


เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

1  0215559008832 บรษัิท สมารท์เซฟตีเ้ซ็นเตอร ์จํากดั
จัดซือ้รองเทา้นริภัย composite รุน่ EOS 

ใหแ้กพ่นักงานชา่ง ชชง.กฟอ.ระโนด
15,540.00 13/1/2564

เลขที ่PO 

3001809134
1

2  0105550094524
บรษัิท อลัตเิมท พลสั ซพัพลาย 

จํากดั

จัดซือ้ หมวกนริภัยและถงุมอืหนังแรงตํา่-

แรงสงู จป.ระโนด
5,745.90 22/1/2564 เลขที ่2000090343 1

3  0105537143215 บรษัิท ออฟฟิตเมท(ไทย) จํากดั อนุมัตจัิดซือ้ ชัน้เก็บเอกสารพลาสตกิ 5 ชัน้ 710 3/2/2564 เลขที ่2000138572 1

4  0103549007590 หา้งหุน้สว่นจํากดัฟิวเจอรเ์ทค
จัดซือ้เครือ่งวดัอณุหภมูทิางฝ่ามอืและ

หนา้ผาก พรอ้มขาตัง้
7,062.00 10/2/2564 เลขที ่3001812740 1

5  3319900095539 ระโนดไลทต์ิ้งิ
จัดซือ้คา่ราง CT,ปลั๊กพว่ง, ไสไ้ก ่เพือ่ใช ้

งานภายใน ผบค.กฟอ.ระโนด
480 11/1/2564 เลขที ่2000027861 1

6  0905562000506
บรษัิท ระโนดไอทแีอนดเ์ซอรว์สิ 

จํากดั (สํานักงานใหญ่)
จัดซือ้ HUB ใชง้าน ผบค.ระโนด 225 13/1/2564 เลขที ่2000041484 1

7  0107542000011 บมจ. ซพี ีออลล์ ถา่นขนาด AAA และ AA 184 15/1/2564 เลขที ่2000053995 1

8  3900700140600 หาดใหญเ่ครือ่งเขยีน

คา่ทําตรายาง เนือ่งจากมกีารโยกยา้ย 

ปรับเปลีย่นตําแหน่งประจํา ผบค.กฟอ.ระ

โนด

680 19/1/2564 เลขที ่2000072320 1

9  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ คา่น็อตแสตนเลส ผบค.ระโนด 2,160.00 20/1/2564 เลขที ่2000074816 1

10  3801600060568 รา้นบิ๊กเอ็มโฆษณา
คา่ตรายางป๊ัม เนือ่งจากมกีารปรับระดบั

ตําแหน่งใชง้านประจํา ผบค.กฟอ.ระโนด
700 25/1/2564 เลขที ่2000099138 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

11  0125547001570 บรษัิท พาราโบลา่ จํากดั กลอ้งถา่ยภาพและวดีโีอ 23,900.00 27/1/2564
เลขที ่PO 

3001816623
1

12  5900700013191 รา้น บ.ีอาร ์เครือ่งเขยีน
คา่ถา่ยเอกสารใชใ้นแผนกบรกิารลกูคา้ 

ประจําเดอืน ม.ค.2564
1,440.00 9/2/2564 เลขที ่2000164979 1

13  3900700004471 บอบโฆษณา
คา่ทําป้ายชือ่อะคลลิกิและป้ายโฟมบอรด์

ยนิดตีอ้นรับ
2,756.00 16/2/2564 เลขที ่2000190263 1

14  5900700013191 รา้น บ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน คา่ถา่ยเอกสารใชใ้นแผนกบรกิารลกูคา้ 1,238.00 12/3/2564 เลขที ่2000313385 1

15  3801600060568 รา้นบิ๊กเอ็มโฆษณา

คา่จา้งทําตรายางยืน่คํารอ้งขอตดิตัง้

มเิตอรแ์ลว้,รองานขยายเขต,ขยายเขตแลว้

เสร็จโปรดแจง้กลบั ผบค.เพือ่ใชป้ระจํา

ผบค.กฟอ.ระโนด

400 22/3/2564 เลขที ่2000361435 1

16  3900700018081 นางอบุล เพชรประดบั
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง (บนัได)

 ลว. 11 ม.ค. 64
600 12/1/2564 เลขที ่2000034211 1

17  0905562000506
บรษัิท ระโนดไอทแีอนดเ์ซอรว์สิ 

จํากดั

ขออนุมัตจัิดซือ้อปุกรณ์สํารองขอ้มลู ลว. 

22 ม.ค. 64
2,920.00 26/1/2564 เลขที ่2000101021 1

18  5900700013191 รา้น บ.ีอาร.์ เครือ่งเขยีน ขออนุมัตจิา้งถา่ยเอกสาร ลว. 5 ก.พ. 64 816 5/2/2564 เลขที ่2000185459 1

19  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง (น๊อต

ดํา) ลว. 8 ก.พ. 64
465 8/2/2564 เลขที ่2000190055 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

20  3480600027237 ทวฮีารด์แวร์
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง(ตะป)ู 

ลว. 8 ก.พ. 64
120 16/2/2564 เลขที ่2000190202 1

21  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง(โซเน็ค)

 ลว. 8 ม.ีค. 64
365 15/3/2564 เลขที ่2000319737 1

22  3900700772525 รา้นอรุณโรจน์
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง(ตะป)ู 

ลว. 15 ม.ีค. 64
240 22/3/2564 เลขที ่2000364916 1

23  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ ขออนุมัตจัิดซือ้โคมหัวเสา ลว. 17 ม.ีค. 64 540 23/3/2564 เลขที ่2000366222 1

24  0905562000506
บรษัิทระโนดไอทแีอนดเ์ซอรว์สิ 

จํากดั
ขออนุมัตจัิดซือ้เมาสไ์รส้าย ลว. 16 ม.ีค. 64 290 23/3/2564 เลขที ่2000365916 1

25  3900700018081 นางอบุล เพชรประดบั
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง(บนัได) 

