


ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

1  3220100205774 ร้าน บี.แอล.พาณิชย์ 424 (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ                                   530.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000034236 1
2  1309900168033 ร้านไทการค้า จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน4รายการ 1,802.95 11/1/2564 เลขท่ี 2000034389 1
3  3300400115401 นางจ าปี บุญกล้า ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ทะเบียน งจต 390 นม. 8,000.00 4/1/2564 เลขท่ี 2000148912 1
4  3301800531925 นางสมควร บังสูงเนิน ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ทะเบียน 2 กง 9559 นม. 8,000.00 4/1/2564 เลขท่ี 2000148986 1
5  0303547004567 หจก.เอกลักษณ์ลิฟว่ิงโฮม ค่าซ่อมอุปกรณื สนง. F314101000 1,200.00 13/1/2564 เลขท่ี 2000064891 1
6  3300400115401 นางจ าปี บุญกล้า ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน งจต 390 นม. 7,200.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000273396 1
7  3301800531925 นางสมควร บังสูงเนิน ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง 9559 นม. 7,200.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000273423 1
8  3300400115401 นางจ าปี บุญกล้า ค่าจ้างเหมาจักรยานยนต์ ทะเบียน งจต 390 นม. 9,200.00 3/1/2564 เลขท่ี 2000450259 1
9  3301800531925 นางสมควร บังสูงเนิน ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กง 9559 นม. 9,200.00 3/1/2564 เลขท่ี 2000450265 1

10  1309900389056 นายอรรถวิทย์ สองใหม่ ปรับปรุงระบบไฟ ผบป.กฟจ.นม3(สรน) 8,735.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000388241 1
11  3301900097054 นายสุวะริน แรมสูงเนิน ปรับปรุงระบบแสงสว่างส านักงาน กฟจ.นม3(สรน) 19,185.00 24/3/2564 เลขท่ี 3001848121 1

ขยายเขต นางอาจารี วิคสันเทียะ
หมายเลข C-63-F-NR3CS.0432.01.02.2
รายงานขอซ้ือ อุปกรณ์ด้านช่าง
1 เชือก 4 มม. , 2 เชือก 1.5 ซ.ม.
3 เชือก 8 มม. ,4 คัดเตอร์ด้ามพลาสติก
5 คีมปากจ้ิงจก 6 น้ิว  ,  6 ประแจแหวน 2 ข้าง17-18
7 ประแจแหวน 2 ข้าง20-22 , 8 เชือกดึงคันสตาร์ทเล่ือยยนต์
9 ค่าบริการต่อโซ่เล่ือยยนต์ ขาด , 10 ถุงมือผ้า
1 สายกันตก ย่ีห้อ UNI จ านวน 4 เส้น

2 ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม คลาส 0 Novac จ านวน 1 คู่

3 ถุงมือหนังสวมทับถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 คู่
รายงานขอซ้ือ อุปกรณ์ส านักงาน
1 แฟ้มอ่อน สีเขียว  ,     2 ปล๊ักไฟพ่วง 3 ม.
3 Hub 5 Port  ,  4 คล๊ิบด า No.110
5 คล๊ิบด า No.111  ,  6 คล๊ิบด า No.112

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

1

15  3309901283118 ร้านอุดมพาณิชย์ 936 1,915.30 20/1/2564

19/1/2564 เลขท่ี 3001813207

เลขท่ี 2000057900 1

12  0303554001977

เลขท่ี 2000074938 1

14  0303561002088 ร้าน โอ เค เซฟต้ี ซัพพลาย 17,762.00

หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 72,332.00 14/1/2564 เลขท่ี 3001809497 1

13  1307760168013 ร้านยงสงวน 1,740.00 14/1/2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

งานขยายเขตฯ นายวรนันท์ คงทอง
C-64-F-NR3CS.0011.01.1
งานขยายเขตฯ นายวรนันท์ คงทอง
C-64-F-NR3CS.0011.01.1

18  0303551003715 หจก.ที แอนด์ ที เซฟต้ี
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ันท่ี 2(รหัส A2-6), (รหัส A2-10) 
และห้องเก็บเงินทางด่วน

5,136.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000149217 1

19  0305534000624 ร้าน บ.ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จ ากัด ชุดน้ าออกส าหรับ C956L 2,355.14 2/3/2564 เลขท่ี 2000153900 1

1. จ้างเหมารถเครน 25ตัน ปักเสาไฟฟ้า จ านวน 1วัน ช่วยงาน
ปรับปรุงบ้านละลมโพธ์ิ ต.พุดซา อ.เมือง

P-TDD02.4-F-NR3D3.3950.B
21  3309900704861 นายภัทราวุธ เปรมกลาง ซ่อมแซมท่อประปา ประจ า กฟจ.นม.3(สรน.) 4,990.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000200349 1

สายกันตก ย่ีห้อ UNI
กระบองไฟกระพริบ
คีมตัดลวดเหล็กสแตนเลย์ 24 น้ิว

23  5310100064815 บีๆปร๊ินเตอร์ หมึกปร้ิน EPSON T188 BK 3,509.60 9/2/2564 เลขท่ี 2000202141 1
1. ปากกาเมจิก จ านวน 8 อัน
2. ลบค าผิด จ านวน 5 ม้วน
3. เทป 3 M แรงยึดสูง จ านวน 1 อัน
4. ปล๊ักไฟพ่วง 3 ม. จ านวน 2 กล่อง
5. เทปลบค าผิด จ านวน 2 กล่อง
6. ปากกาสีน้ ามัน จ านวน 1 กล่อง
7. ปากกา 2 หัว น้ าเงิน,ด า จ านวน 2 อัน
8. รีฟิวลบค าผิด จ านวน 2 ห่อ

25  3300100535005 นายวัชรพงษ์ ไกรฤกษ์ จัดจ้างท าป้ายบอกเบอร์โทรติดต่อแต่ละแผนก 1,700.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000209220 1

26  3411100013262 นายประสงค์ หวีสาผม
1.ซ่อมแซมร้ัวเหล็กล้อมรอบหม้อแปลงคงคลัง กฟจ.นม3(สรน)
บริเวณด้านข้างศูนย์ส่ังการไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.นม3(สรน)

23,500.00 22/2/2564 เลขท่ี 3001833293 1

124  3309901283118 ร้าน อุดมพาณิชย์ 2,226.67 16/2/2564 เลขท่ี 2000195804

1

22  0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย 22,042.00 8/2/2564 เลขท่ี 3001823569 1

20  0303554001977 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงินถุงทอง อิเล็คทริค เพาเวอร์ 10,700.00 5/2/2564 เลขท่ี 3001824911

1

17  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 10,914.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813974 1

