
  

 
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอทุ่งใหญ่ 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                             
 
 

(นายสาธิต  ทองขาว) 
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

1  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ่่ค่าน้ํามันยานพาหนะเดือนธนัวาคม่2563                         11,057.49 05/01/2564 เลขที่่2500058493 1

2  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ํามันยานพาหนะเดือนธนัวาคม่2563                         54,391.80 05/01/2564 เลขที่่2500058493 1

3  3801100044644 ช.ยา่ยานยนต์ ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต์่ขฉจ่183 นศ.                              460.00 07/01/2564 เลขที่่2000056031 1

4  1800100136975 นายวนิิต่สัตต์ชัย ค่าจา้งเหมาระบบจาํหน่ายฯ่บา้นปลายรา                         47,675.78 08/01/2564 เลขที่่3001787384 1

5  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯบจ .อนิเตอร์ล้ิง                         16,564.14 08/01/2564 เลขที่่3001801882 1

6  0803552000600 หจก.สุภาพรปโิตรเลียม่2009 ค่าน้ํามันรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           1,320.00 11/01/2564 เลขที่่2000097222 1

7  3801300910922 นายกฤษณ่แสงเจริญ
ค่าส่งหนังสือแจง้เตือน่(INSX) ประจาํเดือนธนัวาคม่
2563

                        64,865.50 11/01/2564 เลขที่่2000056218 1

8  3800400734891 ร้านฐานรัฐการพมิพ์&สังฆภณัฑ์ ค่าถา่ยเอกสาร                              415.00 11/01/2564 เลขที่่2000077699 1

9  3800400863364 นายสรายทุธ่จนัทโกมุท
ค่าจา้งส่งหนังสือแจง้เตือน่ (INSX) ประจาํเดือน
ธนัวาคม่2563

                        31,064.71 11/01/2564 เลขที่่2000056177 1

10  0805556000878 บริษทั่หา้งสหไทยสรรพสินค้า่จาํกดั ค่าวสัดุอปุกรณ์ทําความสะอาด                           2,072.00 12/01/2564 เลขที่่2000056090 1

11  0805560002421 บริษทั่กีอ๋อโต้แคร์่จาํกดั ค่าซ่อมรถทะเบยีน่81-3189 นศ.                           3,050.00 14/01/2564 เลขที่่2000112452 1

12  0805560002421 บริษทั่กีอ๋อโต้แคร์่จาํกดั ค่าซ่อมรถทะเบยีน่81-3189 นศ.                           2,930.00 14/01/2564 เลขที่่2000112395 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

13  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษ่A4 และวสัดุสํานักงาน                              938.00 15/01/2564 เลขที่่2000078487 1

14  1801100027662 ร้านชนะซุปเปอร์่(สาขา2) ค่าแกว้น้ํา                              150.00 18/01/2564 เลขที่่2000073546 1

15  0805556000878 บริษทั่หา้งสหไทยสรรพสินค้า่จาํกดั ค่าจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทําความสะอาด                              352.00 18/01/2564 เลขที่่2000073517 1

16  3800500123591 นายธรียทุธ่เฝือชาติ ค่าซ่อมรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           6,970.00 18/01/2564 เลขที่่2000112262 1

17  0803552000600 หจก.สุภาพรปโิตรเลียม่2009 ค่าน้ํามันรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           1,254.00 21/01/2564 เลขที่่2000097332 1

18  3930600427699 นายสัญญา่เพชรขวญั ค่าดรัม่Ricoh                           7,900.00 21/01/2564 เลขที่่2000096941 1

19  3800500123591 นายธรียทุธ่เฝือชาติ ค่าซ่อมรถทะเบยีน่81-3189 นศ.                              580.00 21/01/2564 เลขที่่2000120695 1

20  0801541040018 หสม.ซีเอสที่คอมพวิเตอร์่เซอร์วสิ ค่าซ่อม่SWITCH POWER                              540.00 21/01/2564 เลขที่่2000113032 1

21  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษ่A4 และวสัดุสํานักงาน                           1,374.00 21/01/2564 เลขที่่2000112471 1