ลว. 23 ม.ีค. 64
900 30/3/2564 เลขที ่2000398489 1

26  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
ขออนุมัตจัิดซือ้วสัดเุบ็ดเคล็ดชา่ง (น๊อต

ดํา) ลว. 19 ม.ีค. 64
925 30/3/2564 เลขที ่2000398740 1

27  3660800351621 นายชวนิ ศรผีง (รา้นหนึง่โมดฟิาย)
เครือ่งมอืปอกสายเคเบิล้ ขนาด 185 ตร.ม

ม.(ระบบ 33เคว.ี)
7,000.00 15/1/2564

เลขที ่PO 

3001810077
1

28  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
โซเเน็ค.ใบเลือ่ย.ประแจปากตายเบอร ์

24.26 ผปบ.รนด.
3,300.00 15/1/2564

เลขที ่

PO3001810051
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

29  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ โซเเน็ค,ใบเลือ่ย ผปบ.รนด. 4,080.00 15/1/2564
เลขที ่PO 

3001810054
1

30  0903543002611 หจก.วาสนาระโนดบรกิาร คา่น้ํามันเครือ่งสํารองจา่ยขนาด 300 W 3,480.00 18/1/2564 เลขที ่2000065725 1

31  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ น๊อตเเสตนเลส 2,160.00 20/1/2564 เลขที ่2000074816 1

32  3900700772533 รา้นชนิพัฒน์
สน้ํีามัน.สสีเปรย.์ทนิเนอร.์แปรง ผปบ.ระ

โนด
760 22/1/2564 เลขที ่2000087293 1

33  3480600027237 ทวฮีารด์แวร์
แมก่ญุแจ 2'' คอสัน้.สายย.ูดอกตอกเหล็ก 

4 mm
2,200.00 26/1/2564 เลขที ่2000104374 1

34  0905562000506
บรษัิท ระโนดไอท ีแอนด ์เซอรว์สิ

 จํากดั (สํานักงานใหญ่)

สายไฟเบอรอ์อฟตกิ 2 Core Drop wire 

120 เมตร.10/100/1000 Media 

Converters.คา่เดนิสาย/อปุกรณ์การติง้

8,150.00 28/1/2564 เลขที ่2000113901 1

35  5900700013191 รา้นบ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน
ถา่ยเอกสาร A4(แจกประกาศดบัไฟ),ถา่ย

เอกสารยอ่แผน่ผัง ผปบ.ระโนด
1,024.00 8/2/2564 เลขที ่2000287577 1

36  3319900095539 รา้นระโนดไลทต์ิง้

คมีปากนกแกว้ 12 " คมีปากนกแกว้ 8" คมี

ล็อค คอ้น ประเเจปากตาย 24 mm ประแจ

แหวน 17-19 คมีปากจระเข ้

3,770.00 9/2/2564 เลขที ่2000166700 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

37  6900800017610 นางชลลดา นวลทอง
จา้งซกัผา้.จา้งซกัผา้หม่.จา้งซกัผา้ปทูีน่อน

 เดอืน มค.64
1,600.00 9/2/2564 เลขที ่2000166463 1

38  3900700274274 ระโนดอะไหลจั่กรกล
ชดุเสือ้สบู MS 180.ขอ้เหวยีง.คอยส.์บา่

โซพ่รอ้มโซ.่ตะไบ
7,660.00 16/2/2564 เลขที ่2000194789 1

39  0905562000506
บรษัิท ระโนดไอทแีอนดเ์ซอรว์สิ 

จํากดั (สํานักงานใหญ่)

DDR3(1600)16GB(8GB*2).SSD(3ํํ

Y)240GB Kingston
3,600.00 16/2/2564 เลขที ่2000189861 1

40  5900700013191 รา้นบ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน

กระดาษกลดัขาว 180 แกรม.กระดาษถา่ย

เอกสาร DoobleA A3.เทปสนัผา้ 1.5.สมดุ

บญัช ี5/100.ลดิควดิเพนเทลฯ

1,170.00 23/2/2564 เลขที ่2000232876 1

41  1909900036221 นายอศัมเ์ดช สนิสภุะ
จา้งตดัตน้ไมร้ะยะทาง 0.72 กม. ผปบ.ระ

โนด
6,898.00 3/3/2564

เลขที ่PO 

3001835747
1

42  3900700135665 พพัิฒน ์พานชิ ผา้ขาวดบิ 10 หลา ผปบ.ระโนด 400 8/3/2564 เลขที ่2000287963 1

43  3801400591691 รา้นรุง่โรจน ์อเีล็กตรอนกิส์
ซอ่มเปลีย่น คอมเพรสเซอรต์ูน้ํ้าดืม่หอ้งเวร

 ฯ กฟอ.ระโนด
3,500.00 10/3/2564 เลขที ่2000301466 1

44  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง น้ําเครือ่ง 5 ลติร ทะเบยีน 80-4326 พัทลงุ 985 17/3/2564
เลขที ่PO 

3001843122
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

45  3900700495602 นายสานติย ์สนิโน
ตดัเจาะเหล็กปะกบั.ตดัเชือ่มเหล็กยดึเสา.

ซอ่มเชือ่มปะกบัขดุหลมุ
1,800.00 17/3/2564

เลขที ่PO 

3001843113
1

46  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
เพือ่ทดเเทนของเกา่เเละเพิม่เตมิประจํา

ทมีบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเเรงตํา่
5,755.00 22/3/2564

เลขที ่PO 

3001845951
1

47  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
เพือ่ทดเเทนของเกา่เเละเพิม่เตมิประจํา

ทมีบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเเรงตํา่
7,990.00 22/3/2564

เลขที ่PO 

3001845961
1

48  3801600557845 รา้นเจา้จอมเฟอรน์เิจอร์ โชค็เกา้อี ้ผปบ.ระโนด 400 25/3/2564 เลขที ่2000381176 1

49  5900700013191 รา้นบ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน
ถา่ยเอกสาร A4 (แจกประกาศดบัไฟ).ถา่ย