16  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 10,914.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813974



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

1 ตรายาง ยางดิบ GIS จ านวน 1 อัน
2 ตรายาง ยางดิบ โลโก้ จ านวน 1 อัน
3 ตรายาง ยางดิบ วันท่ีหมึกในตัว จ านวน 1 อัน
4 ตรายาง ยางดิบ หผ.ปบ. หมึกในตัว จ านวน 2 อัน
5 ตรายาง ยางดิบ หผ.ปบ. จ านวน 1 อัน
6 ตรายาง ยางดิบ ต้นฉบับ-คู่ฉบับ จ านวน 2 อัน

28  0303550001875 หจก.ทิพมงคลโลหะกิจ 1.เข็มขัดนิรภัย พร้อม สายคล้องกันตก จ านวน 2 ชุด 6,900.00 23/2/2564 เลขท่ี 2000304538 1

29  0305552001564 บ.รักเกียรติ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12.00 
เมตร จ านวน 13 ต้น

21,143.20 24/2/2564 เลขท่ี 3001835764 1

30  1309900168033 ร้าน ไทการค้า 1. หมึกเอฟสัน T188 4,868.50 1/3/2564 เลขท่ี 2000249699 1

31  0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย
1.รองเท้านิรภัยย่ีห้อ BESTSAFE รุ่น APOLO AIR SPACE(S3) 
จ านวน 6 คู่ , 2.ถุงมือปีนเสา จ านวน 189 คู่

12,823.95 5/3/2564 เลขท่ี 2000304650 1

1.สายกันตก UNI (ชุดแก้ไฟ) จ านวน 4 เส้น
2.สายกันตก UNI (ชุดหม้อแปลง) จ านวน 2 เส้น

3.ถุงหนังสวมทับถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 คู่

33  3300400133077 นายปราโมทย์ วรรณารักษ์ 1.ค่าจ้างเจาะรูเหล็กประกับคอน จ านวน 4 อัน (24รู)                                   720.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000368831 1

1.ไขควงแฉก จ านวน 2 ด้าม
2.กุญแจเล่ือน จ านวน 1 ด้าม
3.แหวน 24x26 จ านวน 1 อัน
4.แหวน 12x13 จ านวน 1 อัน
5.ถุงมือผ้า จ านวน 1 โหล
6.ถุงมือกันบาด จ านวน 1 โหล
7.ประแจแหวนเปล่ียนหัว จ านวน 1 ชุด

8.ตะไบ 4.8 จ านวน 3 อัน

35  1300200073422 นายภานุพันธ์ เลิกกระโทก ค่าจ้างเหมาเทคอนกรีตรอบโคนเสาต้น Recloser 45,520.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500292654 1

134  1307760168013 ร้าน ยงสงวน 1,910.00 23/3/2564 เลขท่ี 2000368754

32  0303561002088 ร้าน โอ เค เซฟต้ี ซัพพลาย 22,855.20 9/3/2564 เลขท่ี 3001840965 1

27  3220100205774 ร้าน บี.แอล.พาณิชย์ 424 2,270.00 23/2/2564 เลขท่ี 2000239112 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

1.เส้ือสูบ MS 180 จ านวน 1 ชุด

2.ซีล Ms 180 จ านวน 1 ชุด

3.หัวเทียน จ านวน 1 อัน

4.คาร์บูเรเตอร์ MS 180 จ านวน 1 อัน

5.โซ่ 11.5 จ านวน 1 อัน

6.ลูกปืนข้อเหว่ียง MS 180 จ านวน 2 อัน

7.น็อต จ านวน 4 อัน

8.ลาน จ านวน 1 อัน

9.บาร์โซ่ 11.5 จ านวน 1 อัน

10.ซีลข้อเหว่ียง MS 180 จ านวน 1 อัน
1.หมึกฟูจิซีล็อค P-355 จ านวน 1 กล่อง
2.ปากกาไวท์บอร์ด น้ าเงิน PILOT จ านวน 5 อัน
ขยายเขตนายอมร งัดสันเทียะ
C-63-F-NR3CS.0404.01.1
ขยายเขต นางพรรณี สีทาบุตร
C-63-F-NR3CS.0398.01.1
ขยายเขต นางสาวเปรมหทัย อมรเพชรสถาพร
หมายเลข C-63-F-NR3CS.0413.01.1
ขยายเขตฯนางสมจิตร แซ่เฮง
บริเวณ บ้านโคกแฟก ม.6 ต.ขามทะเลสอ

C-63-F-NR3CS.0308.01.1

ขยายเขต นายกิตติศักด์ิ พามา

WBS.C-63-F-NR3CS.0363.01.1

ขยายเขต นายธีระพงษ์ วุ่นสันเทียะ
C-63-F-NR3CS.0412.01.1

143  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทอง 6,634.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804844

1

42  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 6,206.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804841 1

41  0303548004366 หจก.กฤตฐา 14,552.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804801

1

40  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 5,885.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804833 1

39  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 15,729.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804853

1

38  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 13,803.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804848 1

37  1309900168033 ร้าน ไทการค้า 4,413.75 24/3/2564 เลขท่ี 2000391994

36  0306740800640 ร้าน อาร์ ซี พี มาร์เก็ตต้ิง 5,260.00 23/3/2564 เลขท่ี 2000368267 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ขยายเขต นส.ละมัย แต้มพุดซา
WBS.C-63-F-NR3CS.0414.01.1

45  3300100535005 นายวัชรพงษ์ ไกรฤกษ์ เข้ากรอบรูปคณะกรรมการ กฟภ. 1,200.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000025806 1
46  0303555002209 หจก.อู่รวมพัฒนา ซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผห-9784 นม. 1,926.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000075498 1
47  1509900823404 ร้าน น.ส.อนงค์นาถ สุคันธรส จัดซ้ือ มีดปอกสายเคเบ้ิล sac 50-185 4,500.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000062378 1
48  0303543000141 หจก.นพอะไหล่ยนต์ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ยก7340นม 5,624.99 18/1/2564 เลขท่ี 2000089436 1
49  1301500231351 หจก. แจ๊คคาร์ออดิโอ ซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน กท9604 นม. 3,200.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000075448 1