22  3900900942301 นายโกมล่เล่ือนลอย ค่าซ่อมรถทะเบยีน่80-5038 นศ.                           1,340.00 21/01/2564 เลขที่่2000120620 1

23  0103549017331 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั่เคทีอาร์่พลัส ค่าดรัม่SAMAUNG                         11,556.00 21/01/2564 เลขที่่2000097273 1

24  3801100208604 ร้านซันโบวเ์ฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมเกา้อีพ้นักงาน                           2,900.00 22/01/2564 เลขที่่2000112528 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

25  0805559001239 บริษทั่เจพ๊รซุปเปอร์่จาํกดั ค่าซ้ือวสัดุทําความสะอาดสนง .                           2,606.00 27/01/2564 เลขที่่2000120574 1

26  3930600427699 นายสัญญา่เพชรขวญั ค่าจดัซ้ือเคร่ือสํารองไฟ่(UPS)                         10,500.00 27/01/2564 เลขที่่3001813096 1

27  3930600427699 นายสัญญา่เพชรขวญั ค่าดรัมเคร่ืองพมิพ์่ KYOCERA                           3,950.00 27/01/2564 เลขที่่2000153616 1

28  0803553000778 หจก.เรือนทอง่เพาเวอร์่ซิสเท็ม ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมือช่าง                         90,950.00 27/01/2564 เลขที่่3001808998 1

29  0805560002421 บริษทั่กีอ๋อโต้แคร์่จาํกดั ค่าซ่อมรถทะเบยีน่81-3189 นศ.                           3,190.00 27/01/2564 เลขที่่2000120543 1

30  0103549017331 หจก.เคทีอาร์พลัส ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน                         67,410.00 27/01/2564 เลขที่่3001812972 1

31  0803552000600 หจก.สุภาพรปโิตรเลียม่2009 ค่าน้ํามันรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           1,315.00 28/01/2564 เลขที่่2000168543 1

32  1800400102545 อูเ่อกชัยการช่าง ค่าซ่อมรถทะเบยีน่ผจ่2303 นศ.                         21,145.00 28/01/2564 เลขที่่2000139495 1

33  0103549017331 หจก.เคทีอาร์พลัส ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน                         29,606.90 29/01/2564 เลขที่่3001812964 1

34  1939900224795 น.ส.พรพไิล่ชูเพชร ค่าจา้งเหมาทําความสะอาดเดือนม .ค. 64                           7,216.00 01/02/2564 เลขที่่3001804262 1

35  3801100405141 นางยามิหล๊ะ่พศิแลงาม ค่าจา้งซักเคร่ืองนอนเวรเดือนม .ค. 64                           2,640.00 01/02/2564 เลขที่่2000139590 1

36  0803556000621 หจก.นครศรีธรรมราชการดับเพลิง ค่าถงัเคมีดับเพลิง                           2,850.00 01/02/2564 เลขที่่2000167923 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

37  0103549017331 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั่เคทีอาร์่พลัส ค่าหมึกพมิพ์่ SAMSUNG                           5,992.00 01/02/2564 เลขที่่2000133889 1

38  3841500173549 นายสมบญุ่หนูนิล ค่าจา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์เดือนมกราคม่2564                         28,760.00 02/02/2564 เลขที่่2000139209 1

39  1801100144693 น.ส.มานิตา่ชัยฤกษ์ ค่าจา้งซักเคร่ืองนอนเวรเดือนม .ค. 64                           1,980.00 02/02/2564 เลขที่่2000139256 1

40  4800400002880 น.ส.จไุรวรรณ่ไกรสิทธิ์ ค่าจา้งเหมาทําความสะอาดสนง .กฟย.อ.ถพร.                           4,100.00 02/02/2564 เลขที่่3001804263 1

41  3800900313142 นายจาํนง่ชูนวล ่่ค่าเช่าพืน้ที่เดือนม.ค.64                           2,000.00 02/02/2564 เลขที่่3001804311 1