เอกสารยอ่แผน่ผัง
1,068.00 30/3/2564 เลขที ่2000398803 1

50  5900700013191 รา้นบ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน
ตายางขนาดเล็ก.สกอ้ตเทปใส.แทน่

ประทับ.แฟ้มกระดาษ
425 30/3/2564 เลขที ่2000398306 1

51  3900100388716 น.ส. ติว๋ รักษ์แกว้
คา่อปุกรณ์ความปลอดภัยหนา้กากผา้กนั

แดด ผกส.ระโนด
3,380.00 5/1/2564

เลขที ่PO 

3001805294
1

52  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า จา้งขยายเขต คฟม.2 นายณชนก จันทรม์า 6,300.00 7/1/2564
เลขที ่PO 

3001806375
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

53  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
งานจา้งขยายเขต คฟม 2. น.ส.พรนภิา 

เซง่อัน้
6,100.00 7/1/2564

เลขที ่PO 

3001806347
1

54  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งเหมาขยายเขต คฟม.2 นายครวญ 

มากความ
6,500.00 7/1/2564

เลขที ่PO 

3001806353
1

55  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญการไฟฟ้า จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 พรทวิา สลีาพรต 6,600.00 7/1/2564
เลขที ่PO 

3001806410
1

56  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 นายสเุมธ ไกร

ทอง
29,500.00 7/1/2564

เลขที ่PO 

3001806337
1

57  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งเหมาขยายเขต คฟม.2 นส.นันทชิา พดุ

เกลีย้ง
17,800.00 7/1/2564

เลขที ่PO 

3001806389
1

58  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 นางประนอม เพ

รชนลิ
5,200.00 8/1/2564

เลขที ่PO 

3001806856
1

59  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
งานจา้งขยายเขต คฟม.2 นายนคร ขนัติ

กลุานนท์
13,599.70 8/1/2564

เลขที ่PO 

3001806859
1

60  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า งานจา้งขยายเขต คฟม.2 นายวนัิย ชเูปีย 11,640.00 8/1/2564
เลขที ่PO 

3001807083
1

61  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
งานจา้งขยายเขต คฟม.2 ด.ต.สมบรูณ์ 

ชว่ยนรทิร ์คา่แรง
2,000.00 8/1/2564

เลขที ่PO 

3001806839
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

62  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 นางไพมาศ เกศ

โร
7,230.05 8/1/2564

เลขที ่PO 

3001806852
1

63  3900700604045 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตเมนชายคา นายสมเจตน ์

แกว้ทอง
2,900.00 13/1/2564

เลขที ่PO 

3001808930
1

64  3900700604045 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า จา้งขยายเขต เพิม่เฟสแรงตํา่-วดันก 4,130.00 13/1/2564
เลขที ่PO 

3001808909
1

65  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า จา้งขยายเขตแรงตา่ รุง่ตวรรณ จันทรง์าม 2,723.00 14/1/2564
เลขที ่PO 

3001809714
1

66  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คฟม.นายธนพล 

อนิทฤทธ์
27,200.00 14/1/2564

เลขที ่PO 

3001809724
1

67  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง(หม)ี
ทําเหล็กรางน้ํารองรับเสาหลงัรถเจาะ 

ทะเบยีน 52-5566-สข
28,500.00 15/1/2564

เลขที ่PO 

3001810321
1

68  0903538000087 รา้นเสรไีทยยางยนต์ เปลีย่นยางใน รถทะเบยีน 82-6348-สข 1,250.00 15/1/2564
เลขที ่PO 

3001810326
1

69  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง (หม)ี
ซอ่มแซมเปลีย่นลกูหมากคนัสง่พวงมาลยั 

รถทะเบยีน 80-5654-สข
8,827.00 19/1/2564 เลขที ่2000071488 1

70  0805560002243 บรษัิท เจรญิสหกจิระโนด จํากดั
ขออนุมัตจัิดซือ้คอนกรตีซแีพค สําหรับเท

โคนเสา
1,682.24 19/1/2564

เลขที ่PO 

3001812033
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

71  1900700159789 ชา่งเบยีร์ เปลยีนยางใน รถทะเบยีน งฉม-35-สข 120 19/1/2564 เลขที ่2000071511 1

72  0103549007590 หจก.ฟิวเจอร ์เจต
ขออนุมัตจัิดซือ้เครือ่งวดัอณุหภมูริ่างกาย

ทางฝ่ามอื กฟอ.ระโนด
6,600.00 20/1/2564

เลขที ่PO 

3001812740
1

73  0805560002243 บรษัิท เจรญิสหกจิระโนด จํากดั
ขออนุมัตจัิดซือ้คอนกรตีซแีพคสําหรับเท

โคนเสา
1,682.24 21/1/2564

เลขที ่PO 

3001813622
1

74  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง (หม)ี
ซอ่มทอ่สง่น้ํามันไปหัวฉดี รถทะเบยีน 

82-2369-สข
3,025.00 21/1/2564 เลขที ่2000081851 1

75  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้ จา้งขยายเขต น.ส.นอ้ย ทองโสม 15,000.00 22/1/2564
เลขที ่PO 

3001813960
1

76  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงานปรับปรุงหมอ้แปลงเชงิ

แสT1/31
42,000.00 22/1/2564

เลขที ่PO 

3001813968
1

77  0994000160542 กรมการขนสง่ทางบก

ตอ่ทะเบยีนรถจักรยานยนต ์ทะเบยีน ขษง-

653-สข, งฉม-30-สข, งฉม-32-สข, งฉม-

35-สข

1,717.40 25/1/2564 เลขที ่2500063443 1

78  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน ปรับปรุงหมอ้แปลงบา้น

แหลมยางT1/36
61,630.00 25/1/2564

เลขที ่PO 

3001814907
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

79  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 น.ส.ณัทรชากร 

ยังชว่ย
43,700.00 25/1/2564

เลขที ่PO 

3001815215
1

80  3900700097364 นางสงบ พรหมศาสตร์
คา่เชา่ทีด่นิลานจอดรถ กฟอ.ระโนด 

ประจําปี 2564
60,000.00 27/1/2564

เลขที ่PO 

3001816902
1

81  0903562000571 หจก.นอ้งระโนดแอรไ์ฟฟ้าเซอรว์สิ คา่บํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ กฟอ.ระโนด 40,850.00 28/1/2564 เลขที ่2000113563 1