งานขยายเขตฯ นาย ธนเดช คุ้มอักษร
C-64-F-NR3CS.0007.02.1
งานขยายเขตฯ น.ส. ณภัค ชาญศิริภาษร
C-64-F-NR3CS.0008.02.1
งานขยายเขตฯ นางสาว อุษณีษ์ ศรีพิชชานันท์
C-64-F-NR3CS.0006.01.1
งานขยายเขตฯ นายสมศักด์ิ ศรีพลกรัง
C-64-F-NR3CS.0012.02.1
งานขยายเขตฯ นาย สมพงษ์ อัศราช
C-64-F-NR3CS.0014.01.1
งานขยายเขตฯ นายวรนันท์ คงทอง
C-64-F-NR3CS.0011.01.1
งานขยายเขตฯ นาง พัชรินทร์ บุญเรือน
C-64-F-NR3CS.0018.01.1
งานขยายเขตฯ นาย สุรไกร ก้อยจะบก
C-64-F-NR3CS.0010.01.1
งานขยายเขตฯ นาง สุภาพร ธัญญเฉลิม
C-64-F-NR3CS.0003.02.1

59  1307760168013 ร้าน ยงสงวน บันไดไม้ไผ่ 7 ม. พร้อมมัดลวด 4 ตัว 3,600.00 25/1/2564 เลขท่ี 2000111144 1

158  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 3,210.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001814000

1

57  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 4,708.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813976 1

56  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 5,136.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813971

1

55  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 10,914.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813974 1

54  0303549003690 หจก. มงคลพิทักษ์ 2496 13,589.00 22/1/2564 เลขท่ี 3001813978

1

53  0303549003690 หจก. มงคลพิทักษ์ 2496 1,391.00 22/1/2564 เลขท่ี 30018133994 1

52  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 4,815.00 19/1/2564 เลขท่ี 3001811546

1

51  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 7,169.00 19/1/2564 เลขท่ี 3001811527 1

50  0303549003690 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 1,498.00 19/1/2564 เลขท่ี 3001811518

44  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 5,136.00 5/1/2564 เลขท่ี 3001804837 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ก่อสร้างขยายเขต นายจักรกฤษณ์ ภู่พันธ์ฬฒน์
งาน C-63--F-NR3CS.3071

61  0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต 70,620.00 29/1/2564 เลขท่ี 3001817890 1

62  0105561005200 บริษัท หมิง ดีไซน์ ซ่อมแซมประตู ประจ า กฟจ.นม.3(สรน.) 26,750.00 2/2/2564 เลขท่ี 3001820015 1

63  0305553001231 บ.เจเอสวัน ออโต้เวิร์ค จ ากัด
จัดซ้ือยางMICHELIN ขนาด 195R14 จ านวน4เส้น รถทะเบียน กท-
9604 นม.

12,200.00 4/2/2564 เลขท่ี 3001823232 1

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน มกราคม 2564 จ านวน 1,395.51 
ลิตร (16 ชุด)

เลขทะเบียน 9กพ9473นม , 7กค9694กทม , 8กษ400กทม

65  0303557004489 หจก.รถขุด 2002 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท9604นม. 14,947.90 10/2/2564 เลขท่ี 3001827193 1

นางวาสนา เม็งจันทึก

P-NHE02.0-F-NR3CS.4009

นางสาวเพียงพร อินทร์อนันท์
C-64-F-NR3CS.0040.02.1
บริเวณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายพีรพงศ์ โทนสูงเนิน

C-64-F-NR3CS.0045.01.1

บริเวณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายจักรพันธ์ สมนาม
C-64-F-NR3CS.0026.02.1

ต.โครกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายเย่ือน กฐินใหม่
C-64-F-NR3CS.0046.01.1

บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1

70  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 6,527.00 11/2/2564 เลขท่ี 3001825308 1

69  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 3,317.00 11/2/2564 เลขท่ี 3001825285

1

68  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 1,498.00 11/2/2564 เลขท่ี 3001825313 1

67  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 3,424.00 11/2/2564 เลขท่ี 3001825290

1

66  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 16,371.00 11/2/2564 เลขท่ี 3001825297 1

64  0303509000096 หจก.ดาวเจริญเซอร์วิส 35,517.80 9/2/2564 เลขท่ี 2500112815

60  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริดเพาเวอร์ 10,593.00 25/1/2564 เลขท่ี 3001787428 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

นายณภัทร สุวิพร
C-64-F-NR3CS.0038.02.1
บริเวณ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วัสดุส านักงาน
คลิปด า NO 12 , ปากกาหมึกเคมี 0.5 น้ าเงิน
แฟ้มตาช้าง , สมุด NO 4/100 , สมุด NO 5/50
 สมุด No 2 ลโพส โน้ต , เทปลบ
นายวิโรจน์ งึดสันเทียะ
C-64-F-NR3CS.0052.02.1
บริเวณ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

74  0363554000750 หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า ขาต้ังลินสาย 18,190.00 16/2/2564 เลขท่ี 3001827200 1
75  0303557004489 หจก.รถขุด2002 จ้างซ่อมระบบเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-9167นม 14,723.20 16/2/2564 เลขท่ี 3001828977 1

ซ้ือวัสดุส านักงาน
1ตรายางวันท่ี , 2โพสอิท , 3ปากกาหมึกเคมี 0.5
4ตรายาง หผ.กส หมึกในตัว , 5กระดาษ 120, 6ปากกา

77  0303557004489 หจก.รถขุด กล่องเหล็กเก็บเคร่ืองมือ 31,000.00 22/2/2564 เลขท่ี 3001838830 1

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (ฟลีทการ์ด) ประจ าเดือน มกราคม 2564 (50 ชุด)

เลขทะเบียน กท9604นม=109ลิตร , ยก7340นม=314.460ลิตร , 
2ฒฐ2934กทม=132ลิตร , 86-9167นม=359.832ลิตร

ผห9784นม=148ลิตร , 89-1751นม=328ลิตร , 88-3261นม=
195ลิตร , 2ฒช394กทม=349ลิตร

81-7347นม=116ลิตร , 82-9462นม=700ลิตร , 87-8331นม=
119ลิตร , 7กด9694กทม=180.960ลิตร

ขฉ4022นม=177ลิตร , 8กษ400กทม=67ลิตร , 89-7180นม=
175.290ลิตร , 9กม2318=98.943ลิตร

9กม2573=130ลิตร

178  0305559005077 บริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน 93,035.98 24/2/2564 เลขท่ี 2500149910

1

76  1309900168033 ร้านไทการค้า 2,101.48 17/2/2564 เลขท่ี 2000276653 1

73  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 10,914.00 16/2/2564 เลขท่ี 3001827308

1

72  3309901283118 ร้าน อุดมพาณิชย์ 3,586.64 16/2/2564 เลขท่ี 2000215874 1

71  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 15,301.00 16/2/2564 เลขท่ี 3001827313



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

79  3360600613897 นาย อนุชิต เกิดสมบูรณ์ ตีเส้น จราจร บริเวณ กฟจ.นม.3(สรน) 39,500.00 25/2/2564 เลขท่ี 3001833289 1

