


ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
1  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - นายปิยวัฒน์ กรี

ยินดี ม.1 ต.บางแก้ว
1,900.00 5/1/2564 เลขที ่3001804958 1

2  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - นายเจริญ เกี้ยว
รอด ม.3 ต.วัดส าโรง

16,000.00 5/1/2564 เลขที ่3001804960 1

3  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค จ้างเหมาค่าแรงงาน สิยาพัฐ 
ดรัสธรรมพงศ์ ม.3 ต.วัดส าโรง

13,375.00 7/1/2564 เลขที ่3001806522 1

4  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค จ้างเหมาค่าแรงงานจ้างติดต้ัง
หม้อแปลงให้ นายสุคนธ์ ศรี
ส าราญ ม.2 ต.โคกพระเจดีย์

2,354.00 7/1/2564 เลขที ่3001806191 1

5  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
น.ส.กวินณัฐ พานโพธิท์อง ม.4 
ต.ท่ากระชับ

3,424.00 8/1/2564 เลขที ่3001806971 1

6  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
น.ส. หทัยรัตน์ ใจซ่ือสกุล ม.3 
ต.นครชัยศรี

3,424.00 8/1/2564 เลขที ่3001806977 1

7  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ย้ายแนวเสาระบบจ าหน่ายเเรง
ต่ าให้ นางอ าไพ ค้ิวองอาจ ม.3 
ต.ศรีษะทอง

2,675.00 8/1/2564 เลขที ่3001806969 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
8  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตจ าหน่ายติดต้ังหม้อ

แปลงให้ บริษัทโรจน์ไพบูลย์ 
อีควิป๊เม้นท์ จ ากัด ม.1 ต.ขุนเเก้ว

2,354.00 8/1/2564 เลขที ่3001806974 1

9  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
นายทวี เขียวมรกต ม.4 ต.
พะเนียด

5,136.00 8/1/2564 เลขที ่3001806978 1

10  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
นายภาสเมธ โพธิก์ าเนิด ม.4 ต.
บางเเก้ว

2,140.00 8/1/2564 เลขที ่3001806980 1

11  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ค่าแรงจ้างเหมาฯ - ขยายเขตฯ -
 นายวันชัย สุนทรวิวัฒนาการ 
ม.1 ต.สัมปทวน

4,300.00 12/1/2564 เลขที ่3001808318 1

12  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ค่าแรงจ้างเหมาฯ - ขยายเขตฯ -
 นายวิทยา วานิชพงษ์พันธ์ุ ม.2
 ต.ท่าพระยา

3,200.00 12/1/2564 เลขที ่3001808324 1

13  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ค่าแรงจ้างเหมาฯ - ขยายเขตฯ -
 นางสาวจงรักษ์ บ ารุง ม.1 ต.
บางกระเบา

4,700.00 12/1/2564 เลขที ่3001808321 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
14  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต - นาย

สมพร แชบัว ม.3 ต.ง้ิวราย
2,750.00 12/1/2564 เลขที ่3001808315 1

15  3650101110498 นายบุญยัง สีทอง ย้ายแนวฯ นายเฉลิม ซ้งทิพย์ ม.
3 ต.ไทยาวาส

29,960.00 18/1/2564 เลขที ่3001811309 1

16  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
น.ส.จารุณี ด าสองสี ม.3 ต.ศรี
มหาโพธิ์ุ

3,424.00 18/1/2564 เลขที ่3001811231 1

17  3650101110498 นายบุญยัง สีทอง ย้ายแนวฯ นายสุชาติ เกษตรการ
 ม.2 ต.ไทยาวาส

9,951.00 18/1/2564 เลขที ่3001811301 1

18  3650101110498 นายบุญยัง สีทอง ย้ายแนวฯ อบต.ลานตากฟ้า-
ประตูน้ าคลองบางเก็ง ม.5 ต.
ลานตากฟ้า

72,760.00 18/1/2564 เลขที ่3001811315 1

19  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า 
นายสุวัฒน์ กล่ินแพทย์กิจ ม.5 
ต.สัมปทวน

5,136.00 21/1/2564 เลขที ่3001813534 1

20  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า
ให้ น.ส. ยุรา ภิรมย์มั่น ม.3 ต.
ลานตากฟ้า