82  3900700147868 ศนูยบ์รกิาร คมสนัคารแ์คร์
คา่ลา้งอดัฉดีตามวาระ รถทะเบยีน 

82-4823-สข
450 28/1/2564 เลขที ่2000113851 1

83  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน ปรับปรุงเพิม่เฟสแรงตํา่ 

T7/S20
10,787.00 29/1/2564

เลขที ่PO 

3001818480
1

84  0903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน ยา้ยจดุหมอ้แปลงบา้น

ลานตกT1/20
92,000.00 29/1/2564

เลขที ่PO 

3001818496
1

85  5900700013191 รา้น บ.ีอาร.์ เครือ่งเขยีน
คา่วสัดแุละอปุกรณ์ใชใ้นสํานักงานแผนก

กอ่สรา้ง
1,238.00 1/2/2564 เลขที ่2000166326 1

86  3903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.นางพนดิา 

วงศส์มทุร
11,400.00 2/2/2564

เลขที ่PO 

3001820002
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

87  3903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.สวุมิล สขุเขยีว 18,800.00 2/2/2564
เลขที ่PO 

3001820005
1

88  3900700225109 นายกฐภัิณ เกษเหมอืน
คา่ตดักระจกโตะ๊แทนกระจกโตะ๊ทีแ่ตกของ

แผนก กอ่สรา้ง
2,000.00 2/2/2564 เลขที ่2000134201 1

89  3903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งเหมาขยายเขตงาน คขก.นายจริยทุธ ์

เสถยีรรังสฤษฏ์
64,000.00 3/2/2564

เลขที ่PO 

3001820558
1

90  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง (หม)ี ถา่ยน้ํามันเครือ่งรถทะเบยีน 81-9038-สข 2,785.00 3/2/2564 เลขที ่2000141901 1

91  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
เครือ่งมอืดา้นชา่ง ซอ่มระบบไฟหอ้ง EO 

กฟอ.ระโนด
1,400.00 3/2/2564 เลขที ่2000166679 1

92  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ ปลั๊กพว่งสาย 2x2.5 ยาว 20m. 1,800.00 4/2/2564
เลขที ่PO 

3001822069
1

93  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้
วสัดแุละอปุกรณ์ดา้นชา่ง 20 รายการ 

แผนกกอ่สรา้ง(นายณัฐวฒุ)ิ
8,605.00 4/2/2564

เลขที ่PO 

3001821880
1

94  3900700148791 เจรญิชว่งการชา่งอะไหลย่นต์ น้ํามันหลอ่ลืน่ใชก้บัเลือ่ยยนต์ 385 4/2/2564
เลขที ่PO 

3001822070
1

95  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผบค.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
5,852.80 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

96  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผมต.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
10,255.60 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1

97  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผคพ.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
8,146.00 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1

98  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผกส.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
28,584.80 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1

99  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผปบ.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
34,691.70 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1

100  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ ผบป.

ประจําเดอืน ธันวาคม 2563
3,220.40 5/2/2564 เลขที ่2500100512 1

101  0903560003409 หจก.จอยแสตมป์ ซพัพลาย
คา่ตรายาง ประจําแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.ระ

โนด
1,968.80 15/2/2564 เลขที ่2000185675 1

102  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง
ซอ่มกระจกหลงัรถหมายเลขทะเบยีน 

81-0156-สข.
8,327.00 16/2/2564 เลขที ่2000190579 1

103  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง
ซอ่มระบบชว่งลา่ง รถทะเบยีน กท-8263-

สข
5,452.00 16/2/2564 เลขที ่2000190548 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

104 บรษัิท เจรญิสหกจิระโนด จํากดั
ซือ้คอนกรตีซแีพคสําหรับเทโคนเสางาน

ขยายเขต
5,046.73 18/2/2564

เลขที ่PO 

3001828616
1

105  0805560002243 หจก.เจรญิสหกจิระโนด

คา่คอนกรตีซแีพคงานปรับปรุงระบบ

จําหน่าย บ.ไทยยเูนีย่น 

C-64-L-RNDCS.0001.01.2

5,399.99 18/2/2564 เลขที ่3001828616 1

106  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง (หม)ี
ถา่ยน้ํามันเครือ่งรถโมบาย เลขทะเบยีน 

81-8376-สข
11,658.00 18/2/2564 เลขที ่2000209845 1

107  0105540100068 บ.มชิชัน่ อนิโฟ เทคโนโลย ีจํากดั
ซือ้ตลบัผงหมกึTONER LEXMARK ผกส.

ระโนด
3,424.00 18/2/2564 เลขที ่2000209469 1

108  0103549007590
หา้งหุน้สว่นจํากดั ฟิวเจอรเ์จท 

สํานักงานใหญ่

คา่ตลบัหมกึพมิพ/์หมกึพมิพ ์ประจําแผนก

กอ่สรา้ง
10,379.00 18/2/2564 เลขที ่2000209584 1

109  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.นางอรอมุา 

เรอืงสวสัดื์
7,900.00 19/2/2564

เลขที ่PO 

3001829567
1

110  3903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า
จา้งขยายเขตงาน คฟม.นายปกาศติ จันทร์

สขุ
12,640.00 19/2/2564

เลขที ่PO 

3001829455
1

111  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.น.ส.พญิาณ์

ภัทร พลูสวสัดิ์
2,800.00 19/2/2564

เลขที ่PO 

3001829431
1

112  3903562003449 หา้งหุน้สว่นจํากดั จรัญ การไฟฟ้า จา้งขยายเขตงาน คฟม.นางลัน่ จันทรแ์กว้ 12,950.00 19/2/2564
เลขที ่PO 