80  3300400617015 สองพ่ีน้องแอร์ประดับยนต์ ซ่อมแอร์ รถยนต์ทะเบียน ผห.9784 นม. 8,500.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000308104 1

ขยายเขตฯ จัดสรรนางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์
บริเวณ โครงการศุภพฤกษา 1
C-63-F-NR3CS.0350.02.1,02.2

82  5310100064815 บีๆปร๊ินเตอร์ หมึกปร้ิน EPSON WF7211 T188 C 3,354.45 3/3/2564 เลขท่ี 2500212369 1

ขยายเขตฯ นางจารีย์ สัมภามานะ
บริเวณ บ้านทัก ม.3 ต.หนองจะบก

C-64-F-NR3CS.0072.01.1

ขยายเขตฯ ส.อ.สุจินต์ ศอกจะบก
ซ.พบสุข 12 ต.ปรุใหญ่
C-64-F-NR3CS.0057.01.1

85  0303557004489 หจก.รถขุด2002 ซ่อมเครนติดรถยนต์ 82-9462 นม. 98,536.30 3/3/2564 เลขท่ี 3001836507 1

86  0303551003715 หจก.ที แอนด์ที เซฟต้ี จ ากัด ซ่อมแอร์ ช้ันท่ี 4 3,402.60 3/3/2564 เลขท่ี 2000305439 1

ขยายเยตฯ นางสุพิน พิมส์เสน
บริเวณ 31/2 ซ.มิตรภาพ 13 ต.ในเมือง
C-64-F-NR3CS.0059.01.1

ขยายเขตฯ น.ส.ช่ืนกมล พันขุนทด

บริเวณบ้านหนองปรุ ม.4 ต.หนองจะบก

C-64-F-NR3CS.0064.01.1

89  0303557004489 หจก.รถขุด2002 ซ่อมระบบเบรคและท่อไอเสีย รถยนต์ทะเบียน 81-7347 นม. 15,065.60 4/3/2564 เลขท่ี 3001837725 1

90  0303511000464 หจก.คิงยนต์ จ ากัด (สาขาสามแยกปัก) ซ่อมระบบเบรค ทะเบียน 87-8331นม. 10,462.46 4/3/2564 เลขท่ี 3001837730 1

91  0303511000464 หจก.คิงยนต์ (สามแยกปัก) ถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ 87-8331 นม. 3,916.20 4/3/2564 เลขท่ี 2000307509 1

1

88  0303548004366 หจก.กฤตฐา 1,498.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001835148 1

87  0303548004366 หจก.กฤตฐา 3,210.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001835140

1

84  0303548004366 หจก.กฤตฐา 1,819.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001835151 1

83  0303548004366 หจก.กฤตฐา 11,128.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001835160

81  0303548004366 หจก.กฤตฐา 50,932.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001835170 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

สีน้ ามันเป็ดหงส์ M999 (1/4)
ทินเนอร์ 3A A&B (ขวดใหญ่) , แม่สีเบเยอร์KS738
แม่สีเบเยอร์KS754 , สีสเปรย์ วิน#212
กระดาษกาวย่น 1.1/2”x20 หลา
แปรงสีธรรมดา
แปรงสี ตราใบไม้ เบอร์2
 สีน้ าภายนอก โฟร์ซีซ่ันส์

แปรงสี ตราใบไม้ , ถาดลูกกล้ิง

93  0303534001572 หจก.โคกกรวดค้าไม้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่าง 3,985.75 9/3/2564 เลขท่ี 2000339549 1

จ้าง
ติดต้ัง ทางลาด ด้านใน (จุดท่ี1) ขนาด 110X50X11 Cm
ติดต้ัง ทางลาด ด้านใน (จุดท่ี2) ขนาด 100X200X25 Cm
ติดต้ังราวจับขนาดสูง 80 CM กว้าง 135 CM
สติกเกอร์ติดพ้ืน ขนาด 50X20 CM
สติกเกอร์ติดพ้ืน ขนาด 120X10 CM
ป้ายระวังศรีษะ ขนาด 20x30 cm
ป้ายเตือนไฟฟ้า ขนาด 30x45 cm
ป้ายจุดรวมพล ขนาด 27X39 cm
งานปรับปรุงทางลาดคนพิการ
ป้ายถังดับเพลิง ขนาด 29X24 CM
สติกเกอร์ กรุณายืนตามรอยเท้า

ตะปูคอนกรีต 18 มม.

ใบตัดคอนกรีต 9

สีสเปร์ย

โครงเล่ือนเหล็ก

195  0303534001572 หจก.โคกกรวดค้าไม้ 1,385.65 10/3/2564 เลขท่ี 2000339583

1

94  0994000165501 บ.บุญเรือน ครีเอช่ัน อาร์ต แอนด์ ด๊ไซน์ 32,000.00 9/3/2564 เลขท่ี 3001838452 1

92  0305538001005 หจก. ป.ภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 890.24 6/3/2564 เลขท่ี 2000323529



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ขยายเขตฯ นายสมบรูณ์ ชัยศิรินิรันดร์
บริเวณ บ้านกนองรังกา ม.12 ต.โคกกรวด
C-64-F-NR3CS.0069.01.1
ขยายเขตฯ แขวงการทางหลวงนครราชสีมาท่ี1
บริเวณ ถนนบายพาส (ขาข้ึน) กม.ท่ี4
C-63-F-NR3CS.0408.02.2
เกรียงโป๊ว 2.5

ลูกกล้ิง 4

ลูกกล้ิง 10

เคมีโป๊ว

สีน้ าภายใน 5006

แปรงทาสี 2

ถาดทาสี

ขยายเขตฯ นายสุพล ทินยารัก (บ้านโกรกเดือนห้า)
บริเวณ บ้านโกรกเดือนห้า ม.7 ต.สุรนารี
P-NHE02.0-F-NR3CS.4017
ขยายเขตฯ นายอภิชาติ วาปิโส
บริเวณ บ้านถนนทัก ซ.มทส10 ม.3 ต.หนองจะบก
C-64-F-NR3CS.0041.01.1

101  0994000165501 บริษัท ป.ภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 2,762.74 17/3/2564 เลขท่ี 2000455298 1

ขยายเขต นายบรรจบ เข็มทอง
บริเวณ บ้านมาบเอ้ือง ม.6 ต.สุรนารี
I-64-F-NR3CS.ZG.4001
ขยายเขตฯ ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด
บริเวณ บ.ศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่

1

103  0303548004366 หจก.กฤตฐา 3,317.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843509 1

102  0303548004366 หจก.กฤตฐา 6,313.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843304

1

100  0303548004366 หจก.กฤตฐา 26,322.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843314 1