42  0805560002421 บริษทั่กีอ๋อโตแคร์่จาํกดั ค่าซ่อมรถทะเบยีน่ผข่9970 นศ.                           1,950.00 02/02/2564 เลขที่่2000175226 1

43  3801100207292 นางประทีป่ผ้ึงล้วน ค่าซ่อมรถทะเบยีน่ผข่9970 นศ.                           5,360.00 02/02/2564 เลขที่่2000139653 1

44  0845556001726 บริษทั่เตือนใจพาณิชยก์รุ๊ป่จาํกดั ค่าวสัดุเบด็เตล็ดในสํานักงาน                              533.00 02/02/2564 เลขที่่2000175265 1

45  3800400863364 นายสรายทุธ่จนัทโกมุท ค่าจา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์เดือนมกราคม่2564                         33,035.00 03/02/2564 เลขที่่2000175289 1

46  5800100026544 นางนรีรัตน์่ปรีชา ค่าซ่อมกล้องวงจรปดิ                         10,000.00 03/02/2564 เลขที่่2000167837 1

47  0105540100068 บริษทั่มิชชั่น่อนิโฟ่เทคโนโลยี่ จาํกดั ค่าหมึกพมิพ์่ LEXMARK                         20,330.00 10/02/2564 เลขที่่2000189247 1

48  1841500104389 นายศุภมร่ศรีพฒุ ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้รายคร้ัง                         47,500.00 15/02/2564 เลขที่่3001819930 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

49  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่บา้นราชเวชพศิาล                         48,280.00 15/02/2564 เลขที่่3001816558 1

50  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นายชัยพงศ์                           5,672.00 15/02/2564 เลขที่่3001816565 1

51  0103549017331 หจก.เคทีอาร์่พลัส ค่าหมึกพมิพ์่ RICOH                           7,918.00 15/02/2564 เลขที่่2000200269 1

52  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่สํานักสงฆห์มู่บา้นปา่ไม้                           8,977.00 15/02/2564 เลขที่่3001816575 1

53  3801300727320 อูอ่าํพลทุ่งใหญ่ ค่าจา้งเจาะเหล็กรางน้ํา                           4,520.00 16/02/2564 เลขที่่2000232306 1

54  0803558002418 หจก.ศิริพรหมเจริญ่ปโิตรเลียม ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนม .ค. 64                           8,774.30 16/02/2564 เลขที่่2500196952 1

55  0105535099511 บริษทัปโิตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น่จาํกดั ค่าน้ําม้นบตัรฟลีทการ์ดเดือนม .ค. 64                         14,994.22 16/02/2564 เลขที่่2500196952 1

56  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่บจ .ซีพี่ ออลล์                         47,798.00 16/02/2564 เลขที่่3001815173 1

57  0803552000600 หจก.สุภาพรปโิตรเลียม่2009 ค่าน้ํามันรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           1,052.00 16/02/2564 เลขที่่2000200196 1

58  0805559002324 บริษทั่พี่ เอส่ดี่ทุ่งใหญ่่ จาํกดั ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนม .ค. 64                         21,407.80 16/02/2564 เลขที่่2500196952 1

59  0805563001922 บริษทั่ช.พงพร่ปโิตรเลียม่จาํกดั ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนม .ค. 64                         39,067.60 16/02/2564 เลขที่่2500196952 1

60  3800401038952 น้ําด่ืมพลอยไพลิน ค่าน้ําด่ืม                              160.00 16/02/2564 เลขที่่2000250966 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

61  0845560011811 บริษทั่เคทูพี่ เทรดด้ิง่จาํกดั ค่าวสัดุเบด็เตล็ด้านช่าง                           6,960.03 16/02/2564 เลขที่่200205598 1

62  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นายนราพงษ์่ โลติกร                         51,204.85 17/02/2564 เลขที่่3001810920 1

63  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯวดัประดิษฐาราม                         25,658.60 17/02/2564 เลขที่่3001820616 1

64  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษ่A4 และวสัดุสํานักงาน                           5,344.00 17/02/2564 เลขที่่2000231299 1