3,638.00 21/1/2564 เลขที ่3001813531 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
21  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า 

น.ส.อริญญา ลอไพบูลย์ ม.2 ต.
บางกระเบา

6,206.00 21/1/2564 เลขที ่3001813532 1

22  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า 
นายอภิชาติ อินทร์มนต์ ม.2 ต.
ท่าต าหนัก

6,420.00 29/1/2564 เลขที ่3001818007 1

23  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
น.ส.เอ พูพวงจันทร์ ม.3 .ลาน
ตากฟ้า

8,560.00 29/1/2564 เลขที ่3001818002 1

24  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
นายธานี ชิวปรีชา ม.3 ต.โคก
พระเจย์

2,140.00 4/2/2564 เลขที ่3001821934 1

25  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
นายวงศ์ อินเสือ

5,243.00 4/2/2564 เลขที ่3001821929 1

26  3650101110498 นายบุญยัง สีทอง ขยายเขตฯ - นายภานุวัฒน์ ห้วย
เรไร ม.4 ต.ศรีษะทอง

9,708.11 10/2/2564 เลขที ่3001824898 1

27  3650101110498 นายบุญยัง สีทอง ขยายเขตฯ - นางจุฑามาศ เเสน
สุด ม.3 ต.ห้วยพูล

5,243.00 10/2/2564 เลขที ่3001824895 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
28  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตจ าหน่ายและติดต้ัง

หม้อแปลงให้ - นายสุชน ทิพากร
 ม.4 ต.ง้ิวราย

66,340.00 15/2/2564 เลขที ่3001826417 1

29  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - นางสาวแก้วทิพย์ 
ธนภัคเลิศพงศ์ ม.4 ต.วัดส าโรง

3,200.00 16/2/2564 เลขที ่3001827572 1

30  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ-นางมะลิ ชาญปรีชา
 ม.2 ต.บางรก า

5,800.00 16/2/2564 เลขที ่3001827571 1

31  3730100525651 นายชูศักดุิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - นายวรพจน์ ศรีทา
วงษ์ ม.2 ต.ท่าต าหนัก

2,250.00 18/2/2564 เลขที ่3001828659 1

32  3730100525651 นายชูศักดุิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - นายวานิจ จั่น
จินดา ม.3 ต.ห้วยพลู

3,900.00 18/2/2564 เลขที ่3001828662 1

33  3530100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างเหมาฯ - ค่าข่นส่งเสา คอร. 
ปรับปรุงฯ - ช่วง ม. ออมไทย - 
ถ.เพชรเกษม ช่วงที่2 ม.1 ต.ขุน
แก้ว

71,000.00 23/2/2564 เลขที ่3001831865 1

34  3530100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างเหมาฯ - ค่าขนส่งเสา คอร. -
 ย้ายแนวฯ - ทางหลวงพิเศษ
ตอน 8 หน้าอบต.แหลมบัว ม.2
 ต.แหลมบัว

80,000.00 23/2/2564 เลขที ่3001831880 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
35  3530100398209 ร่านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างเหมาฯ - ค่าข่นเสาคอร. 

ปรับปรุงฯ - ช่วงม. ออมไทย-ถ.
เพชรเกษม ช่วงที่1 ม.1 ต.ขุน
แก้ว

77,000.00 23/2/2564 เลขที ่3001831876 1

36  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงานย้าย
แนวฯ - สวนหมากซอย 5 หลัง
โรงงานหมวกกันน็อค ม.2 ต.
ไทยวาส

60,000.00 3/3/2564 เลขที ่3001835664 1

37  3730100525651 นาย ชูศักด์ิ พึง่ลออ ย้ายแนวฯ - ทางหลวงพิเศษตอน
 25 ข้างวัดน้อย ม.4 ต.ท่าพระ
ยา

27,000.00 3/3/2564 เลขที ่3001835672 1

38  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาค่าแรงงานฯ - ขยาย
เขตฯ - นางสาวสมบูรณ์ ชาญ
ปรีชา ม.1 ต.โคกพระเจดีย์

