป็นไปตาม

มาตรฐานโครงการศนูย์

ราชการสะดวก (GECC) ทีเ่ขา้

ร่วมโครงการปี 2564 400 19/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1277/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

28  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)

จัดซือ้เทปเหลอืงด าตเีสน้ 

และถงุมอืโพลเีอสเตอรก์นับาด

 ส าหรับงานตดิเทปเหลอืงด า

ในพืน้ทีต่า่งระดบัของ กฟย.วงั

โป่ง 511 22/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1303/2564 1

บรษัิท ชพีเทน เอ็นจเินยีริง่ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

127 ซ.จรัญสนทิวงศ ์67 

ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบาง

พลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ

30  0675558000532

บรษัิท โปรซเีคยีว พรเีมีย่ม 

จ ากดั (สาขาเพชรบรูณ์)

เพือ่จัดซือ้ถังดบัเพลงิ ไฟ

ฉุกเฉนิ และป้ายทางหนไีฟ

ตดิตัง้อาคารใหมข่อง กฟส.

ชนแดน เพือ่เป็นไปตาม

กฎกระทรวง ก าหนดมารฐาน

ในการบรหิารจัดการความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน

เกีย่วกบัการป้องกนัและระงับ

อคัคภัีย พ.ศ.2555 48,220.00 22/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1301/2564 1

31  0105555021215

บ.ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์)

จัดซือ้สกรูใชง้านตดิตัง้และ

ซอ่มแซมอปุกรณ์ประกอบ

มเิตอร์ 1,410.00 12/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)228/2564 

ลว.12 ม.ค.2564 1

32  0105555021215

บ.ซอีารซ์ ีจ ากดั(สาขา

เพชรบรูณ์)

จัดซือ้สกรูใชง้านตดิตัง้และ

ซอ่มแซมอปุกรณ์ประกอบ

มเิตอร์ 1,206.00 12/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)229/2564 1

29  0105552105809

จัดซือ้อปุกรณ์ PPE ครัง้ที ่1 

ประจ าปี 2564 จ านวน 9 

รายการ เพือ่ทดแทนของเดมิ

ทีช่ ารุดส าหรับ กฟจ.พช. และ

 กฟฟ.ในสงักดั 74,579.00 22/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(จป) 1299/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

33  0673525000159 หจก.นพคณุเอ็นจเินีย่ริง่

จา้งซอ่มเครือ่งปรับอากาศ 

ผมต.กฟจ.พช. 17,200.00 18/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)314/2564 1

34  1671100004907 นาย ธวชัชยั เถือ่นพรม

งานปรับปรุงซอ่มแซมอปุกรณ์

ประกอบมเิตอรป์ระจ าปี 2563 

บา้นชอน นาป่า 36,630.00 23/2/2564

เลขที ่เลขที ่พช.

(มต.)891/2564 1

35  1671100004907 นาย ธวชัชยั เถือ่นพรม

งานปรับปรุงซอ่มแซมอปุกรณ์

ประกอบมเิตอรป์ระจ าปี 2563 

บา้นหว้ยอเีหน 9,292.00 23/2/2564

เลขที ่เลขที ่พช.

(มต.)889/2564 1

36  1671100004907 นาย ธวชัชยั เถือ่นพรม

งานปรับปรุงซอ่มแซมอปุกรณ์

ประกอบมเิตอรป์ระจ าปี 2563 

บา้นคลองส าโรง 11,572.00 24/2/2564

เลขที ่เลขที ่พช.

(มต.)903/2564 1

37 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่

ซอ่มเครือ่งเลือ่ย 2,610.00 20/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 334/2564 1

38 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่

ซอ่มเครือ่งเลือ่ย 2,570.00 20/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 336/2564 1

39 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง คา่

โซ ่Stihl 12 นิว้ 850 20/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 332/2564 1

40 คณุอคัเรศ คณุตา

น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ้ อปุกรณ์

เครือ่งมอืชา่ง (เขา้งาน

กอ่สรา้ง) 19,000.00 27/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)865/2564 1

41 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง ซอ่ม

เลีอ่ยตดัตน้ไม ้ 1,060.00 2/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 580/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

42 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จัดชือ้จัดจา้ง 

สปรงิลาน + เบา้เขีย้ว 210 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 641/2564 1

43 นายอคัเรส คณุตา

พช.(ปบ.) จัดซือ้อปุกรณ์ดา้น

ชา่ง 21,980.00 9/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)697/2564 1

44 รา้น นนทธ์ชิยัคอนกรตี

ผปบ.พช.จัดซือ้ปนู เขา้งาน

ปรับปรุง บ.สง่คุม้ อ.เขาคอ้ 1,825.00 4/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)1033/2564 1

45  3670101436536 นายบญุเลศิ สงัขเ์มอืง 64-03-16 จัดซือ้บนัไดไมไ้ผ่ 1,600.00 16/3/2564 1

46  1679900198444 นนธ์ชิยัคอนกรตี

64-03-17 จัดซือ้หนิ ปนู ทราย

 เขา้งาน หนา้ รพ.เมอืงเพชร 4,925.00 17/3/2564 3

47  0673537000515

หจก.สากลเฟอรน์เิจอร ์แอนอิ

เล็กตรคิ 64-03-17 จัดซือ้เกา้อี ้3 ตวั 11,523.90 17/3/2564

เลขที ่

3001841947 3

48  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

64-03-07 จัดซือ้หนิ ปนู ทราย

 เขา้งาน ปตท.สะเดยีง 1,325.00 17/3/2564 3

49  3679900237802 นายอคัเรศ คณุตา

ผปบ.พช.จัดซือ้อปุกรณ์

เครือ่งมอืชา่งเขา้งาน บ.เสลี

ยงแหง้2 อ.เขาคอ้ 5,780.00 18/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)1235/2563 1

50 เชีย่วชาญ วสัดกุอ่สรา้ง ผปบ.พช.จัดซือ้ ทราย,หนิ,ปนู 3,480.00 18/3/2564 1

51  3679900237802 นายอศัเรศ คณุตา

ผปบ.หช.จัดซือ้อปุกรณ์

เครือ่งมอืชา่งเขา้งาน หนา้ รพ.

เมอืงเพชร 14,110.00 18/3/2564 1

52  0994000165501 หจก.ชนันทพร จัดซือ้ปนูคอนกรตีผสมเสร็จ 69,300.00 24/3/2564

เลขที ่

3001846452 2

53 เกษตรอนิเตอร ์ตลาดปากน ้า จัดซือ้โซ ่12 นิว้ 800 24/3/2564 3

54 เกษตรอนิเตอร ์ตลาดปากน ้า จัดซือ้กลงึหลกัจับบาร์ 250 24/3/2564 3



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

55 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 

80-9639 พช. 9,590.00 6/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 24 5 ม.ค. 

64 1

56 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร

บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4904

 พช. 7,130.00 6/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 24 5 ม.ค. 

64 1

57  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์ผก-6140

 พช 3,053.78 11/1/2564 1

58  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์บษ-4901

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

59  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ.รถยนต ์บษ-4906

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

60  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์82-5444

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

61  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 7,918.00 11/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)197 1

62  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวรัิตน ์กาวนิ

ค า ม.4 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 850 11/1/2564

เลขที ่

3001807556 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

63  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เฮง เฮง 

ทาวน ์(2018) ต.ในเมอืง อ.