3001829578
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

113  3900700287325 รา้นประดาการไฟฟ้า
ซอ่มระบบไฟสตารท์ไมต่ดิ รถทะเบยีน 

81-5779-สข.
2,970.00 22/2/2564 เลขที ่2000218612 1

114  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง (หม)ี ซอ่มระบบเบลค รถทะเบยีน ผท-2512-สข. 1,375.00 22/2/2564 เลขที ่2000218569 1

115  3900700179212 รา้น ช.การชา่ง
ซอ่มเบาะและทอ่มอเตอรไ์ซ ทะเบยีน 

ขษง-653-สข
530 25/2/2564 เลขที ่2000242423 1

116  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง(หม)ี ซอ่มแมป้ั่มรถทะเบยีน 81-9038-สข 6,570.00 2/3/2564 เลขที ่2000258946 1

117  3900700287325 รา้นประดาการไฟฟ้า
ซอ่มแซมระบบไฟ รถทะเบยีน ผท-3990-

สข
6,960.00 3/3/2564 เลขที ่2000263098 1

118  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง(หม)ี
ซอ่มรถยนต ์82-5566 สข.(สายไฮโดรลคิ)

 กฟอ.ระโนด
15,975.00 3/3/2564

เลขที ่PO 

3001835104
1

119  3900700225109 นายกฐภัิณ เกษเหมอืน ซอ่มโชค๊อพัประตหูอ้งสือ่สาร กฟอ.ระโนด 2,000.00 3/3/2564 เลขที ่2000263263 1

120  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง ซอ่มมูเ่ลร่ถทะเบยีน 81-9762-สข 21,889.00 3/3/2564
เลขที ่PO 

3001835112
1

121  3900200075566 นายแหลม อเปสรยิาโย ซอ่มแซมทางลาดคนพกิาร กฟอ.ระโนด 9,000.00 3/3/2564 เลขที ่2000263199 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

122  0903562000571 รา้นนอ้งระโนดแอร์
ซอ่มสวทิประบอากาศรถทะเบยีน 

81-9762-สข
550 4/3/2564 เลขที ่2000273040 1

123  1900700008063 ขยัเจรญิยางยนต&์เซอรว์สิ ซอ่มขัว้แบตเตอรี ่รถทะเบยีน 82-2369-สข 100 12/3/2564 เลขที ่2000364799 1

124  0903543002611 หจก.วาสนาระโนดบรกิาร
คา่น้ํามันยานพาหนะทะเบยีน 4กภ-6828 

กทม.
2,205.00 12/3/2564 เลขที ่2500203222 1

125  0903543002611 หจก.วาสนาระโนดบรกิาร
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 

งฉม-30 สข.
289.6 12/3/2564 เลขที ่2500203222 1

126  0903543002611 หจก.วาสนาระโนดบรกิาร
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิยานพาหนะทะเบยีน 

ขษง-653 สข.
285.3 12/3/2564 เลขที ่2500203222 1

127  0903562000571 รา้นนอ้งระโนดแอร์ ซอ่ม Mecnetic หอ้งแลนและหอ้งสือ่สาร 10,600.00 15/3/2564 เลขที ่2000322645 1

128  3319900095539 รา้นระโนดไลทต์ิง้ คา่วสัดดุา้นชา่ง (ณัฐวฒุ)ิ 4,729.40 15/3/2564
เลขที ่PO 

3001842168
1

129  3900700287325 รา้นประดาการไฟฟ้า ซอ่มแตรรถหมายเลขทะเบยีน 82-7284-สข 1,500.00 17/3/2564
เลขที ่PO 

3001843128
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

130  3910300135978 ประกอบการชา่ง ตดัเจาะเหล็กปะกบั(นายอรรถกร ฯ) 550 18/3/2564
เลขที ่PO 

3001844568
1

131  1900700009604 บา่วคารแ์คร์ ลา้งอดัฉดี รถทะเบยีน 6กฆ-1395-กทม 250 22/3/2564 เลขที ่2000364815 1

132  0903536000659 หจก.ระโนดปิโตเลีย่ม
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิรถแผนกมเิตอร ์เดอืน 

มค.2564
12,318.78 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1

133  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะประจํา ผปบ. เดอืน 

มกราคม 2564
42,442.60 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1

134  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ แผนกกอ่สรา้ง เดอืน 

มค.2564
39,579.70 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1

135  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ รถทะเบยีน 6กส-149-

กทม.
3,428.40 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1

136  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.) คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ รถทะเบยีน 82-2369-สข 10,876.40 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1

137  0903536000659 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะประจําแผนกบรกิาร 

เดอืน มค.2564
4,428.50 23/3/2564 เลขที ่2500234356 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

138  0945482000011 บรษัิท พธิานพานชิย ์จํากดั
ซอ่มมอเตอรไ์ซหมายเลขทะเบยีน งฉม-

30-สข
7,269.82 25/3/2564 เลขที ่2000385275 1

139  3900700053634 อูอู่ด๊การชา่ง
เตมิน้ํามันเครือ่งลดตํา่รถทะเบยีน 

81-3805-สข
680 25/3/2564 เลขที ่2000385412 1

140  3900700053634 อูอู่ด๊การชา่ง ถา่ยน้ํามันเครือ่งรถทะเบยีน ผท-3990-สข 970 30/3/2564 เลขที ่2000398859 1

141  3900700519218 อูส่ธุนการชา่ง
เชค็ระบบจา่ยน้ํามัน รถทะเบยีน 81-0156-

สข
4,810.00 30/3/2564 เลขที ่2000397883 1

142  0994000583346 อบต.บา้นขาว
ซอ่มทอ่ประปาชํารุดบา้นหัวป่า(เนือ่งจาก

งานกอ่สรา้ง)
3,290.00 30/3/2564 เลขที ่2000403639 1

143  3900700147868 รา้นคมสนัคารแ์คร์
คา่ลา้งอดัฉดีตามวาระ รถทะเบยีน 

81-0156-สข
850 30/3/2564 เลขที ่2000398079 1

144  3900700132321 รา้นพทัิกษ์ยางยนต์ ปะยางรถทะเบยีน 81-3805-สข 200 30/3/2564 เลขที ่2000398039 1