99  0303548004366 หจก.กฤตฐา 11,877.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843311

1

98  0303534001572 หจก. โคกกรวดค้าไม้                                   684.80 16/3/2564 เลขท่ี 2000401989 1

97  0303548004366 หจก.กฤตฐา 2,100.00 11/3/2564 เลขท่ี 3001839940

96  0303548004366 หจก.กฤตฐา 2,033.00 11/3/2564 เลขท่ี 3001839929 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ขยายเขตฯ หจก.เมย์เด้นท์
บริเวณ ส่ีแยกบ้านชาติชาย (ซอยตะวันสีทอง)

C-64-F-NR3CS.0044.02.1

ขยายเขต นายชูชาติ วงศ์สูงเนิน
C-64-F-NR3CS.0077.03.1

ขยายเขตฯ บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด

บริเวณ ตลาคโคกกรวด ต.โคกกรวด

C-64-F-NR3CS.0087.03.1

107  0303519000307 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญไทยแมชีนเนอร์ร่ี ใบตัดเพชร ย่ีห้อ SUMO ขนาด 9 น้ิว 3,477.50 17/3/2564 เลขท่ี 2000419649 1

ค่าจ้างรถบรรทุกติดเครนขนาด 25 ตัน จ านวน 1 วัน

ค่าจ้างรถบรรทุกติดเครนขนาด 35 ตัน จ านวน 1 วัน

วันท่ี 19/3/64

ขยายเขต นายธีระวัฒน์ ศรีสุวรรณ

บริเวณ ม.6 ต.พุดซา อ.เมือง

C-64-F-NR3CS.0082.01.1

บริษัท ซี เจ เอ็กเพรส กรุ๊ป จ ากัด (พุดซา)

บริเวณ บ้านพุดซา ต.พุดซา

C-64-F-NR3CS.0081.02.1

ขยายเขต คุณรัตนาพร นวนสันเทียะ

บริเวณ ม.5 บ้านด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด

C-64-F-NR3CS.0109.03.1

1111  0303548004366 หจก.กฤตฐา 4,922.00 24/3/2564 เลขท่ี 3001847060

1

110  0303548004366 หจก.กฤตฐา 6,634.00 22/3/2564 เลขท่ี 3001845490 1

109  0303548004366 หจก.กฤตฐา 6,527.00 22/3/2564 เลขท่ี 3001845502

1

108  0305534000772 หจก. วันดีพัฒนา 23,540.00 18/3/2564 เลขท่ี 3001844640 1

106  0303548004366 หจก.กฤตฐา 3,317.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843502

1

105  0303554001977 หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริคเพาเวอร์ 5,885.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843496 1

104  0303548004366 หจก.กฤตฐา 3,745.00 17/3/2564 เลขท่ี 3001843512



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (ฟลีทการ์ด) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
(54ชุด)

เลขทะเบียน กท9604นม=103ลิตร , ยก7340นม=347ลิตร , 2ฒฐ
2934กทม=162ลิตร , 86-9167นม=343ลิตร

ผห9784นม=155ลิตร , 89-1751นม=502ลิตร , 88-3261นม=
251ตร , 2ฒช394กทม=294ลิตร

81-7347นม=79ลิตร , 82-9462นม=179.520ลิตร , 87-8331นม=
57ลิตร , 7กด9694กทม=303.341ตร

ขฉ4022นม=140.355ลิตร , 8กษ400กทม=115ลิตร , 89-7180
นม=186ลิตร , 9กม2318=174.060ลิตร

9กม2573=190ลิตร
งานขยายเขตฯ น.ส.กนกวรรณ ศรีใหม่
C-F-64-F-NR3CS.0110.02.1
งานขยายเขตฯ นางส้มจีน เนตรสูงเนิน
C-F-64-F-NR3CS.0102.01.1
งานขยายเขตฯ นาย วิจิตร กิจวิวัฒน์
C-F-64-F-NR3CS.0099.01.1
งานขยายเขตฯ น.ส.สุชีรา อาสิงสมานันท์
C-F-64-F-NR3CS.0090.02.1
ต้นเทียนทอง
ดินปลูก
หินขาว
แผ่นทางเดิน
งานขยายเขตฯ น.ส.วธูสิริ มะลิขาว
C-F-64-F-NR3CS.0095.02.1
งานขยายเขตฯ บจก.เอ็มจี.นม.
C-F-64-F-NR3CS.0086.01.1

1

118  3309900226251

119  3309900226251 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 3,210.00 25/3/2564 เลขท่ี 3001847848

117  1301500231351 ร้าน ลุงต๋ึง 7,300.00 24/3/2564

1

เลขท่ี 3001847049

หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 4,708.00 24/3/2564 เลขท่ี 3001847065

1

1

114  3309900226251

เลขท่ี 2000400276 1

116  3309900226251 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 3,210.00 24/3/2564

115  3309900226251 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 1,498.00 24/3/2564 เลขท่ี 3001847047

113  3309900226251 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 10,165.00 24/3/2564

1

เลขท่ี 3001847072 1

หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 21,507.00 24/3/2564 เลขท่ี 3001847074

112  0305559005077 บริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน 95,010.46 24/3/2564 เลขท่ี 2500238146 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

120  0303557004489 หจก.รถจุด2002 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยก7340 นม. 17,141.40 25/3/2564 เลขท่ี 3001851751 1

งานขยายเขตฯ น.ส.กาญจนา รัตนมุง

C-64-F-NR3CS.0089.01.1

ขยายเขต อาคารส านักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา 3 
(สุรนารี)

I-64-F-NR3XX.19.2902

บริเวณ อาคารส านักงานใหม่

ขยายเขต นาย วรศิกด์ิ รัตน์สุภาพงศ์

C-64-F-NR3CS.0123.01.1

124  5310100064815 ร้าน บีบี ปร้ินเตอร์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ Toner Samsung ML4510ND จ านวน 2 กล่อง 11,449.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000023962 1

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ

1.แฟ้มตราช้าง 120 F  2.น้ ายาลบค าผิด เพนเทล

จัดซ้ือ วัสดุส านักงานจ านวน 3 รายการ

1.สบู่เหลว , 2.เดทตอล  , 3.สเปร์ยดับกล่ิน

จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 9 รายการ
1.คลิปด า No.108
2.คลิปด า No.112
3.ลวดเย็บ Max.No.8
4.ลวดเย็บ Max.No.10
5.ข้ีผ้ึงนับเงิน
6.สก๊อตเทป เมจิก
7.ตรายางตัดงบ
8.เทปใส
9.แอลกอฮอล์