เมอืง 760 11/1/2564

เลขที ่

3001807555 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

64  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 17,655.00 11/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)196 1

65  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์80-9639

 พช. 4,746.52 11/1/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

66  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 7,843.10 11/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)198 1

67  3670101566319 ช.กลการ เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 3,466.80 11/1/2564 1

68  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุมนิตรา สงิห์

เส ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืง 1,800.00 11/1/2564

เลขที ่

3001807558 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

69  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เฮง เฮง 

ทาวน์(2018) จ ากดั (สหกรณ์

ครู) 4,250.00 11/1/2564

เลขที ่

3001807551 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

70  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์บษ-4902

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

71  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์บษ-4904

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

72  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.บา้นโคก 

บา้นป่าพง ม.14 ต.บา้นโคก 850 11/1/2564

เลขที ่

3001807559 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

73  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ.รถยนต ์บษ-4907

 พช. 3,954.72 11/1/2564 1

74  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ รถยนต ์บษ-4905

 พช. 4,746.52 11/1/2564 1

75  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุศราวฒุ ิหนู

วงษ์ ม.4 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 850 11/1/2564

เลขที ่

3001807557 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

76  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 4,686.60 11/1/2564 1

77  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์กค-2092

 พช. 2,288.73 11/1/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

78  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

ตอ่ พรบ.รถยนต ์บษ-3946 

พช. 3,954.72 11/1/2564 1

79  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนาประกนัภัย 

จ ากดั(มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต8์0-6606 

พช 3,954.72 11/1/2564 1

80  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวณันตา หอ้ง

มา ม.9 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 1,800.00 11/1/2564

เลขที ่

3001807554 ลว.

 11 ม.ค. 64 1

81  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์บษ-

4903 พช. 3,648.70 12/1/2564 1

82 วเีอสมอเตอรอ์อโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ บษ -4904 พช. 8,420.00 13/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)247 1

83  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย คณุ

มนิตรา สงิหเ์ส ม.12 ต.นาป่า 

อ.เมอืง 20,278.64 14/1/2564

เลขที ่

3001809699 ลว.

 14 ม.ค.64 1

84  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย บรษัิท

 ชยัชาดา จ ากดั ต.บา้นโตก อ.

เมอืง 55,987.75 14/1/2564

เลขที ่

3001709701 ลว.

 20 ม.ค.64 1

85  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่อปุกรณ์ใชใ้นส านักงาน 21,875.00 14/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส).276/2564 1

86  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย คณุ

ศราวฒุ ิหนูวงษ์ ม.4 ต.ดงมลู

เหล็ก อ.เมอืง 17,633.60 14/1/2564

เลขที ่

3001809697 ลว.

 14 ม.ค.64 1

87  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 5,220.00 15/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส).290/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

88  0673560001831 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 540 18/1/2564

เลขที ่

3001810803 

ลว.18 ม.ค.64 1

89  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 1,883.20 18/1/2564

เลขที ่

3001810806 

ลว.18 ม.ค.64 1

90  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 18/1/2564

เลขที ่

3001810808 

ลว.18 ม.ค.64 1

91  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 3,060.20 18/1/2564

เลขที ่

3001810790 

ลว.18 ม.ค. 64 1

92  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มประปา 2,480.00 18/1/2564

เลขที ่

3001810801 

ลว.18 ม.ค.64 1

93  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 9,886.80 18/1/2564

เลขที ่

3001810789 

ลว.18 ม.ค.64 1

94  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 28,248.00 18/1/2564

เลขที ่

3001810811 

ลว.18 ม.ค.64 1

95  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 374.5 18/1/2564

เลขที ่

3001810795 

ลว.18 ม.ค.64 1

96  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 12,230.10 18/1/2564

เลขที ่

3001810791 

ลว.18 ม.ค.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

97  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มประปา 1,259.00 18/1/2564

เลขที ่

3001810798 

ลว.18 ม.ค.64 1

98  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มประปา 2,410.00 18/1/2564

เลขที ่

3001810802 

ลว.18 ม.ค.64 1

99  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 7,960.80 18/1/2564

เลขที ่

3001810793 

ลว.18 ม.ค.64 1

100  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มประปา 2,875.00 18/1/2564

เลขที ่

3001810779 

ลว.18 ม.ค.64 1

101 วเีอส มเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา บษ-

4907 พช. 12,890.00 20/1/2564

เลขที ่

3001811717 ลว.

 20 ม.ค. 64 1

102 วเีอส มเตอร ์ออโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา บษ-

4903 พช. 14,720.00 20/1/2564

เลขที ่

3001811718 ลว.

 20 ม.ค. 64 1

103  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซม 36,219.50 21/1/2564

เลขที ่

3001813322 

ลว.21 ม.ค.64 1

104  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 4,023.20 21/1/2564

เลขที ่

3001813307 

ลว.21 ม.ค.64 1

105  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถยนต์ 3,509.60 21/1/2564

เลขที ่

3001813317 

ลว.21 ม.ค.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

106  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 749 21/1/2564

เลขที ่

3001813319 

ลว.21 ม.ค.64 1

107  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มแซมประปา 1,860.00 21/1/2564

เลขที ่

3001813305 

ลว.21 ม.ค.64 1

108  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 5,703.10 21/1/2564

เลขที ่

3001813306 

ลว.21 ม.ค.64 1

109  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 16,980.90 21/1/2564

เลขที ่

3001813320 

ลว.21 ม.ค.64 1

110  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มแซมประปา 2,920.00 21/1/2564

เลขที ่

3001813301 

ลว.21 ม.ค.64 1

111  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 727.6 21/1/2564

เลขที ่

3001813321 

ลว.21 ม.ค.64 1

112 นายมรกต แจง้สขุ

คา่ลา้งรถประจ า 

กฟภ.กฟจ.พช. 750 22/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 386 22ม.ค.

 64 1

113  0673529000030 หจก.วชิรักษ์วศิวกรรม คา่อปุกรณ์ดา้นชา่ง 1,655.00 22/1/2564

เลขที ่378/2564 

22 ม.ค.64 1

114 นายมรกต แจง้สขุ

คา่ปรับปรุงภมูทัิศนร์อบ

ส านักงาน 940 22/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 384 ลว. 22

 ม.ค. 64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

115  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย หจก.อู่

จงรักษ์การชา่ง ต.สะเดยีง อ.

เมอืง 13,433.85 22/1/2564

เลขที ่

3001814098 

ลว.22 ม.ค.64 1

116  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย อบต.

บา้นโคก บา้นหนองป่าพง ม.

14 ต.บา้นโคก 25,187.80 22/1/2564

เลขที ่

3001814100 ลว.

 22ม.ค.64 1

117  0673529000030 หจก.วชิรักษ์วศิวกรรม คา่อปุกรณ์ฺดา้นชา่ง 3,840.00 22/1/2564

เลขที ่377/2564 

22 ม.ค.64 1

118  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้ง

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย คณุ

นรนิทร ์จันทรแ์สงศร ีม.2 ต.

นาง่ัว อ.เมอืง 43,779.05 22/1/2564

เลขที ่

3001814099 ลว.

 22ม.ค.64 1

119  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ชยัชาดา 

จ ากดั ต.บา้นโตก อ.เมอืง 1,700.00 25/1/2564

เลขที ่

3001814710 ลว.