145  3900700140600 รา้นหาดใหญเ่ครือ่งเขยีน ตรายาง ผบป.ระโนด 700 3/2/2564 เลขที ่2000138435 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

146  0105544096928 บจ.ฟิวเจอร ์บสิซเินส โซลชูัน่ คา่กระดาษเทอรม์อล ผบป.ระโนด 13,800.00 15/3/2564 เลขที ่2000322987 1

147  0953551000222 หจก.เอ็น พ ีบ ีเซ็นเตอร์ คา่หนังสอืแจง้คา่ไฟฟ้า 9x11 นิว้ 5 ลงั 4,226.50 22/3/2564 เลขที ่2000364836 1

148  3900700148791
รา้นเจรญิชว่งการชา่งอะไลย่นต ์

(สํานักงานใหญ่)

น้ํากลัน่ 2ลงั, ไมก้วาดดอกหญา้ 3อนั, ไม ้

กวาดกา้นมะพรา้ว 2อนั, ถงุมอืหนัง 4คู,่ 

ตะปดํูา2นิว้ 1.5กก. และตะปดํูา2นิว้ครึง่ 

1.5กก.

797.15 2/2/2564 เลขที ่2000190383 1

149  3900700436509 รา้น สขุโข

คา่โพสอทิ 3ชิน้,ปากกาน้ําเงนิ 1 โหล,

ปากกาเคม ี1 โหล,ปากกาไวทบ์อรด์ 1 

โหล,ตวัหนบี#111=2 โหล,ลวดเย็บ#

10=2 กลอ่ง,ลวดเย็บ#35=2 กลอ่ง,เทป

ใส 2 มว้น,เทปกาว2หนา้ 2 มว้น

1,840.00 3/2/2564 เลขที ่2000165635 1

150  0994000165501 บรษัิท สยามนครนิทร ์จํากดั
จัดซือ้โทรศพัทส์ํานักงานแผนกคลงัพัสด ุ

กฟอ.ระโนด
1,490.00 9/2/2564

เลขที ่PO 

3001823609
1

151  5900799011536 รา้นวนัใหม ่20 เคเบิล้ไทน ์5ลงั และลกูลอ้เล็ก 60อนั 1,300.00 16/2/2564 เลขที ่2000190093 1

152  0103549017331
หา้งหุน้สว่นจํากดั เคทอีาร ์พลสั 

(สํานักงานใหญ่)

Toner Brother MFC8910 (8K) 1 อนั 

(ผคพ.)
4,440.50 23/2/2564 เลขที ่2000233492 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

153  0105540100068
บรษัิท มชิชัน่ อนิโฟ เทคโนโลย ี

จํากดั
Toner Lexmark 56F3H00 1 อนั 9,951.00 24/2/2564 เลขที ่2000235909 1

154  5900700013191 รา้น บ.ีอาร.์ เครือ่งเขยีน

สมดุบญัช ี5/100 3เลม่, สมดุบญัช ีNo.2 2

เลม่, ลคิวดิเพ็นเทล 1อนั, แฟ้มออ่น 3อนั,

 ฟิวเจอรบ์อรด์ 1แผน่ และปากกาเคมสีอง

หัว 2 ดา้ม

710 9/3/2564 เลขที ่2000298868 1

155  3900700148791
เจรญิชว่งการชา่งอะไหลย่นต ์

(สํานักงานใหญ่)

ตะปดํูา2"2กก.,สายรัดสําหรับรถบรรทกุ 1

ชดุ,ทนิเนอร2์กล.,คนัเลือ่ยโคง้ 1 คนั

,เลือ่ยลนัดา 1 คนั

2,332.60 22/3/2564 เลขที ่2000364695 1

156  3900700506094 รา้น ทพิยว์สัดุ
ไมอ้ดั 10 มลิ=1 แผน่,สน้ํีามัน 2 กระป๋อง,

แปรงทาส ี1 อนั
780 27/3/2564 เลขที ่2000390144 1

157  0903536000659 หจก.ระโนด ปิโตรเลยีม น้ํามัน 4กภ-6828กทม.(8/1/64) ผบห. 1,500.00 12/1/2564 เลขที ่2000033873 1

158  0107536000633
บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์บมจ.(ระ

โนด)
น้ํายาลา้งจานไลปอนเอฟ ผบห.ระโนด 270 12/1/2564 เลขที ่2000034074 1

159  3900700772525 รา้นอรุณโรจน์ คา่โซดาไฟ ผบห.ระโนด 240 13/1/2564 เลขที ่2000040962 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

160  0903555000260 หจก.สรวยี ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์
ขออนุมัตจัิดซือ้โตะ๊ประชมุ(หอ้งสมดุ) 

กฟอ.รนด.
7,500.00 13/1/2564

เลขที ่PO 

3001808859
1

161  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 น.ส.สนุสิา เซง่

อัน้
17,400.00 13/1/2564

เลขที ่PO 

3001808981
1

162  3900700436509 รา้นสขุโข
คา่กระดาษA4 (ม.ค64)-ผบค.,ผมต.,ผปบ.