127  3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 1,576.11 18/1/2564

เลขท่ี 2000090044 1

1

123  0303554001977

เลขท่ี 2000090115 1

126  3220100205774 บี.แอล พาณิชย์ 424                                   905.00 18/1/2564

125  3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 310.30 18/1/2564 เลขท่ี 2000090115

122  0103548044645 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินครกาญจน์ 44,726.00 30/3/2564

1

เลขท่ี 3001849320

หจก.ถุงเงินถุงทองอิเลคทริคเพาเวอร์ 12,331.36 31/3/2564 เลขท่ี 300185051

1

เลขท่ี 3001849902 1

121  3309900226251 หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 5,029.00 29/3/2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

จัดซ้ือสินค้าเบ็ดเตล็ดส านักงานจ านวน 4 รายการ
1 ถุงขยะ 24*30
2 ถุงขยะ 18*20
3 แก้วกรวยกระดาษ
4 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
จัดซ้ือสินค้าส านักงานจ านวน 2 รายการ
1. กาว 3 เอ็ม
2.แฟ้มตราช้าง 120F
จัดซ้ือสินคาส านักงานจ านวน 10 รายการ
1 คล๊ิปบอร์ดฝาปิด ,  2 ซองจดหมายข้าง A4
3 ลวดเสียบ , 4 ท่ีเย็บ MAX NO.8
5 คลิปด า No.112  , 6 ซองขาว
7 เมาส์ไร้สาย Microsoft
8 โพสอิท โน้ต ,9 ข้ีผ้ึงนับแบงค์
10 โพสอิท สต๊ิกใหญ่
จัดซ้ือสินค้าส านักงานจ านวน 1 รายการ
1.กระดาษสี 80 แกรม
จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานจ านวน 1 รายการ
1.Drum Brother
จัดซ้ือสินค้าส านักงานจ านวน 11 รายการ
2.1 ป้ายต้ังโต๊ะ PVC A5 ,  2.2 ปากกาเน้นข้อความ Faber Castel
2.3 คลิปด า No.111 , 2.4 คลิปด า No.112 , 2.5 คลิปด า No.110
2.6 คลิปด า No.108 2.7 ปากกาตรวจนับแบงค์
2.8 ปากกาด า แควนต้ัม
2.9 ดินสอไม้ ตราม้า
2.10 คล๊ิปบอร์ด
2.11 ป้ายต้ังโต๊ะ PVC A6

1

132  5310100064815

133  3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 2,484.54 24/3/2564 เลขท่ี 2000449617

131  1309900168033 ร้านไทการค้า 1,781.55 1/3/2564

1

เลขท่ี 2000201738

ร้าน บีบี ปร้ินเตอร์ (ส านักงานใหญ่) 2,247.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000331727

1

1

128  3220100205774

เลขท่ี 2000249751 1

130  3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 2,148.56 8/2/2564

129  3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936                                   930.90 8/2/2564 เลขท่ี 2000201738

1บี.แอล.พาณิชย์ 424                                   830.00 8/2/2564 เลขท่ี 2000201631



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

จัดซ้ือสินค้าเบ็ดเตล็ดส านักงาน (PEA Shop)
2.1 ถุงขยะ 24*30
2.2 ถุงขยะ 18*20
2.3 แก้วกรวยกระดาษ
2.4 สเปรย์ปรับอากาศ

135  3309901780383 นางอ าไพ ทองมา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ค่าซักผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอ้ีห้องประชุม) 1,000.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000023030 1
136  3220100205774 ร้านโคราชก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ธ.ค.2563 3,025.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000033797 1

137  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ผ้าท าความสะอาด,สเปรย์ฆ่าเช้ือ,น้ ายาฆ่า
เช้ือ,น้ ายาท าความสะอาด,น้ ายาล้างจาน,สบู่ล้างมือ,น้ ายาดันฝุ่น
,เจลปรับอากาศ,ฟองน้ า,ถุงขยะ,ถุงมือ)

3,812.09 6/1/2564 เลขท่ี 2000016147 1

138  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน)

ค่าวัสดุส านักงาน(ปากกา,หมึกเติมแท่น,เทปลบค าผิด,ปากกาลูกล่ืน,
ปากกาเจล,ไส้ปากกา) ,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(พรมใยยาง,พรม
กันล่ืน,ไม้ม๊อบ,ม๊อบดันฝุ่น,ไม้กวาดก้านมะพร้าว) , ค่าบ ารุงบริเวณ
ส านักงาน(ดินปลูกผสมใบก้ามปู,ดินปลูกผสมมูลไส้เดือน,ปุ๋ยบัว)

5,016.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000009026 1

139  0305538002192 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด ค่าน้ าด่ืม (ประจ าเดือน ธ.ค.63) 1,700.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000066019 3

140  0305561001105 บริษัท สยามฟาร์มาซี(2018)จ ากัด
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(APT K3 Infrared digital พร้อมขาต้ัง
และสาย USB,แอลกอฮอล์,เจลท าความสะอาด,ถุงมือ,ปล๊ักรางไฟ
,ปล๊ักชาร์จ USB,เทปผ้า)

14,849.60 7/1/2564 เลขท่ี 2000017031,2000016909 1

141  0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จ ากัด
ค่าวัสดุส านักงาน(ซองพลาสติกแข็ง,สต๊ิกเกอร์ PVC ใส,เทปโฟม,
มีดคัตเตอร์)

1,203.75 14/1/2564 เลขท่ี 2000059905 1

142  5310100064815 ร้าน บีบี ปร้ินเตอร์
ค่าวัสดุส านักงาน(Toner Samsung ML4510ND , Brother 
MFC8880DN)

8,934.50 14/1/2564 เลขท่ี 2000075953 1

143  0305538002192 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน มกราคม 2564 1,825.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000146457 3
144  3220100205774 ร้านโคราชก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสาร(ประจ าเดือน มกราคม 2564) 5,794.00 4/2/2564 เลขท่ี 2000146533 1

145  3220100205774 ร้าน บี.แอล.พาณิชย์ 424
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                             
(น้ ายาเช็ดกระจก,น้ ายาล้างห้องน้ า,ถุงขยะ,ไฮเตอร์,ถังน้ าถูพ้ืน,)

1,488.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000151166 1

เลขท่ี 2000449280 1134  3220100205774 บี.แอล.พาณิชย์ 424                                   815.00 24/3/2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

146  1309900168033 ร้านไทการค้า
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                              (ธง
 วปร.60x90 ,80x120 ,ธงชาติ 60x90 ,80x120 ,300x450 ,เสาธง
 1.50 ม.,เสาธง 2.00 ม.)