 25 ม.ค. 64 1

120  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน หจก.อูจ่งรักษ์

การชา่ง ต.สะเดยีง อ.เมอืง 850 25/1/2564

เลขที ่

3001814708 ลว.

 25 ม.ค. 64 1

121  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 8,667.00 27/1/2564 1

122  3670101566319 ช.กลการ

บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4906

 พช. 7,650.50 27/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 803 22ม.ค.

 64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

123  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 

82-1841 พช 12,198.00 27/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 806 22ม.ค.

 64 1

124  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 

80-9178 พช. 11,984.00 27/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 808ลว. 22

 ม.ค. 64 1

125  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถายน ้ามันเครือ่ง 

81-7002 พช. 7,447.20 27/1/2564 1

126  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

รถยนต์ 8,703.40 28/1/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)888/2564 

ลว.28 ม.ค.64 1

127  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 12,280.00 2/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส)566/2564 1

128  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ทะเบยีน 81-7002 พช. 4,815.00 4/2/2564 1

129 วเีอสมอเตอรอ์อโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ทะเบยีน บษ-4904 พช 7,560.00 4/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)671/2564 1

130  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตท์ะเบยีน 

82-5444 พช. 3,873.40 4/2/2564 1

131  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

ทะเบยีน 80-9614 พช. 19,784.30 5/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.)667/2564 1

132  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักาษา

ทะเบยีน บษ-4903 พช. 26,942.60 5/2/2564 เลขที ่666/2546 1

133  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 1,712.00 9/2/2564

เลขที ่

3001824151 

ลว.09 ก.พ.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

134  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 6,810.00 9/2/2564

เลขที ่

3001822473 

ลว.09 ก.พ.64 1

135  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่ซอ่มแซมประปา 660 9/2/2564

เลขที ่

3001822444 

ลว.09 ก.พ.64 1

136  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 32,710.00 9/2/2564

เลขที ่

3001824137 ลว.

 9 ก.พ.64 1

137  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ คา่อปุกรณ์ใชใ้นส านักงาน 29,058.00 9/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส)701/2564 1

138  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุบญุหลาย 

เพชรจ ูม.2 ต.ชอนไพร อ.เมอืง 1,700.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825086 

ลว.10 ก.พ.64 1

139  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุนันธดิา วร

ปราชญ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง 540 10/2/2564

เลขที ่

3001825100 ลว.

 10 ก.พ.64 1

140  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุค ้า ชารคิ ต.

หว้ยใหญ ่อ.เมอืง 1,800.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825078 ลว.

 10 ก.พ.64 1

141  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุจ าลอง เมอืง

เหนอื (หว้ยผักไล) ม.1 ต.

บา้นโคก 2,175.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825080 

ลว.10 ก.พ.64 1

142  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท เอช 

ทเวนตีว้นัพลสั จ ากดั ต.สะ

เดยีง 420 10/2/2564

เลขที ่

3001825082 ลว.

 10 ก.พ. 64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

143  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวรรณา เลศิวิ

ชโย ม.3 ต.หว้ยสะแก อ.เมอืง 850 10/2/2564

เลขที ่

300825071 ลว.

10 ก.พ.64 1

144  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ส านักงานจังหวดั

เพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง อ.เมอืง 850 10/2/2564

เลขที ่

3001825106 

ลว.10 ก.พ.64 1

145  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสริพิร งาม

สงัวร ม.3 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 1,700.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825109 

ลว.10 ก.พ.64 1

146  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสกลุณา เสา

เวยีง ม.13 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 2,175.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825094 ลว.

 10 ก.พ.64 1

147  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุนันธดิา วร

ปราชญ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง 2,650.00 10/2/2564

เลขที ่

3001825053 ลว.

 10 ก.พ.64 1

148 สวนจลุสขุ กระถางตน้ไมร้างหมจู านวน4ใบ 1,600.00 15/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส).765/2564 1

149  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 7,175.00 18/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)838/2564 

ลว.18ก.พ.64 1

150  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์

หมายเลข บษ-4904 พช 2,996.00 19/2/2564 1

151  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 81-4703 พช. 8,303.20 19/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)852/2564 1

152  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 80-9614 พช. 7,126.20 19/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)848/2564 

ลว 19 ก.พ.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

153  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ บษ-4907 พช. 18,832.00 19/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)849/2564 

ลว.19 ก.พ.64 1

154  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักาาตาม

วาระ 82-1841 พช 33,170.00 19/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)850/2564 

ลว.19 ก.พ.64 1

155 วเีอสมอเตอรอ์อโตค้าร

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตาม

วาระ 80-9615 พช. 8,750.00 19/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)851/2564 

ลว.19/02/2021 1

156  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ99-8106 กทม. 1,872.50 22/2/2564

เลขที ่

3001829560 

ลว.22 ก.พ.64 1

157  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 11,192.20 22/2/2564

เลขที ่

3001829549 

ลว.22 ก.พ.64 1

158  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 91-1055 กทม. 2,354.00 22/2/2564

เลขที ่

3001829558 

ลว.22 ก.พ.64 1

159  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ คา่อปุกรณ์อะไหลร่ถยนต์ 8,500.00 22/2/2564

เลขที ่

3001830610 

ลว.22 ก.พ.64 1

160  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ ษว.6130 17,869.00 22/2/2564

เลขที ่

3001829552 

ลว.22 ก.พ.64 1

161  0135547001448 บ.ตวรรณเทคโนโลยี คา่ซอ่มรถ52-1538 33,105.80 22/2/2564

เลขที ่

3001829556 

ลว.22 ก.พ.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

162  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ คา่อปุกรณ์เครือ่งมอืชา่ง 12,520.00 22/2/2564

เลขที ่

3001830604 

ลว.22 ก.พ.64 1

163  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ90-4961 513.6 22/2/2564

เลขที ่

3001829562 

ลว.22 ก.พ.64 1

164 นายยงยทุธ สภุาเมธ

คา่ลา้งรถยนตป์ระจ า 

กฟภ.กฟจ.พช.จ านวน 5คนั 750 2/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส).981/2564 

ลว.2 ม.ีค. 64 1

165  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 1,733.40 3/3/2564 1

166  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต์ 4,119.50 3/3/2564 1

167  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ91-2715 กทม. 6,366.50 4/3/2564

เลขที ่

3001836416 

ลว.4 ม.ีค.64 1

168  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษาตามวาระ 16,692.00 4/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1010/2564

 ลว.4 ม.ีค.64 1

169  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 6,050.00 4/3/2564

เลขที ่

3001836003 

ลว.04 ม.ีค.64 1

170  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

คณุอาจนิต ์แจง้แสง ม.13 ต.

เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 2,750.00 4/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส) 599/2564 

ลว.3 ก.พ. 64 1

171  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด 1,725.00 4/3/2564

เลขที ่

3001835998 

ลว.04 ม.ีค.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

172  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ98-1540 กทม. 3,199.30 4/3/2564

เลขที ่

3001836002 

ลว.4 ม.ีค.64 1

173  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 3,255.00 4/3/2564

เลขที ่

3001836000 

ลว.04 ม.ีค.64 1

174  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ52-1538 กทม. 40,767.00 4/3/2564

เลขที ่

3001836412 

ลว.4 ม.ีค.64 1

175  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 440 4/3/2564

เลขที ่

3001836201 

ลว.04 ม.ีค.64 1

176  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษาตามวาระ 8,217.60 4/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1014/2564

 ลว.4 ม.ีค.64 1

177  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 80-9614 พช. 5,243.00 8/3/2564 1

178  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย บษ-4903 พช. 3,424.00 8/3/2564 1

179  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 80-9615 พช. 6,291.60 8/3/2564 1

180  0673537000515

หจก. สากลเฟอรน์เิจอร ์

แอนดอ์เิล็คตรคิ เบ็ดเตล็ด 3,177.90 10/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส).1103/2564

 ลว.10 ม.ีค.64 1

181  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 2,480.00 12/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส).1153/2564

 ลว.12 ม.ีค.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

182  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมบ ารุงรักษา 81-4703

 พช. 69,079.20 17/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1012/2564

 ลว.4 ม.ีค. 64 1

183  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยทะเบยีน 

81-4703 7,853.80 17/3/2564 1

184 กรมการขนสง่ทางบก

คา่ภาษีรถยนต ์ทะเบยีน 

83-0021 พช. 200 17/3/2564 1

185 กรมการขนสง่ทางบก

คา่ภาษีรถยนต ์ทะเบยีน 

53-0020 พช. 200 17/3/2564 1

186  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมบ ารุงรักษา 82-7208 19,859.20 18/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1259/2564

 ลว.18 ม.ีค.64 1

187  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงตามวาระ 53-4745 กทม. 22,363.00 18/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1258/2564

 18 ม.ีค.64 1

188  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมบ ารุงรักษา 81-4703

 พช. 34,240.00 18/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส.)1257/2564

 ลว.18 ม.ีค.64 1

189  1679900198444

คณุปรชีาพล ทองเปรม ม.13 

ต.สะเดยีง 850 23/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 990/2564

 ลว.02 ม.ีค. 64 1

190  1679900198444

มณฑลทหารบกที ่36 เรอืน

แถวนายรอ้ย ต.สพเดยีง 2,650.00 23/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 985/2564

 ลว.02 ม.ีค.64 1

191  1679900198444

แขวงทางหลวงเพชรบรูณ์1

จดุที1่ ต.น ้ารอ้น 1,600.00 23/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 986/2564

 ลว.02ม.ีค.64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

192  1679900198444

คณุธนพัฒน ์ภาคใหม่(แยก

บายพาส)ม.4 ต.ป่าเลา 1,600.00 23/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 987/2564

 ลว.02 ม.ีค.64 1

193  1679900198444

คณุสหพัฒน ์พรพฤฒพัินธุ ์ต.

ในเมอืง 850 23/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 989/2564

 ลว.02 ม.ีค. 64 1

194  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 99-8110 กทม. 1,872.50 24/3/2564

เลขที ่

3001847426 ลว.

 24 ม.ีค.64 1

195  1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบรูณ์ จดุที ่2 ต.นาป่า 1,600.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1173/2564

 ลว.15 ม.ีค. 64 1

196  1679900198444

คณุนัยนา เทศวบิลูย ์ซ.หลงั

ลิม้ปัญญา ต.ในเมอืง 850 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1250/2564

 ลว.18 ม.ีค. 64 1

197  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 52-1538 กทม. 27,263.60 24/3/2564

เลขที ่

3001846781 

ลว.24 ม.ีค.64 1

198  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 52-5393 กทม. 8,560.00 24/3/2564

เลขที ่

3001846778 

ลว.24 ม.ีค.64 1

199  1679900198444

คณุมานะ จันทรก์ระจา่ง 67 ม.

3 ต.ซอนไพร อ.เมอืง 4,650.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1253/2564

 ลว.18 ม.ีค. 64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

200  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 91-3581 กทม. 5,136.00 24/3/2564

เลขที ่

3001846780 ลว.

 24 ม.ีค.64 1

201  1679900198444

คณุณชิาภัทร แกว้กองทรัพย ์

ม.13 ต.บา้นโตก 850 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1251/2564

 ลว.18 ม.ีค. 64 1

202  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ 93-0467 5,071.80 24/3/2564

เลขที ่

3001846766 

ลว.24 ม.ีค.64 1

203  1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบรูณ์ จดุที ่5 ต.ชอนไพร 1,600.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1249/2564

 ลว.18 ม.ีค. 64 1

204  1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบรูณ์ จดุที ่1 ต.นาป่า 1,600.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1174/2564

 ลว.15 ม.ีค. 64 1

205  1679900198444

คณุกษิดศิ เรอืงกจิธนวฒัน ์ม.

11 ต.นาป่า 380 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 988/2564

 ลว.02 ม.ีค. 64 1

206  1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบรูณ์ จดุที ่3 ต.น ้ารอ้น 1,600.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1172/2564

 ลว.15 ม.ีค. 64 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

207  1679900198444

แขวงทางหลวงชนบท

เพชรบรูณ์ จดุที ่4 ต.นาป่า 1,600.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1170/2564

 ลว.15 ม.ีค. 64 1

208  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซมรถ ตธ 8005 กทม. 3,424.00 24/3/2564

เลขที ่

3001846764 

ลว.24 ม.ีค.64 1

209  1679900198444

วดัป่านาง่ัว 168 ต.นาง่ัว อ.

เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 4,650.00 24/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 1252/2564

 ลว.18 ม.ีค. 64 1

210  0107555000295

บ.ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 (มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์52-5444

 พช. 1,310.75 25/3/2564 1

211 กรมการขนสง่ทางบก คา่ภาษีรถยนต ์82-5444 พช. 1,900.00 25/3/2564 1

212  0107555000295

บ.ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 (มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ.รถยนต ์บษ-4906

 พช. 967.28 25/3/2564 1

213 กรมการขนสง่ทางบก คา่ภาษีรถยนต ์กค-2092 พช 2,488.00 25/3/2564 1

214  0107555000295

บ.ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 (มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ.รถยนต ์83-0021 

พช. 1,826.46 25/3/2564 1

215  0107555000295

บ.ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 (มหาชน) คา่ตอ่ พรบ. กค-2092 พช. 645.21 25/3/2564 1

216  0673547000232

หจก.ไทยพัฒนาตรวจสภาพ

รถเอกชนเพชรบรูณ์

คา่ตรวจสภาพรถ กค-2092 

พช. 200 25/3/2564 1

217 กรมการขนสง่ทางบก คา่ภาษีรถยนต ์81-9614 พช. 3,600.00 25/3/2564 1

218 กรมการขนสง่ทางบก คา่ภาษีรถยนต ์บษ-4906 พช 1,650.00 25/3/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

219  0673547000232

หจก.ไทยพัฒนาตรวจสภาพ

รถเอกชนเพชรบรูณ์

คา่ตรวจสภาพรถยนต ์บษ-

4906 พช. 300 25/3/2564 1

220  0107555000298

บ.ไทยพัฒนาประกนัภัย จ ากดั

 (มหาชน)

คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์80-9614

 พช. 1,408.12 25/3/2564 1

221 กรมการขนสง่ทางบก คา่ภาษีรถยนต ์83-0021 พช. 3,600.00 25/3/2564 1

222  1679900198444

คณุทัศนยี ์อดุอาด ม.3 ต.ระวงิ

 อ.เมอืง 2,650.00 29/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 984/2564