65  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย
ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นางธมลวรรณ่
อนิทรสุวรรณ

                          3,592.00 17/02/2564 เลขที่่3001816571 1

66  3800400023960 นายกมัปนาท่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่น .ส.มนัญญา                         42,496.12 18/02/2564 เลขที่่3001818313 1

67  3800400023960 นายกมัปนาถ่รักษาแกว้ ค่าแรงปรับปรุงระบบจาํหน่ายบา้นควนดินแดง                         77,128.42 18/02/2564 เลขที่่3001811618 1

68  3800400023960 นายกมัปนาท่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นายสุเมศ                         35,710.18 18/02/2564 เลขที่่3001818307 1

69  0803552000600 หจก.สุภาพร่ปโิตรเลียม่2009 ค่าน้ํามันรถทะเบยีน่82-5381 นศ.                           1,072.00 23/02/2564 เลขที่่200250879 1

70  0803547000451 หจก.เอสโอเอสเครนเซอร์วสิ ค่าจา้งเหมารถเครน่25 ตัน                         29,960.00 23/02/2564 เลขที่่2000322169 1

71  1801200018843 นายสุธศัิกด์ิ่ดีหนู ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ                           3,600.00 24/02/2564 เลขที่่2000251006 1

72  3800400734891 ร้านฐานรัฐการพมิพ์่ & สังฆภณัฑ์ ค่าถา่ยเอกสาร                              216.00 24/02/2564 เลขที่่2000251419 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

73  4909900001324 ร้านเจ่เอส่ท่อไอเสีย่(ทุ่งใหญ่) ่่ค่าซ่อมรถทะเบยีน่ผข่9969 นศ.                           9,030.00 25/02/2564 เลขที่่2000265983 1

74  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่าถงุมือยางและเจลแอลกอฮอล์                           2,700.00 25/02/2564 เลขที่่2000251471 1

75  4800400002880 น.ส.จไุรวรรณ่ไกรสิทธิ์
ค่าจา้งเหมาทําความสะอาดสนง .กฟย.อ.ถพร.เดือน
ก.พ.64

                          3,690.00 01/03/2564 เลขที่่3001804263 1

76  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษA4 และวสัดุสํานักงาน                           2,088.00 01/03/2564 เลขที่่2000281398 1

77  3800400734891 ฐานรัฐการพมิพ์่ & สังฆภณัฑ์ ค่ากระดาษ่A4 และวสัดุสํานักงาน                           1,431.00 01/03/2564 เลขที่่2000273770 1

78  1101801044764 ร้าน่วี่ อาร์่มาร์ท ค่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ                           2,050.00 01/03/2564 เลขที่่2000265653 1

79  3841500173549 นายสมบญุ่หนูนิล ค่าจา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์เดือนก .พ. 64                         21,120.00 02/03/2564 เลขที่่2000273684 1

80  1939900224795 น.ส.พรพไิล่ชูเพชร
ค่าจา้งเหมาทําความสะอาดสนง .กฟส.อ.ทญ.เดือนก.พ.
 64

                          7,216.00 02/03/2564 เลขที่่3001804262 1

81  3800900313142 นายจาํนง่ชูนวล ่่ค่าเช่าพืน้ที่เดือนก.พ. 64                           2,000.00 02/03/2564 เลขที่่3001804311 1

82  1801100144693 น.ส.มานิตา่ชัยฤกษ์ ค่าจา้งเหมาทําความสะอาดสนง .กฟย.อ.ถพร.                           1,980.00 02/03/2564 เลขที่่2000273668 1

83  1801100067893 นายสรรสิทธิ์่ นราอาจ ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้รายคร้ัง                         50,000.00 03/03/2564 เลขที่่3001827861 1

84  3801100405141 นางยามิหล๊ะ่พศิแลงาม ค่าจา้งซักเคร่ืองนอนเวรเดือนก .พ. 64                           2,640.00 03/03/2564 เลขที่่2000282128 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

85  0805563001922 บริษทั่ช.พงพร่ปโิตรเลียม่จาํกดั ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนก .พ. 64                         56,504.40 04/03/2564 เลขที่่2500244578 1