1,650.00 3/3/2564 เลขที ่3001835607 1

39  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาค่าแรงงาน - ย้ายแนวฯ
 - ทางหลวงพิเศษตอน 24 
คลองท้องไทร ม.2 ต.แหลมบัว

58,000.00 3/3/2564 เลขที ่3001835667 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
40  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาค่าแรงงานฯ - ย้าย

แนวฯ - นายวิสทธิ ์ชัยสนิท ม.2
 ต.ท่าต าหนัก

2,200.00 3/3/2564 เลขที ่3001835604 1

41  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาฯค่าแรงงานฯ - ย้าย
แนวฯ - ทางหลวงพิเศษตอน 
25 คลองวัว

97,370.00 3/3/2564 เลขที ่3001835610 1

42  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายติดต้ัง
หม้อแปลงให้ นายสุรพล ภวภู
ตานนท์ ม.1 ต.บางแก้วฟ้า

10,379.00 4/3/2564 เลขที ่3001836045 1

43  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 
นายมงคล ฤทธิค์ ารพ ม.2 ต.ง้ิว
ราบ

6,955.00 4/3/2564 เลขที ่3001836044 1

44  0733544000770 หจก.เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเละ
ติดต้ังหม้อแปลงให้ บจก.วงศ์ชัย
 ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ์

91,485.00 4/3/2564 เลขที ่3001836047 1

45  0733558001714 หจก. วณิชชา วอเตอร์ ฟิลเตอร์ LD.ปรับปรุงระบบจ าหน่าย หน้า
โรงเรียนคลองทางหลวง ม.4 ต.
ท่ากระชับ

14,445.00 4/3/2564 เลขที ่3001836050 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
46  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า 

นายชาญชัย พัฒนกิตติพงศ์ ม.5
 ต.ศรีษะทอง

8,346.00 4/3/2564 เลขที ่3001836048 1

47  0733558001714 หจก. วณิชชา วอเตอร์ ฟิลเตอร์ LD.ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
บ้านผู้ใหญ่ห่าน ม.1 ต.บางระก า

25,680.00 4/3/2564 เลขที ่3001836049 1

48  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาฯ - ขยายเขตฯ - อบต.
ง้ิวราย (ศาลาอเนกประสงค์) ม.3
 ต.งุุัวราย

4,200.00 8/3/2564 เลขที ่3001838277 1

49  0733562000395 หจก.เอกชัย อิเล็กทริก LDม.3,4 ต.บางพระ 44,940.00 8/3/2564 เลขที ่3001837664 1
50  3530100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างเหมาฯ - ค่าข่ย้ายเสา คอร. 

ปรับปรุงฯ - แนวถนนหน้าวัด
เสถียรฯแยกท้องไทร ม.4 ต.
ศรีษะทอง

55,000.00 8/3/2564 เลขที ่3001838278 1

51  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้าวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาฯ - ค่าแรงย้ายแนวฯ -
 นางทองใบ สินธูเดช บ้านทุง่
ศาลา ม.3 ต.วัดละมุด

17,120.00 8/3/2564 เลขที ่3001838281 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
52  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรม ไฟฟ้า 

จ ากัด
จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงาน ย้าย
แนวฯ - อบต.ดอนแฝก-บ้าน
นายชวลิต ภมรฉ่ า ม.3 ต.ดอน
แฝก

18,725.00 8/3/2564 เลขที ่3001838279 1

53  0733562000395 หจก.เอกชัย อิเล็กทริก LD. ม.4 ก่อนถึงวัดกลาง 65,270.00 8/3/2564 เลขที ่3001837669 1
54  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 

จ ากัด
จ้างเหมาฯ - ค่าแรงย้ายแนวฯ -
 นายสุรพงษื จารุวัฒนดิลก ซอย
วัดหลวง ม.1 ต.ท่าพระยา

19,795.00 8/3/2564 เลขที ่3001838280 1

55  0733562000395 หจก.เอกชัย อิเล็กทริก LD.ม.2 ต.ศรีมหาโพธิ์ 94,160.00 8/3/2564 เลขที ่3001837667 1
56  0733562000395 หจก.เอกชัย อิเล็กทริก นายสุชาติ ศรีดีเอี่ยม ม.3 ต.วัด