 ลว.02 ม.ีค. 64 1

223  3670500706173 ลดัดาชยั

คา่อปุกรณ์ปับภมูทัิศนบ์รเิวณ

ส านักงาน 1,600.00 29/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(กส).1390/2564

 ลว.296 ม.ีค. 64 1

224  0735562005062

บรษัิท พาวเวอร ์ไอท ีซพั

พลายแอนด ์เน็ตเวริค์ จ ากดั

จัดซือ้กระดาษเทอรม์อลและก

ระดาษกดบตัรควิ 47,080.00 12/1/2564 1

225  3679900112147 นายรัฐกร โทนแกว้

คา่ตอบแทนจัดสง่ใบแจง้คา่

ไฟฟ้า ม.ค.64 4,450.00 5/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(บป.)692/2564 1

226  3679900112147 นายรัฐกร โทนแกว้

คา่ตอบแทนจัดสง่ใบแจง้คา่

ไฟฟ้า ประจ าเดอืน ก.พ.64 5,370.00 10/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(บป.)1003/2564 1

227  0743552001267 หจก.เอเชยี พาวเวอรพ์ลาส กลอ่งใสใ่บแจง้หนีค้า่ไฟฟ้า 44,520.00 15/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บป) 1160/2564 1

บรษัิท เอช แมคซ ์ไวร ์จ ากดั

(สนง.ใหญ)่

ซือ้เหล็กรับคานหมอ้แปลง (หู

ชา้ง) สเปค SA2-015/42006 

จ านวน 4 อนั และ

7/4 ซ.เคหะร่มเกลา้ 74 แยก 

4 แขวงสะพานสงู เขต

สะพานสงู กรุงเทพฯ

เหล็กรูปรางน ้า ขนาด 

100x50x5 มม. ยาว 4,200 

มม. สเปค RHDW-013/2554

 จ านวน 2 อนั228  0105556008859 13,375.00 8/1/2564

เลขที ่ที ่น.3 พช.

(คพ) 188/2564 

ลงวนัที ่8 

มกราคม 2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

บรษัิท เอช ่แมคซ ์ไวร ์จ ากดั 

(สนง.ใหญ)่

ซือ้เหล็กรับคานหมอ้แปลง (หู

ชา้ง) สเปค SA2-015/42006 

จ านวน 4 อนั และ

7/4 ซ.เคหะร่มเกลา้ 74 แยก 

4 แขวงสะพานสงู เขต

สะพานสงู กรุงเทพฯ

เหล็กรูปรางน ้า ขนาด 

100x50x5 มม. ยาว 4,200 

มม. สเปค RHDW-013/2554

 จ านวน 4 อนั

230 นายบญัดฐิ ปัดทมุมา

จา้งเหมาปรับปรุงโกดงัส าหรับ

จัดเก็บพัสด-ุอปุกรณ์คลงั 8,500.00 4/2/2564 1

หจก. ยไูนเต็ด เทรคดิง้ แอนด์

 เซอรว์สิ

33/2 หมู่  ู23 ซอยอนิทรา

วาส 21 แขวงบางระมาด

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170

หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยไูนเต็ด เท

รดดิง้ แอนด ์เซอรว์สิ

33/2 ม.23 ซอยอนิทราวาส21

 ถ.อนิทราวาส

แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั

กรุงเทพฯ 10170

233  1679900014963 รา้นจิน้เซง้พานชิ หนังสอืพมิพ ์ไทยรัฐ, เดลนิวิส์ 620 5/1/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)147/2564 1

234  0105556186072

บรษัิท ปิยชาต ิ54 เทรดดิง้ 

จ ากดั น ้าดืม่ แพ็ค 18,000.00 5/1/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)148/2564 1

235  0673531000050 หจก.น ้าแข็งอนามัยไพศาล น ้าดืม่ 440 5/1/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)149/2564 1

1

232  0103550002644

เหล็กจับขอบถังหมอ้แปลง

ส าหรับยดึสายแรงต า่ สเปค

เลขที ่RHDW-013/2554 30,944.40 30/3/2564

เลขที ่ที ่น.3 พช.

(คพ) 27/2564 

ลงวนัที ่29 

มนีาคม 2564 1

231  0103550002644

ซือ้ทอ่พวีซีแีข็ง ขนาด 

20x2,500 มม. มอก.216 

สเปคเลขที ่RHDW-003/2539 99,296.00 17/2/2564

เลขที ่ที ่น.3 พช.

(คพ) 808/2564 

ลงวนัที ่17 

กมุภาพันธ ์2564

229  0105556008859 20,330.00 13/1/2564

เลขที ่ที ่น.3 พช.

(คพ) 271/2564 

ลงวนัที ่13 

มกราคม 2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

236  3679900237802 นายอคัเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

ม.ค. 2564 กฟจ.พช. 5,453.00 8/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(มต)224/2564 1

237  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั

กระดาษช าระมว้นใหญ่,

ผลติภัณฑด์นัฝุ่ น 1,734.00 19/1/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)325/2564 1

238  3530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี ตรายางผูบ้รหิาร 3,750.00 21/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)379/2564 1

239  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

ธงชาต ิประดบับรเิวณ กฟย.

เขาคอ้ 1,900.00 28/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)25/2564 1

240  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

ธงชาต ิประดบับรเิวณ กฟจ.

เพชรบรูณ์ 2,725.00 28/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)515/2564 1

241  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

คา่อปุกรณ์ท าความสะอาด 

ผคพ.พช. 1,870.00 28/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)520/2564 1

242  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดอุปุกรณ์ใชใ้นส านักงาน 

ประจ าเดอืน มกราคม 2564 10,800.00 28/1/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)518/2564 1

243  1679900014963 รา้นจิน้เซง้พานชิ

หนังสอืพมิพร์ายวนั ไทยรัฐ

,เดลนิวิส์ 560 2/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)569/2564 1

244  1679900014963 รา้นจิน้เซง้พานชิ

หนังสอืพมิพร์ายวนั ไทยรัฐ

,เดลนิวิส์ 560 2/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)569/2564 1

245  0105556186072

บรษัิท ปิยชาต ิ54 เทรดดิง้ 

จ ากดั น ้าดืม่ (แพ็ค) 16,200.00 2/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)573/2564 1

246  0673531000050 หจก.น ้าแข็งอนามัยไพศาล น ้าดืม่ ไพศาล 420 2/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)571/2564 1

247  3679900237802 นายอคัเรศ คณุตา

คา่บรกิารถา่ยเอกสาร

ประจ าเดอืน ก.พ. 2564 

แผนกปฏบิตักิารฯ 3,329.00 3/2/2564

เลขที ่น.3พช

(ปบ)591/2564 1

248  0107544000043

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็น

เตอร ์จ ากดั สาขาเพชรบรูณ์

พรม HARPER 45x70 เทาเขม้

 HLS 1,836.00 9/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)700/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

249  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั กระดาษช าระมว้นใหญ่ 1,014.00 15/2/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)803/2564 1

250  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ กระดาษ A4 (55 รมี) 6,325.00 22/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)880/2564 1

251  3530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี ป้ายอะครลิคิ ความปลอดภัย 6,600.00 23/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(กส)887/2564 1

252  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ วสัดสุ านักงาน 2,165.00 24/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ขค)106/2564 1

253  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ อปุกรณ์ท าความสะอาด 710 24/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)917/2564 1

254  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ วสัดสุ านักงาน 5,589.00 24/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)901/2564 1

255  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

อปุกรณ์ท าความสะอาด กฟย.