6,387.90 5/2/2564 เลขท่ี 2000153679 3

147  3309901283118 ร้าน อุดมพาณิชย์ 936
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(น้ ายาถูพ้ืน,สบู่ล้างมือ,น้ ายาฆ่าเช้ือ,น้ ายา
ดันฝุ่น)

1,588.95 5/2/2564 เลขท่ี 2000150651 1

148  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นต์เตอร์ จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ลูกลอยไฟฟ้า MC KEY)                                   899.00 8/2/2564 เลขท่ี 2000156742 1

149  0303525000674 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริสุขการพิมพ์
ค่าประชาสัมพันธ์ทางส่ือประชาสัมพันธ์                                
(ใบปลิว A5 กระดาษอาร์ตมัน)(GECC)

3,210.00 15/2/2564 เลขท่ี 2000201148 1

150  1309900168033 ร้านไทการค้า
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด                                                       
(น้ ายาถูพ้ืน,น้ ายาฆ่าเช้ือ,สบู่ล้างมือ,น้ ายาดันฝุ่น,ป้ัมยางดูดส้วม)

2,172.10 16/2/2564 เลขท่ี 2000195794 1

151  3309901283118 ร้านอุดมพาณิชย์936
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                              
(ถังขยะฝาเหยียบ 18 ลิตร, ถังขยะ Sensor สแตนเลส 30L)

2,117.30 16/2/2564 เลขท่ี 2000196268 1

152  0105527023446 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล(ประเทศไทย)จ ากัด
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                             (ค่า
กล่องกระดาษช าระม้วนใหญ่ , ค่ากระดาษช าระจัมโบ้โรล)

1,391.00 17/2/2564 เลขท่ี 2000222320 1

153  1309900389056 นายอรรถวิทย์ สองใหม่
ค่าวัสดุส านักงานเบ็ดเตล็ด                                              
(ขาพับสปริง , ไม้อัดสีขาว)

                                  700.00 19/2/2564 เลขท่ี 2000227676 1

154  3220100205774 ร้าน บี.แอล.พาณิชย์ 424
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                            
(น้ ายาล้างห้องน้ า,น้ ายาล้างจาน,ผงซักฟอก,น้ ายาฆ่าเช้ือ,ถุงขยะ,ส
ก๊อตไบร์ท,ท่ีเช็ดกระจกปรับได้)

1,897.00 24/2/2564 เลขท่ี 2000234057 1

155  0305538002192 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด ค่าน้ าด่ืม(ประจ าเดือน ก.พ.64) 1,625.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000276499 3

156  3309901283118 ร้าน อุดมพาณิชย์936
ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                           
(ถ่านพานาโซนิค,บันทึกข้อมูล 16GB,กระดาษ,card case,โพสอิส
โน้ต,โพสอิทสต๊ิก,ถ่านกระดุม,ลบค าผิดเพนเทล,กรรไกรเล็ก)

1,576.11 1/3/2564 เลขท่ี 2000249180 1

157  3220100205774 ร้านโคราชก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3,829.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000305538 1

158  3560300028971 นายสว่าง อุทธิยา
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ไม้กวาดก้านมะพร้าว,ไม้กวาดดอกหญ้า
,ท่ีตักขยะ,ไม้กวาดยักไย่)

1,775.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000310594 1

159  0315556000210 บริษัท สยามวิชโก้ จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(เบกก้ิงโซดา , น้ าส้มสายชู)                                   157.00 16/3/2564 เลขท่ี 2000334455 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

160  3309901356263 ร้าน ช.สีมาการไฟฟ้า(นายไพบูลย์ สิริภาคไพบูลย์) ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน (ซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็น) 3,800.00 18/3/2564 เลขท่ี 2000348142 1
161  3409900411146 ร้านศิริญจ์ พร้ินต้ิง ช็อป ค่าวัสดุส านักงาน(ตรายาง)                                   500.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000358181 1
162  2301400003214 น.ส.ณิชาภัทร ภัทรสุระสกุล ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ผ้าคลุมถังน้ าด่ืม)                                   720.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000375003 1
163  1309900168033 ร้านไทการค้า ค่าวัสดุส านักงาน(กระดาษA4 ไอเดียกรีน 80g ) 2,889.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000393092 1

164  3309901283118 ร้านอุดมพาณิชย์936
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                                           
(น้ ายาถูพ้ืน,น้ ายาฆ่าเช้ือ,สบู่ล้างมือ,ถุงขยะ,น้ ายาดันฝุ่น,ผงซักฟอก
,ไฮเตอร์,ปล๊ักไฟพ่วง,กระดาษช าระกล่อง)

4,802.16 29/3/2564 เลขท่ี 2000393400 1

165  3302000441272 ร้านเจริญโภคทรัพย์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ก้อนดับกล่ินสมุนไพร)                                   240.00 29/3/2564 เลขท่ี 2000397145 1
ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 7 รายการ
ไม้กวาดดอกหญ้า 3 ด้าม , แปรงขัดพ้ืนด้ามยาว 2 อัน
ท่ีตักผง 2 อัน ,กระบอกฉีดน้ า 3 อัน, น้ ายาเช็ดกระจก 3 ขวด
ชิลล์ท้อกก าจัดแมลง 3 กระป๋อง , ไม้กวาดหยากไย่ 1 ด้าม
ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 24 รายการ
หลอด LED 18W 35 หลอด , โคมตะแกรงติดลอย 2x40 W 6 ชุด
สวิทช์ไทม์เมอร์ LUTEX 1 ตัว , ปล๊ักกราวด์คู่ 3 ตัว
สวิทช์ Panasonic 2 ตัว , ฝา 6 ช่อง 1 อัน
ฝา 2 ช่อง 2 อัน , บล็อคลอย 2x4 3 อัน
บล็อคลอย 4x4 1 อัน  , ชุดหลอดขาสปริง 18W 1 ชุด
ท่อสีขาว 16 มม. 15 เส้น , หลอด LED 9W 3 หลอด
ก้ามปูสีขาว 16 มม. 50 ตัว , ต่อตรงสีขาว 16 มม. 10 ตัว
คอนเนคเตอร์สีขาว 16 มม. 30 ตัว
สายไฟ THW แดง - เทา 2.5 sq.mm. 2 ม้วน
ราง CT 240 2 เส้น , บล็อคพักสาย 9x4 LEETECH 3 ตัว
ปุ๊ก #7 1 กล่อง , หน้ากาก 3 ช่อง 1 อัน , น็อตด า 1" 1 กล่อง
หน้ากากปิดเรียบ 1 อัน , เทป 3M 790 3 ม้วน
สวิทช์ CT 5 ตัว