86  1801800006242 นายธนาธร่ไม้เรียง ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ                           3,700.00 04/03/2564 เลขที่่2000302347 1

87  0845556001726 บริษทั่เตือนใจพาณิชยก์รุ๊ป่จาํกดั ค่าวสัดุทําความสะอาด                              448.00 04/03/2564 เลขที่่2000324326 1

88  0805559002324 บริษทั่พี่ เอส่ดี่ทุ่งใหญ่่ จาํกดั ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนก .พ. 64                           2,584.70 04/03/2564 เลขที่่2500244578 1

89  0103549017331 หจก.เคทีอาร์่พลัส ค่หมึกพมิพ์่ HP M404dn                           8,281.80 04/03/2564 เลขที่่2000328569 1

90  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย
ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่สํานักงานสาธารณะสุข
อาํเภอทุ่งใหญ่

                        36,488.50 08/03/2564 เลขที่่3001830731 1

91  1801100027662 ร้านชนะซุปเปอร์่สาขา่2 ค่าซ้ือวสัดุเบด็เตล็ด                              823.00 10/03/2564 เลขที่่2000338031 1

92  1809700298532 นายกฤตนัย่กวพีนัธ์ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงระบบจาํหน่ายบา้นปา้ไม้ซอย่1                         60,146.50 10/03/2564 เลขที่่3001836228 1

93  3800400863364 นายสรายทุธ่จนัทโกมุท ค่าจา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์เดือนก .พ. 64                           4,145.00 11/03/2564 เลขที่่2000330353 1

94  1801100027662 ร้านชนะซุปเปอร์่สาขา่2 ค่าวสัดุทําความสะอาด                           1,233.00 11/03/2564 เลขที่่2000323714 1

95  3800400023960 นายกมัปนาท่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมางานขยายเขตนายพรชัย่สิกะ                         11,802.10 12/03/2564 เลขที่่3001835763 1

96  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษ่A4 และวสัดุสํานักงาน                           1,376.00 12/03/2564 เลขที่่2000331679 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

97  3800400023960 นายกมัปนาถ่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯน .ส.ปยิะนาถ                         11,466.12 12/03/2564 เลขที่่3001835762 1

98  3800400023960 นายกมัปนาถ่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นางศรีพนา่เพชรนุ้ย                         16,548.62 12/03/2564 เลขที่่3001835760 1

99  3800400023960 นายกมัปนาถ่รักษาแกว้ ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นายประจติร์่บรรดาศักด์ิ                           8,102.04 12/03/2564 เลขที่่3001835761 1

100  0105537143215 บริษทั่ออฟฟศิเมท่(ไทย) จาํกดั ค่าหมึกพมิพ์่ HP 932XL                           2,800.00 15/03/2564 เลขที่่2000361483 1

101  3800400734891 ฐานรัฐการพมิพ์&สังฆภณัฑ์ ค่าถา่ยเอกสาร                              500.00 15/03/2564 เลขที่่15/3/2021 1

102  4800400002880 น.ส.จไุรวรรณ่ไกรสิทธิ์ ค่าซ้ือยาฆา่หญา้                              240.00 15/03/2564 เลขที่่2000361606 1

103  0105535099511 บริษทั่ปโิตรเลียมคอร์ปอเรชั่น่จาํกดั ค่าน้ํามันเคร่ืองเล่ือยยนต์                              164.80 16/03/2564 เลขที่่2000360460 1

104 ่่นายสรรสิทธิ์่ นราอาจ ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้รายคร้ัง                         34,000.00 16/03/2564 เลขที่่3001837023 1

105  0105535099511 บริษทั่ปโิตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น่จาํกดั ค่าน้ํามันบตัรฟลีทการ์ดเดือนก .พ. 64                         28,328.82 16/03/2564 เลขที่่2500244578 1

106  3930600427699 นายสัญญา่เพชรขวญั ค่าหมึกพมิพ์่ DOT MATRIX                           2,125.00 17/03/2564 เลขที่่2000360237 1