เขาคอ้ 3,510.00 24/2/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ขค)107/2564 1

256  1679900014963 รา้นจิน้เซง้พานชิ

หนังสอืพมิพร์ายวนั ไทยรัฐ

,เดลนิวิส์ 620 1/3/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)975/2564 1

257  0105556186072

บรษัิท ปิยะชาต ิ54 เทรดดิง้ 

จ ากดั น ้าดืม่ (แพ็ค) ม.ีค. 2564 20,250.00 1/3/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)979/2564 1

258  0107537000521

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั 

สาขาเพชรบรูณ์ วสัดทุ าความสะอาด สนง. 2,673.00 1/3/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)956/2564 1

259  3679900237802 นายอคัเรศ คณุตา

คา่บรกิารถา่ยเอกสาร เดอืน 

มนีาคม 2564 6,190.00 1/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(บห.)946/2564 1

260  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ อปุกรณ์ใชใ้นส านักงาน 800 5/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(วมภ)26/2564 1

261  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

อปุกรณ์ท าความสะอาด กฟย.

วงัชมภู 1,365.00 5/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(วมภ)27/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

262  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

ธงชาต ิและธงตราสญัลกัษณ์ 

ประจ า กฟย.วงัชมภู 2,160.00 17/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(วมภ)30/2564 1

263  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดสุ านักงาน อปุกรณ์เครื่งิ

เขยีน 8,448.00 29/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1420/2564 1

264  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั

กระดาษช าระมว้นใหญ่, 

ผลติภัณฑด์นัฝุ่ น 2,549.00 29/3/2564

เลขที ่น.3พช

(บห)1388/2564 1

265  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

อปุกรณท าความสะอาด ใช ้

งานที ่ผคพ.พช. 775 31/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)1456/2564 1

266  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดสุ านักงาน อปุกรณ์เครือ่ง

เขยีน ใชท้ี ่กฟย.อ.เขาคอ้ 2,615.00 31/3/2564

เลขที ่น.3 พช.

(ขค) 1

267  3670101566319

ช.กลการ (ส านักงานใหญ) 

เลขที ่93 หมู ่10 ต าบลบา้น

โตก อ าเภอเมอืง จังหวดั

เพชรบรูณ์

จา้งเปลีย่นถา่ยน ้ามัน

เครือ่งยนต ์รถยนตท์ะเบยีน 

บษ 4905 เพชรบรูณ์ 2,996.00 7/1/2564 1

268  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั 

(สาขาเพชรบรูณ์) สาขาที ่

00002 เลขที ่40 หมูท่ี ่5 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์ 

67000

จัดซือ้อุปุกรณ์ไฟฟ้าตดิตัง้

ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าบรเิวณ

รัว้ส านักงาน การไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคสาขายอ่ยต.วงัชมภู 2,513.00 19/1/2564 1

269  0105556186072

บรษัิท ปิยชาต ิ54 เทรดดิง้ 

จ ากดั ส านักงานใหญ ่เลขที ่

60/1 หมู ่11 ต าบลน ้ากอ้ 

อ าเภอหลม่สกั จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67110

จัดซือ้น ้าดืม่ น ้าทพิย ์ขวด

ขนาด 550 มลิลิติร จ านวน 30

 แพ็ค 1,350.00 25/1/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

270  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั

 สาขาเพชรบรูณ์ สาขาที ่

00002 เลขที ่40 หมูท่ี ่5 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์ 

67000

จัดซือ้ยางมะตอยส าเร็จรูป 

จ านวน 6 ถงุ 540 25/1/2564 1

271  0673525000159

หา้งหุน้สว่นจ ากดั นพคณุ 

เอ็นจเินยีริว่ 9/2 ถนนเพชร

เจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

เพขรบรูณ์ 67000

จา้งซอ่มระบบพัดลม ตอลย์

เย็นเครือ่งปรับอากาศ ของการ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขายอ่ย

ต าบลวงัชมภู 3,150.00 26/1/2564 1

272  3199900259444

รา้นน ้าดืม่ศรเีสถยีร เลขที ่374

 หมูท่ี ่11 ต าบลวงัชมภ ู

อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67000

จัดซ ้อืน ้าดืม่ ถังขนาด 20 ลติร

 จ านวน 15 ถัง 225 1/2/2564

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)611/2564 

ลว.1 กพ.2564 1

273  5670190054871 นางสาวเมตตา โพนทอง

คา่ซกัผา้ทีน่อนเวรแก ้

กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 900 1/2/2564 1

274  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

อปุกรณ์ ท าความสะอาด

ส านักงาน 1,345.00 2/2/2564 1

275  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ เจลแอลกอฮอลลา้งมอื 1,020.00 2/2/2564 1

276  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติตศิกึษา

ภัณฑ ์(ส านักงานใหญ่) 19/6

 ถนนเทพาพัฒนา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67000

อปุกรณ์ท าความสะอาด

ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,345.00 2/2/2564 1

277  3199900259444 รา้นน ้าดืม่ศรเีสถยีร คา่น ้าดืม่ 225 2/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

278

รา้นสมศกัดิล์อ้โต 138/1 หมู่

ที ่2 ต.วงัชมภ ูอ.เมอืง จ.

เพชรบรูณ์ 67210

จัดซือ้แบตเตอรี ่ขนาด 12 

โวลท ์120 แอมป์ จ านวน 1 ลกู 3,500.00 10/2/2564 1

279  3530900064099

รา้นเพือ่นมเิดยี เลขที1่55 

ถนนเพชรเจรญิ อ าเภอเมอืง 

จังหวดัเพชรบรูณ์ 67000

จา้งท าป้าย จดุบรกิาร ตดิตัง้

ในส านักงาน การไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคสาขายอ่ยต าบลวงัชมภู 800 10/2/2564 1

280  3679900129597

รา้นอทัุยไมมป้ระดบั 9/6 หมูท่ี่

 2 ต ายลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

 จังหวดัเพชรบรูณ์ 67000

จัดซือ้กระถางตน้ไม ้ประดบั

ส านักงาน จ านวน 4 ลกู 1,000.00 10/2/2564 1

281  0205526000212

บรษัิท พัฒนายนตช์ลบรุ ี

จ ากดั 40 หมู ่13 ถนนเทพ

รัตน ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

บางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ

 10540

จัดซือ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า

ส ารอง ขนาด 5 กโิลวตัต์ 39,055.00 23/2/2564

เลขที ่กฟจ.พช.

(บห)1006/2564

 ลว. 3 ม.ีค.2564 1

282  0105556186072

บรษัิท ปิยชาต ิ54 เทรดดิง้ 

จ ากดั 60/1 หมูท่ี ่5 ต าบลน ้า

กอ้ อ าเภอหลม่สกั จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67110

จัดซือ้น ้าดืม่ ขวดขนาด 550 

มลิลลิติร จ านวน 30 แพ็ค 1,350.00 1/3/2564

เลขที ่ที ่น.3พช.