,ผกส.,ผบป.,ผคพ.,ผบห.,กสส.
2,800.00 13/1/2564 เลขที ่2000040569 1

163  3900700092559 รา้นเกษตรสําราญ คา่ดนิปลกูตน้ไม,้ปุ๋ ย ผบห.ระโนด 1,180.00 14/1/2564 เลขที ่2000048257 1

164  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คฟม.นายธนพล 

อนิทฤทธิ์
27,200.00 14/1/2564

เลขที ่PO 

3001809724
1

165  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คขก.2 นายธรีพงษ์ แกว้

สขุใส
10,058.00 14/1/2564 เลขที ่3001809727 1

166  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 นายจารกึ เพชร

ปาน
4,700.00 14/1/2564

เลขที ่PO 

3001809727
1

167  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้ จา้งขยายเขตงาน คขก.2 นายวนิจิ เซง่อัน้ 17,600.00 14/1/2564
เลขที ่PO 

3001809746
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

168  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คฟม.2 น.ส.วาสนา ชยั

เวทย์
9,900.00 14/1/2564

เลขที ่PO 

3001809717
1

169  3900700604045 นายสรุะชยั พลูแกว้
จา้งขยายเขตงาน คขก.2 นายอดุม 

สวุรรณครีี
2,773.00 14/1/2564

เลขที ่PO 

3001809749
1

170  3900100408610 รา้นฉแีดง คา่เงนิรับรอง ผจก.(มค.64) 5,000.00 18/1/2564 เลขที ่2000061016 1

จัดซือ้พัสดขุาดแคลน จํานวน 12 รายการ 

ดว้ยงบผชฟ.+งบทําการ

1020180001 เทปไฟฟ้าพวีซี.ี ใชภ้ายนอก

 ฯ 1,200 มว้น

1020320005 คอนเนคเตอรช์นดิบบีแบ 

เอชฯ 35-60 ต.มม. 1,000 อนั

1020400002 หลอดตอ่สายชนดิบบีรับแรง

ดงึฯ 50 ต.มม. 200 อนั

1020400004 หลอดตอ่สายชนดิบบีรับแรง

ดงึฯ 95 ต.มม. 200 อนั

1040020002 เอชอารซ์ ีฟิวสแ์รงตํา่ 80 

แอมป์ฯ 100 เสน้

1040020003 เอชอารซ์ ีฟิวสแ์รงตํา่ 100 

แอมป์ฯ 100 เสน้
171  0125560003041

บรษัิท เจอาร ์อเิลคทรคิดเิวลลอป

เมนท ์จํากดั
69,978.00 20/1/2564

เลขที ่PO 

3001812245
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

1040020006 เอชอารซ์ ีฟิวสแ์รงตํา่ 250 

แอมป์ฯ 100 เสน้

1040030102 ฟิวสล์ ิง้ค ์33 เคว ี3 แอมป์ฯ 

200 เสน้

1040030103 ฟิวสล์ ิง้ค ์33 เคว ี5-6 แอมป์

ฯ 100 เสน้

1040030105 ฟิวสล์ ิง้ค ์33 เคว ี10 แอมป์ฯ

 100 เสน้

1040030106 ฟิวสล์ ิง้ค ์33 เคว ี15 แอมป์ฯ

 100 เสน้

1040030108 ฟิวสล์ ิง้ค ์33 เคว ี25 แอมป์ฯ

 100 เสน้

172  0105540100068 บ.มชิชัน่ อนิโฟ เทคโนโลย ีจํากดั คา่หมกึพมิพL์exmark ผบห.ระโนด 3,424.00 21/1/2564 เลขที ่2000081122 1

173  0903536000659 หจก.ระโนดปิโตรเลยีม น้ํามัน 4กภ-6828กทม.(18-01-64) 1,500.00 21/1/2564 เลขที ่200080365 1

174  3900700436509 รา้นสขุโข จา้งถา่ยเอกสาร ผบห.เดอืน มค.64 472 3/2/2564 เลขที ่2000142007 1

175  3900900298053 ราชาน้ําดืม่ คา่น้ําดืม่บรรจถัุง เดอืน ม.ค.64 670 4/2/2564 เลขที ่2000165410 1

171  0125560003041
บรษัิท เจอาร ์อเิลคทรคิดเิวลลอป

เมนท ์จํากดั
69,978.00 20/1/2564

เลขที ่PO 

3001812245
1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

176  3900700436509 รา้นสขุโข คา่กระดาษสชีมพ ูจํานวน 2 หอ่ 200 9/2/2564 เลขที ่2000165282 1

177  3900700216720 แพรพไิล (สํานักงานใหญ่) คา่อาหารและเครือ่งดืม่ เดอืน ก.พ.64 5,000.00 16/2/2564 เลขที ่2000189915 1

คา่น้ํามันรถยนต ์ทะเบยีน 4กภ-6828กทม 

จํานวน 5 บลิ

ลว.3,18,24พย63/2,15 ธค64

179  3900700436509 รา้นสขุโข คา่ถา่ยเอกสาร เดอืน ก.พ.64 408 5/3/2564 เลขที ่2000279311 1

คา่วสัดสุํานักงาน 27 รายการ

ผบค/ผมต/ผกส/ผบป/ผคพ/ผบห

181  3900700436509 รา้นสขุโข
กระดาษ A4 เดอืน กพ.64(ผปบ/ผบป/

ผกส/ผมต/ผคพ/ผบค/ผบห/กสส)
2,800.00 8/3/2564 เลขที ่2000288021 1

182  3900900298053 ราชาน้ําดืม่ คา่น้ําดืม่ เดอืน กพ. 64 700 12/3/2564 เลขที ่2000313966 1

183  6900800017610 นางชลลดา นวลทอง
จา้งซกัผา้หม่,ผา้ปทูีน่อน,ปลอกหมอน หอ้ง

เวรฯ กฟอ.ระโนด (กพ.2564)
1,600.00 12/3/2564 เลขที ่2000313654 1

178

180  3900700436509 รา้นสขุโข 4,610.00 5/3/2564 เลขที ่2000364847 1

 0903543002611 หจก.วาสนาระโนดบรกิาร 7,489.50 19/2/2564 เลขที ่2500138451 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

184  3779800318842 คณุวไิลวรรณ บานแยม้
กระถางพลาสตกิ 10 นิว้/มะพรา้วสบั/ดนิ

พรอ้มปลกู
630 15/3/2564 เลขที ่2000364823 1

185  3900700436509 รา้นสขุโข
คา่กระดาษ A4 เดอืน ม.ีค.64 ผปบ/ผบป/

ผกส/ผมต/ผคพ/ผบค/ผบห/กสส
2,900.00 16/3/2564 เลขที ่2000195016 1

186  0125560003041
บรษัิท เจอาร ์อเิลคทรคิ ดเิวลลอป

เมนท ์จํากดั
จัดซือ้ซลิกิา้ จํานวน 50 กก. 8,025.00 18/3/2564

เลขที ่PO 

3001844382
1

187  3940200393568 นางอนันธนา แดงดี คา่อาหารและเครือ่งดิืม่ เดอืน มี.ค.2564 5,000.00 22/3/2564 เลขที ่2000361371 1

188  3900700140600
รา้นหาดใหญเ่ครือ่งเขยีน (สนง.