ละมุด
12,840.00 10/3/2564 เลขที ่3001839913 1

57  0733558001714 หจก. วณิชชา วอเตอร์ ฟิลเตอร์ งานปรับปรุงโรงเจนครชัยศรี-
ข้างตลาดนัดไฟฟ้า 
41-001250 ม.1 ต.นครชัยศรี

22,470.00 10/3/2564 เลขที ่3001839912 1

58  0733562000395 หจก.เอกชัย อิเล็กทริก LDปป.หม้อแปลง 
47-010933 ม.4 ต.สรีมหา
โพธิ์

31,030.00 10/3/2564 เลขที ่3001837660 1

59  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงาน ปรับ
ปรุงฯ - บริเวณบ้านดอนมะขาม
เทศ ม.2 ต.โคกพระเจดีย์

80,000.00 17/3/2564 เลขที ่3001844143 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
60  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตระบบจ าหน่ายเเรงต่ า 

นางขนิษฐา คัมภีรปกรณ์ ม.2 
ต.ห้วยพลู

44,940.00 17/3/2564 เลขที ่3001843667 1

61  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตเเละติดต้ังหม้อแปลง
เช่าชั่วคราวให-้บริษัท ชัยนันท์
ค้าวัสดุก่อสร้าง(2524) จ ากัด 
ม.2 ต.ท่ากระชับ

22,149.00 17/3/2564 เลขที ่3001843673 1

62  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงาน ขยาย
เขตฯ - นายวานิจ จั่นจินดา ม.3
 ต.ห้วยพลู

3,350.00 17/3/2564 เลขที ่3001843686 1

63  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงาน ปรับ
ปรุงฯ - บริเวณสะพานเจ๊กก๊วย 
ม.3 ต.ห้วยพลู

5,323.00 17/3/2564 เลขที ่3001843695 1

64  3530100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างเหมาฯค่าขนเสา คอร. LD 
ปรับปรุงฯ บริเวณข้างวัดบ่อ
ตะกั่ว ม.1 ต.บางกระเบา

35,000.00 18/3/2564 เลขที ่3001844134 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
65  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 

จ ากัด
จ้างเหมาฯค่าแรงฯ - ย้ายแนวฯ
 - นางดาลุด อนันตอัมพร หมู่
บ้านกฤษดา 26ม.3 ต.นครชัยศรี

20,330.00 23/3/2564 เลขที ่3001846449 1

66  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาฯ - ขยายเขตฯ -ติดต้ัง
หม้อแปลงฯไฟฟ้าสว่างทางหลวง
 338 กม.29+100ม.1 ต.ขุน
แก้ว

6,955.00 23/3/2564 เลขที ่3001846444 1

67  0733544000770 หจก. เจริญทอง อิเล็คทริค ขยายเขตจ าหน่ายติดต้ังหม้อ
แปลงให้-นายวสุ ชิวปรีชา ม.1 
ต.โคกพระเจดีย์

2,140.00 23/3/2564 เลขที ่3001846877 1

68  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาฯ - ค่าแรงงาน ติดต้ัง
หม้อแปลงฯ - บริษัท ประภาศรี
 พลาสติก แอนด์ อีเล็กทริค 
จ ากัด ม.2 ต.วัดละมุด

6,313.00 23/3/2564 เลขที ่3001846445 1

69  3730100525651 นายชูศักด์ิ พึง่ลออ ขยายเขตฯ - จ้างเหมาค่าแรง 
นางสาวไพบูรย์ เยื่อใยย่อง ม.1 
ต.ดอนแฝก

3,500.00 23/3/2564 เลขที ่3001846441 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
70  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 

จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ -
 ติดต้ังหม้อแปลง - ไฟฟ้าสว่าง
ทางหลวง 338 กม.30+150

6,955.00 23/3/2564 เลขที ่3001846442 1

71  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้าวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาค่าแรงฯ - ขยายเขตฯ
โรงสีข้าวเจริญสุข ม.3 ต.ดอน
แฝก

6,313.00 24/3/2564 เลขที ่3001847529 1

72  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

ค่าแรงงานจ้างเหมาฯ - ติดต้ัง
หม้อแปลงฯ - ไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางหลวง 4 กม.41+100 ม.4
 ต.ท่าต าหนัก