(บห)933/2564 

ลว.1 ม.ีค.2564 1

283  3199900259444 รา้นน ้าดืม่ศรเีสถยีร

ซือ้น ้าดืม่ส าหรับบรกิารผูใ้ช ้

ไฟฟ้า 225 1/3/2564 1

284  5670190054871 นางสาวเมตตา โพนทอง

จา้งซกัผา้หม่ ปลอกหมอน ผา้

ปทูีน่อน 900 1/3/2564 1

285  3670101566319

ช.กลการ (ส านักงานใหญ่) 93

 หมูท่ี ่10 ถนน สระบรุ-ีหลม่

สกั ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบรูณ์ 67000

จา้งเปลีย่นถา่ยน ้ามันเครือ่ง

รถยนต ์ทะเบยีน บษ4905 พช. 2,889.00 12/3/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

286  1419901944826

อ.ธนาพล Electronic @

เพชรบรูณ์ เลขที1่99 หมูท่ี ่7

 ต าบลหวยใหญ ่อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์ 57000

จา้งลา้งท าความสะอาด

เครือ่งปรับอากาศ ส านักงาน 

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขา

ยอ่ย ต.วงัชมภู 2,000.00 12/3/2564 1

287  3670100433188

รา้นเสรวีสีดกุอ่สรา้ง 99/9 หมู่

 11 ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอเมอืง

 จังหวดัเพชรบรูณ์ 67210

จัดซือ้โตะ๊หนิออ่นแบบมพีนัก

พงิ จ านวน 2 ชดุ 5,600.00 22/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)31/2564 

ลว.22 ม.ีค.2564 1

288  0675558000214

บรษัิท เมกา้โปรดกัส ์เซ็น

เตอร ์จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 

เลขที ่9/18 หมู ่2 ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

จังหวดัเพชรบรูณ์ 67000

จัดซือ้วสัดใุนส านักงาน จ านวน

 3 รายการ กระดาษโฟโต ้

แฟ้มเอกสารและป้ายโปรโมชัน่ 660 23/3/2564

เลขที ่น.3พช.

(วมภ)32/2564 

ลว.23 ม.ีค.2564 1

289  1679900241731

รา้น 99ดไีซน ์เลขที ่27/1 ถ.

นกิรบ ารุง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 

จ.เพชรบรูณ์ 67000

จา้งท าป้ายเรเอา๊ท ์แผนผังการ

ใหบ้รกิารในส านักงาน 3,250.00 24/3/2564

เลขที ่ที ่น.3พช.

(บห)910/2564 

ลว.24 ก.พ..2564 1

290  0673550000728

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 2009 

ทวคีณูเพชรบรูณ์ (ส านักงาน

ใหญ)่ เลขที ่8/1 หมู ่5 ถนน

สระบรุ ี- หลม่สกั ต าบลบา้น

โตก อ าเภอเมอืง จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67000

จัดซือ้คนัถนนคอนกรตี ขนาด 

20 x25 ซม.ยาว 1 เมตร 

จ านวน 80 ทอ่น 14,160.00 31/3/2564

เลขที ่กฟจ.พช.

(บห)1536/2564

 ลว. 31 ม.ีค.2564 1

291  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน 

มกราคม 2564 990 5/1/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

5/2564 1

292  0673563000381 เชยีวชาญวสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้อปุกรณ์ ยา้ยจดุถังใสน่ ้า

ส ารอง กฟย.อ.เขาคอ้ 451 15/1/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

15/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

293  0673563000381 เชีย่วชาญวสัดกุอ่สรา้ง จัดซือ้วสัด ุซอ่มแซมถังเก็บน ้า 2,472.00 15/1/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

13/2564 1

294  3670101566319 ช.กลการ

เปลีย่นถา่ย รถยนตท์ะเบยีน 

82-3654 พช. 5,521.20 26/1/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

22/2564 1

295  3670101566319 ช.กลการ

จัดจา้งสลบัยางรถยนต ์

ทะเบยีน 82-3654 พช. 642 26/1/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

20/2564 1

296  0673563000381 หจก.เชีย่วชาญวสัดุ

จัดซือ้อปุกรณ์ซอ่มแซมไฟ

สนาม 660 1/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

33/2564 1

297  0673563000381 รา้นเชีย่วชาญวสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้วสัดซุอ่มแซมลานความ

ปลอดภัย 855 1/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

37/2564 1

298  0673563000381 รา้นเชีย่วชาญวสัดกุอ่สรา้ง

จัดซือ้อปุกรณ์ซอ่มแซม

หอ้งน ้าผูม้าตดิตอ่งาน 1,248.00 1/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

39/2564 1

299  0673563000381 รา้นเชีย่วชาญวสัดุ จัดซือ้วสัดซุอ่มแซมคลงัส ารอง 870 1/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35/2564 1

300  0107544000043

บรษัิทโฮมโปรเซ็นเตอรจ์ ากดั

(มหาชน)สาขาเพชรบรูณ์ 

สาขาที ่00067

จัดซือ้ชัน้วางเอกสารเพือ่ใช ้

งานขอรับรอง GECC 2564 6,080.00 8/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

43/2564 1

301  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน ก.พ.

 64 990 17/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

62/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

302  0105557068081 บรษัิท ดชัเชส คอฟฟ่ี จ ากดั

จัดซือ้ ชดุชงกาแฟ บรกิาร

ลกูคา้มาตดิตอ่งาน รองรับ 

GECC ศนูยร์าชการสะดวก 1,750.00 22/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

66/2564 1

303 สนัุนทพั์นธไ์ม ้

จัดซือ้ตน้ไมป้รับภมูทัิศน ์

GECC ศนูยร์าชการสะดวก 16,000.00 24/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

64/2564 1

304  3570100551246 พ.ไมย้คูา

จัดซือ้ชดุเกา้อีน่ั้งรองรับลกูคา้

 GECC ศนูยร์าชการสะดวก 5,432.00 24/2/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

67/2564 1

305  3679900053809 สยามพพัิฒนเ์พชรบรูณ์

จัดซือ้วสัดซุอ่มแซมระบบแสง

สวา่ง สนง.เขาคอ้ 2,160.00 3/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

82/2564 1

306  1679900241731 รา้น 99 ดไีซน์

จัดจา้งท าป้ายบง่ชีจ้อดรถ คน

พกิาร 300 4/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

76/2564 1

307  8530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี

จัดท าป้ายแผน่เหล็กบง่ชี ้ผูม้า

ตดิตอ่งาน 1,900.00 4/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

80/2564 1

308  1679900241731 รา้น 99 ดไีซน์ จัดจา้งท าป้ายผูม้าตดิตอ่งาน 17,760.00 4/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

78/2564 1

309  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จัดจา้งซอ่มแซมป้าย

ตวัหนังสอื สนง.กฟย.อ.เขาคอ้ 8,000.00 8/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

87/2564 1

310  3670101566319 ช.กลการ

จัดจา้งเปลีย่นถา่ยรถยนตต์าม

วาระ ทะเบยีน บษ 4901 พช. 3,210.00 9/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

90/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

311  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จา้งเหมากอ่สรา้งทางระบายน ้า

 งบเร่งดว่น2564 เลขที ่น.3 

กซข (งป) 582/64 65,800.00 9/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

92/2564 1

312  3420500372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

ซอ่มแซมหอ้งน ้าผูม้าตดิตอ่

งาน GECC 48,800.00 9/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

94/2564 1

313  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จัดจา้งตดัหญา้ สนง. เดอืน 