167  1309900318221

166  3300101341590 น.ส.จิตรสตรี พรใหม่ 1,107.00 22/1/2564

1ร้าน ต.อิเล็คทริค 11,072.36 19/2/2564 เลขท่ี 2500137338

เลขท่ี 2000115756 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ซ้ือน้ ามันฟลีทการ์ด ประจ าเดือน ม.ค.64
86 - 9051 นม. 241.00 ลิตร
กต - 964 นม. 213.00 ลิตร
7กด - 9635 กทม. 400.00 ลิตร

169  3410500262919 น.ส.อุบล พารา ขอจัดซ้ือน้ าด่ืมขนาด 20 ลิตร ประจ าเดือน 2564 560.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000193012 3
170  5300100058751 น.ส.บุญเรือง ปุงกระโทก ขอจ้างซักชุดเคร่ืองนอนเวร ประจ าเดือน มกราคม 2564 1,725.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000193048 1
171  0994000300913 ส านักงานเทศบาลต าบลขามทะเลสอ ขอจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ประจ าเดือน มกราคา 2564                                   300.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000192873 3
172  0105546099142 บจก.เฟิร์ส ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนช่ันแนล ซ้ือตลับหมึก Printer Ricoh จ านวน 2 ตลับ 1,499.99 5/2/2564 เลขท่ี 2000171054 1

น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 ประจ าเดือน ก.พ.64
- รถ จยย.ทะเบียน จคฉ 125 นม. จ านวน 6 ลิตร
ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 6 รายการ
ฝารองน่ังชักโครก 1 อัน ,กระดาษช าระ แพ็ค 24 ม้วน 2 แพ็ค
ไม้กวาดทางมะพร้าว 2 ด้าม ,  ถังขยะใบใหญ่ 1 ใบ
น้ ายาล้างห้องน้ า 4 ขวด , น้ ายาถูพ้ืน 4 ถุง

ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ

แฟ้มอ่อน 1 ห่อ

สมุด No.4/100 1 เล่ม

กาว UHU สต๊ิก 1 แท่ง

แฟ้มตราช้าง 12F 1 โหล

 ลวดเย็บ Max No.8 1 กล่อง

 แฟ้มผูก 1 ห่อ

ตะกร้า ฝาปิด 1 อัน

ท่ีเย็บ Max No.8 1 อัน

ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 2 รายการ

(น้ ายาฆ่าเช้ือ เดทตอล 1 แกลลอน,แอลกอฮอล์ 2 ขวด)
1

175  3309901283118

176  3220100205774 ร้านบี แอล พาณิชย์ 424 2,060.00 24/2/2564 เลขท่ี 2000289875

174  3300101341590 น.ส.จิตรสตรี พรใหม่ 1,580.00 24/2/2564

1

เลขท่ี 2000326192,2000326204

ร้านอุดมพาณิชย์ 936 3,707.55 19/3/2564 เลขท่ี 2500225651

1

1

เลขท่ี 2000291694 1

173  3301900035130 นายสุขธัช เฉลิมกิตติกุล 162.00 23/2/2564

168  0305558000241 บจก.ประเสริฐสิน ขามทะเลสอ 21,355.40 29/1/2564 เลขท่ี 2500149910



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

น้ ามันดีเซลฟลีทการ์ด ประจ าเดือน ก.พ.64
86 - 9051 นม. 113.00 ลิตร
กต - 964 นม. 214.00 ลิตร
7กด - 9635 กทม. 337.00 ลิตร

178  0994000300913 ส านักงานเทศบาลต าบลขามทะเลสอ ขอจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 300.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000274260 3

179  3410500262919 น.ส.อุบล พารา ขอจัดซ้ือน้ าด่ืมขนาด 20 ลิตร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 560.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000274460 3

180  5300100058751 น.ส.บุญเรือง ปุงกระโทก ขอจ้างซักชุดเคร่ืองนอนห้องนอนเวร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1,725.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000274934 1

ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ

ปากกาลบค าผิด 7มล. 2 ฟรี 1 เพนเทล ZL62-WBP3 1 แพ็ค

ปากกาลูกล่ืน 0.7 มม. หมึกสีแดง Faber-Castell 1423 3 ด้าม

ลวดเย็บ 24 กล่อง/แพ็ค แม็กซ์ 10-1M 1 แพ็ค

ลวดเสียบกระดาษ 33มม. สีเงิน 300 ตัว/กล่อง ONE 1 กล่อง

เคร่ืองเย็บ ตราช้าง HS-E10 1 อัน

คลิปด า 32 มม. 12 ตัว/กล่อง ตราช้าง E110 2 กล่อง

คลิปด า 25 มม. 12 ตัว/กล่อง ตราช้าง E111 2 กล่อง

คลิปด า 19 มม. (กล่อง12ตัว) ตราช้าง E112 2 กล่อง

เทปโฟม 21 มม.x5 ม. สก๊อตช์ 110 1 ม้วน

ล้ินแฟ้มเหล็กสีเงิน 8 ซม. (ชุด50ช้ิน) ตราช้าง 905 2 ชุด

182  0303550002952 หจก.กัลยาภัสร์ อีเลคทริค ล้างท าความสะอาด เช็คระบบ เติมน้ ายาแอร์ 7 เคร่ือง 4,494.00 19/3/2564 เลขท่ี 2500225652 1

ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 3 รายการ

ธงชาติ 100 x 150 1 ผืน

ธงชาติ 60 x 90 10 ผืน

ธง วปร. 60 x 90 10 ผืน

183  3309901283118

181  0105537143215 บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) 1,139.97 5/3/2564

3

เลขท่ี 2500221032

ร้านอุดมพาณิชย์ 936 1,712.00 22/3/2564 เลขท่ี 2000456727

1

เลขท่ี 2000325833 1

177  0305558000241 บจก.ประเสริฐสิน ขามทะเลสอ 17,559.60 18/3/2564



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ
กระดาษความร้อน 4 ม้วน, เทปโฟม 2 หน้า 2 ม้วน
ลบค าผิด 2 อัน , แฟ้มเสนอเซ็นต์ 5 เล่ม , สต๊ิกเกอร์ใส A4 1 ห่อ
ปล๊ักไฟพ่วง 5 ม. 1 อัน

185  3301900035130 นายสุขธัช เฉลิมกิตติกุล ซ้ือน้ ามัน จยย.ทะเบียน งคฉ 125 น. แก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 6 ลิตร                                   180.00 31/3/2564 เลขท่ี 2000450107,2000450111 1

รวมท้ังส้ิน 1,753,789.65

1184  3309901283118 ร้านอุดมพาณิชย์ 936 4,151.60 25/3/2564 เลขท่ี 2000456639

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดบัวันท่ีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซือ้จัดจ้างในแต่ละครัง้ เช่น วัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซือ้จัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561  
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