107  3600200062718 นายบญัฑิต่หอมจนัทร์ ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมหลังคาและกนัสาด                         17,000.00 17/03/2564 เลขที่่2000360185 1

108  3930600427699 ร้าน่เอน็่เอส่คอม ค่าซ้ือสาย่USB                              706.00 18/03/2564 เลขที่่2000360005 1

109  3900900942301 นายโกมล่เล่ือนลอย ค่าซ่อมรถทะเบยีน่80-5038 นศ.                           6,580.00 18/03/2564 เลขที่่2000384929 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

110  0103549017331 หจก.เคทีอาร์่พลัส ค่าดรัม่LEXMARK                           6,955.00 19/03/2564 เลขที่่2000369021 1

111  0103549017331 หจก.เคทีอาร์่พลัส ค่ากระดาษบตัรคิว                           1,605.00 19/03/2564 เลขที่่2000369045 1

112  1101801044764 ร้าน่วี่ อาร์่มาร์ท ค่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์                           3,000.00 22/03/2564 เลขที่่2000369105 1

113  0805560002421 บริษทั่กีอ๋อโต้แคร์่จาํกดั ค่าบาํรุงรักษารถยนต์ทะเบยีน่81-3189 นศ.                           3,140.00 23/03/2564 เลขที่่2000385022 1

114  0803552000600 หจก.สุภาพร่ปโิตรเลียม2009 ค่าน้ํามันทะเบยีนรถ่82-5381 นศ.                           1,468.00 23/03/2564 เลขที่่2000397004 1

115  0805559001239 บริษทั่เจพ้รซุปเปอร์่จาํกดั ค่าวสัดุเบด็เตล็ดในสํานักงาน                           2,362.00 23/03/2564 เลขที่่2000384849 1

116  3800400914261 นายวโิรจน์่แซ่เต้ือง ค่ากระดาษ่A4และวสัดุสํานักงาน                           1,593.00 23/03/2564 เลขที่่2000385058 1

117  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นายพฒิุพงศ์่ลุ่ยจิว๋                           4,980.00 25/03/2564 เลขที่่3001836084 1

118  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ่่ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่น .ส.รัชฎาภรณ์่รองแกว้                         15,540.68 25/03/2564 เลขที่่3001834710 1

119  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่นางกรรณิการ์                           1,423.10 25/03/2564 เลขที่่3001834701 1

120  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ่นางเสาวนีย์่ เกศรินทร์                           3,532.00 25/03/2564 เลขที่่3001836081 1

121  0103549017331 หจก.เคทีอาร์่พลัส ค่าหมึกพมิพ์่ LASER PRINTER                           6,259.50 25/03/2564 เลขที่่2000397058 1



ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม  พ .ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอทุง่ใหญ่

122  1800100136975 นายวนิิต่สัตยช์ัย ่่ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่ซอยขา้งวดัวงัหนิ                         50,542.52 25/03/2564 เลขที่่3001834728 1

123  3801300352547 นางจริา่นุ่นรุ่ย ค่าจา้งเหมางานขยายเขตฯ่น .ส.อรัุสยา                           6,340.00 25/03/2564 เลขที่่3001836089 1

124  3900900942301 นายโกมล่เล่ือนลอย ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน่81-3189 นศ.                         21,680.00 30/03/2564 เลขที่่2000430073 1

1,720,662.64                   

(2) ระบเุลขประจาํตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจาํตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง่เช่น่ซ้ือวสัดุสํานักงาน่ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง่จา้งซ่อมรถยนต์่เปน็ต้น
(5) ระบจุาํนวนเงินรวมที่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง่กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจาํนวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ่
(6) ระบวุนัท่ี/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ่หรือหลักฐานการจา่ยเงิน่เช่น่ใบเสร็จรับเงิน่ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลํุาดับที่เรียงตามลําดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น่โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ่ดังนี้่
     1 หมายถงึ่การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบญัชีกลาง่ด่วนที่สุด่ที่่กค่ 0405.4/ว่322 ลงวนัที่่24 สิงหาคม่2560 