ม.ีค. 64 3,000.00 19/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

110/2564 1

314  0107551000029 บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส์

จัดซือ้อปุกรณ์ภายในหอ้งน ้า 

กฟย.อ.เขาคอ้ 1,029.00 22/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

112/2564 1

315  1260400036335 สวนสรัุตน ์พันธไ์ม ้

จัดซือ้ตน้ไมป้รับปรุงภมูทัิศน ์

สนง. GECC 64 27,350.00 23/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

114/2564 1

316  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มรถยนต ์กฟภ.ทะเบยีน 

ทะเบยีน 82-3654 พช. 9,458.80 29/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

120/2564 1

317  0107551000029

บรษัิท สยามโกบอลเฮา้ส ์

จ ากดั

จัดซือ้อปุกรณ์ซอ่มแซม

หอ้งน ้าผูม้าตดิตอ่งาน 5,186.00 31/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

124/2564 1

318  3679900053809 สยามพพัิฒน์

จัดซือ้โคมไฟแสงสวา่ง

ซอ่มแซม สนง.กฟย.ขค. 2,800.00 31/3/2564

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

122/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

319 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี

คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน, 

คา่วสัดสุ านักงาน 6,005.00 3/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่4

 ลว.1/2/2564,

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่3

 ลว.1/2/2564, 

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่5

 ลว.2/2/2564 1

320 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 935 3/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่

10 ลว.2/2/2564 1

321 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดสุ านักงาน 835 3/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่9

 ลว.5/2/2564 1

322 นางศริพิร เกดิสนิ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง 2,700.00 4/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่2 

ลว.3/2/2564 1

323 นายวทิยา หวงัเชดิกลาง

คา่ซอ่ม/บ ารง-ยานพาหนะ 

81-1075 พช. 1,900.00 4/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่2 เลขที ่8 

ลว.2/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

324 นายเฉลมิชยั สมิทอง คา่น ้าดืม่ 3,585.00 5/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่2 เลขที ่1 

ลว.2/2/2564 1

325 รา้นจอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี

คา่วสัดสุ านักงานและคา่วสัดุ

เบ็ดเตล็ดส านักงาน 3,386.00 5/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่

11 ลว.4/2/2564,

 ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่8

 ลว.5/2/2564, 

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่51 เลขที ่6

 ลว.5/2/2564 1

326 นางพรหมพร พานทอง

คา่ถา่ยเอกสารประจ าเดอืน 

มกราคม 2564 600 5/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่34 เลขที ่

20 ลว.4/2/2564 1

327 นางสาวนุชรยีา ป้ันโฉม คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 185 5/2/2564

เลขที ่ใบเสร็จ

เลม่ที ่1 เลขที ่2 

ลว.5/2/2564 1

328 นายเฉลมิชยั สมิทอง คา่น ้าดืม่ 3,585.00 8/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่3 เลขที ่2 

ลว.4/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

329

ส านักงานรักษาความปลอดภัย

 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่น

ศกึในพระบรมราชปูถัมภ์

คา่จา้งเหมารักษาความ

ปลอดภัย 41,000.00 8/2/2564

เลขที ่ใบสัง่ซือ้

สัง่จา้งเลขที ่

3001823234 1

330 หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 21,328.00 9/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขที ่2564/0071

 ลว.2/2/2564 1

331 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 30,652.00 9/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่12

 ลว.8/2/2564 1

332

บรษัิท กนกสนิ เอก๊ซป์อรต์ 

อมิปอรต์ จ ากดั คา่วสัดสุ านักงาน 3,884.10 9/2/2564

เลขที ่ใบแจง้หนี้

เลขที ่64-00428

 ลว.4/2/2564 1

333

บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ 

จ ากดั คา่วสัดสุ านักงาน 7,104.80 13/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขที ่

IV6402046 ลว. 1

334 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 5,704.18 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่4 

ลว.9/2/2564 1

335 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 54,608.95 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่6 

ลว.9/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

336 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 14,390.75 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่8 

ลว.9/2/2564 1

337 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 5,319.93 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่3 

ลว.9/2/2564 1

338 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 7,970.19 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่5 

ลว.9/2/2564 1

339 นายวทิยา หวงัเชดิกลาง

คา่ซอ่ม/บ ารุง ยานพาหนะ 

81-1075 พช. 14,500.00 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่2 เลขที ่12

 ลว.10/2/2564 1

340 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 6,739.70 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่7 

ลว.9/2/2564 1

341 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขต 9,594.27 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่5 

ลว.9/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

342 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 18,798.17 15/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่9 

ลว.9/2/2564 1

343 นายธนติ ธลิานนท์ คา่ซอ่ม/บ ารุง-อาคาร 18,255.00 17/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่9 

ลว.15/2/2564 1

344 บจก.มชิชัน่อนิโฟเทคโนโลยี คา่วสัดสุ านักงาน 9,951.00 23/2/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขที ่

IV64020090 ลว.

16/2/2564 1

345

หจก.สากลเฟอรน์เิจอแอนด์

อเิล็กตรคิ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 1,600.00 1/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่6401 

เลขที ่6 ลว. 1

346 นายมานพ ศรอีดุม

คา่ซอ่ม/บ ารุง-ยานพาหนะ 

81-1075 พช. 1,670.00 1/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่45 เลขที ่

2213 ลว.

17/2/2564 1

347

ส านักงานรักษาความปลอดภัย

 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่น

ศกึ ในพระบรมราชปูถัมภ์

คา่จา้งเหมารักษาความ

ปลอดภัย 41,000.00 2/3/2564

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที ่

3001834836 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

348 นางเจรญิศร ีนนทโคตร์ คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 14,450.00 3/3/2564

เลขที ่ใบเสร็จ

เลม่ที ่1 เลขที ่28

 ลว.23/2/2564 1

349 นางสาวนุชรยีา ป้ันโฉม คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 7,392.00 3/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่1 เลขที ่9 

ลว.3/3/2564 1

350 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 3,300.50 4/3/2564

เลขที ่ใบก ากบั

ภาษีเลขที ่

TIO00001640200

0592 ลว.

22/2/2564, 

ใบก ากบัภาษี

เลขที ่

TIO00001640200

0236 ลว.

9/2/2564 1

351 นายอาทติย ์ถิน่ชา้ง คา่ป้ายประชาสมัพันธ์ 23,220.00 4/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่65 เลขที ่

12 ลว.

18/2/2564, 

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่65 เลขที ่

10 ลว.19/2/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

352 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 5,179.80 4/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขที ่

TIO00001640200

0210 ลว.

8/2/2564, 

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขที ่

TIO00001640200

0480 ลว.

18/2/2564 1

353 หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 25,252.00 4/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลขท ี2564/0117

 ลว.23/2/2564 1

354 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 352.2 4/3/2564

เลขที ่ใบก ากบั

ภาษีเลขที ่

TIO00001640200

0278 ลว.

25/2/2564 1

355 นายวทิยา หวงัเชดิกลาง

คา่ซอ่ม/บ ารุง-ยานพาหนะ 

81-1075 พช. 18,000.00 8/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่3 เลขที ่1 

ลว.4/3/2564 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้ง

องิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ
เหตผุลสนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม 2564)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

356 นางสาวรุจยา หมายมัน่

คา่จา้งเหมาท าความสะอาด

ส านักงาน 2,268.00 8/3/2564

เลขที ่

ใบเสร็จรับเงนิ

เลม่ที ่2 เลขที ่44

 ลว.1/3/2564 1

รวมเงนิ 2,997,729.81