ใหญ)่
จัดซื่อ้ตรายาง 280 23/3/2564 เลขที ่2000370431 1

189  3319900095539 ระโนดไลทต์ิง้ จัดซือ้ปลั๊กพว่ง 270 23/3/2564 เลขที ่2000369080 1

190  3900700004471 รา้น บอยโฆษณา คา่ป้ายไวนลิ "สวสัดปีีใหม ่2564" 450 6/1/2564 เลขที ่2000009661 1

191  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชัน่

 จํากดั
คา่น้ํามันแกส๊โซฮอล ์95 100 18/1/2564 เลขที ่2000065384 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

192  3909900492591 รา้น นวพร คา่ยาฉดีฆา่แมลงเชลไดร์ 380 18/1/2564 เลขที ่2000065225 1

193  3801600060568 รา้น บิ๊กเอ็ม โฆษณา คา่สตกิเกอร๋แผน่แมเ่หล็กตดิรถ 1,000.00 18/1/2564 เลขที ่2000065618 1

194  3900800099580 รา้น ป้าพมิพ์ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง 133 18/1/2564 เลขที ่2000065421 1

195  3909900492591 รา้น นวพร คา่ถงุขยะ,ทชิชู,่น้ํายาลา้งหอ้งน้ําฯ 998 18/1/2564 เลขที ่2000065288 1

196  3900800163229 รา้น วรรณดี คา่น้ําดืม่ ประจําเดอืน มกราคม 2564 144 1/2/2564 เลขที ่2000166748 1

197  5900700013191 รา้น บ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน คา่วสัดสุํานักงาน กฟย.กสส. 845 3/2/2564 เลขที ่2000185735 1

198  3900700504784 รา้นวนิเนอรค์า้สง่ ขออนุมัตจัิดซือ้เกา้อี ้4 ทีน่ั่ง กฟย.กสส. 11,800.00 3/2/2564
เลขที ่PO 

3001820740
1

199  0105535099511 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะ หมายเลขทะเบยีน 

82-5654 สข.(กฟย.กสส.)
1,375.51 5/2/2564 เลขที ่2500100521 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

200  3900800034525 รา้น จันทรเ์พ็ญ
คา่ซกัผา้หอ้งเวรแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ประจําเดอืน มกราคม 2564
500 9/2/2564 เลขที ่2000166720 1

201  3900700287325 รา้น ประดาการไฟฟ้า คา่แบตเตอรร์ี่ 3,800.00 15/2/2564 เลขที ่2000186050 1

202  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชัน่

 จํากดั
คา่น้ํามันแกส๊โซฮอล ์95 50 16/2/2564 เลขที ่2000190161 1

203  3900700504784 รา้นวนิเนอรค์า้สง่ คา่ชัน้วางของ กฟย.กสส. 2,800.00 17/2/2564 เลขที ่2000199141 1

204  0105537143215
บรษัิท ออฟฟิศเมท(ไทย)จํากดั 

สาขา เซ็นทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่

ขออนุมัตจัิดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื 

LED ขาวดํา ขนาดกระดาษ A4 (กฟย.ก

สส.)

9,490.00 19/2/2564
เลขที ่PO 

3001830002
1

205  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชัน่

 จํากดั

คา่น้ํามัน แกส๊โซฮอล ์95 (ทะเบยีน งฉม.

35 สข.)
51.6 23/2/2564 เลขที ่2000230795 1

206  3900800163229 รา้น วรรณดี คา่น้ําดืม่ ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564 144 5/3/2564 เลขที ่2000279204 1

207  3900800034525 รา้น จันทรเ์พ็ญ
คา่ซกัผา้หอ้งเวรแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง

 ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564
500 5/3/2564 เลขที ่2000279171 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

208  3909900492591 รา้นนวพร คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 1,660.00 8/3/2564 เลขที ่2000287529 1

209  0105535099511 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะ หมายเลขทะเบยีน 6 

กค 7218 กทม.(กฟย.กสส.)
8,105.93 12/3/2564 เลขที ่2500203444 1

210  0105535099511 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะ หมายเลขทะเบยีน 

82-5654 สข.
5,187.48 12/3/2564 เลขที ่2500203444 1

211  0105535099511 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สนญ.)
คา่น้ํามันยานพาหนะ หมายเลขทะเบยีน 

82-4823 สข.(กฟย.กสส.)
6,110.09 12/3/2564 เลขที ่2500203444 1

212  3900700504784 รา้น วนิเนอรค์า้สง่ คา่ชัน้วางของ 2,900.00 22/3/2564 เลขที ่2000361413 1

213  5900700013191 รา้นบ.ีอาร.์เครือ่งเขยีน คา่วสัดสุํานักงาน 840 22/3/2564 เลขที ่2000361333 1

214  1730292321552 รา้น ไชยาโอสถ คา่ยา 1,005.00 27/3/2564 เลขที ่2000390238 1

215  3319900095539 รา้น ระโนดไลทต์ิง้ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 5,403.00 30/3/2564 เลขที ่2000398692 1



เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี

เลขประจ าตวัประชาชน วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 1/2564 (เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564  ถึง  เดอืน  มนีาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอระโนด

ล าดบัที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวมที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

216  3319900095539 รา้น ระโนดไลทต์ิง้ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน กฟย.กสส. 5,100.00 30/3/2564 เลขที ่2000398552 1

รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 1,571,100.71 บาท

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามลดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบเุลขประจ าตัวผุ้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น 

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ

(6) ระบวุนัที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(7) ระบเุหตุผลการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิงดังนี้

  1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

  2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

  3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561

  4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจัก 1-3