7,276.00 24/3/2564 เลขที ่3001847532 1

73  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาค่าแรงฯขยายเขตฯ - 
นายสกล ปิติปัญญากุล ม.4 ต.
ท่าพระยา

3,424.00 24/3/2564 เลขที ่3001847527 1

74  0745557005289 บริษัท ก้าวหน้า วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ ากัด

จ้างเหมาค่าแรงงาน - ติดต้ัง
หม้อแปลง - ไฟฟ้าสว่างทาง
หลวง 4 กม.41+700 ม.4 ต.
ท่าต าหนัก

7,276.00 24/3/2564 เลขที ่3001847537 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
75  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าป้ายไวนิลและสต๊ิกเกอร์

ส านักงาน
38,020.00 4/1/2564 เลขที ่2000001271 1

76  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าป้ายอคิลิคในส านักงาน 6,700.00 4/1/2564 เลขที ่2000001213 1
77  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าป้ายไวนิล Big Cleaning 

day
600.00 4/1/2564 เลขที ่2000001453 1

78  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์ 2,220.00 4/1/2564 เลขที ่2000001354 1
79  3101500123378 ร้าน กานต์ มอลล์ จัดซ้ือเสากั้นทางเดิน 16,550.00 4/1/2564 เลขที ่2000000929 1
80  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ ตรายางแบบมีหมึกในตัว 1,750.00 4/1/2564 เลขที ่2000001387 1
81  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าป้ายอคิลิค ในส านักงาน

โครงการ Green Office
23,770.00 4/1/2564 เลขที ่2000001311 1

82  8499973000511 โต ไดนาโม เปล่ียนระบบไฟรถยนต์ทะเบียน
 85-2802 นฐ.

6,700.00 5/1/2564 เลขที ่2000003710 1

83  8499973000511 โต ไดนาโม เปล่ียนใบปัดน้ าฝนรถยนต์
ทะเบียน 86-7581 นฐ.

300.00 5/1/2564 เลขที ่2000003759 1

84  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-9911
 นฐ.

2,900.00 5/1/2564 เลขที ่2000003653 1

85  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 86-7581
 นฐ

1,300.00 5/1/2564 เลขที ่2000003748 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
86  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 

ทะเบียน 89-6257 นฐ.
3,590.00 5/1/2564 เลขที ่2000006795 1

87  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน 85-2802 นฐ

3,480.00 5/1/2564 เลขที ่2000006750 1

88  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 86-7581
 นฐ

7,100.00 5/1/2564 เลขที ่2000003691 1

89  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน ษณ-6728 กทม.

2,630.00 5/1/2564 เลขที ่3001802062 1

90  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-7720
 นฐ.

10,150.00 5/1/2564 เลขที ่3001803505 1

91  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 86-7581
 นฐ.

4,850.00 5/1/2564 เลขที ่2000003678 1

92  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานผู้บริหาร 2,007.32 6/1/2564 เลขที ่2000012782 1

93  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกคลัง
พัสดุ

7,630.17 6/1/2564 เลขที ่2000013359 1

94  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

2,861.18 6/1/2564 เลขที ่2000012921 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
95  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ

สเซอร่ี จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

1,717.35 6/1/2564 เลขที ่2000012724 1

96  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

1,725.91 6/1/2564 เลขที ่2000012883 1

97  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563

2,112.00 6/1/2564 เลขที ่2000012593 3

98  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ก่อสร้าง

3,498.90 6/1/2564 เลขที ่2000013139 1

99  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าป้ายโครงการ Green 
Office

2,700.00 6/1/2564 เลขที ่2000012299 1

100  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
วิศวกรรมและการตลาด

3,089.09 6/1/2564 เลขที ่2000013200 1

101  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกบัญชี
และประมวลผล

5,098.55 7/1/2564 เลขที ่2000013066 1

102  3150200105519 นางสมปอง กตัญญู ค่าจ้างเหมารีกษาความสะอาด
แผนกคลังพัสดุประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563

2,400.00 7/1/2564 เลขที ่2000016551 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
103  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน 

ต้ังแต่วันที ่1-15 ธันวาคม 
2563

13,380.40 11/1/2564 เลขที ่2000029335 1

104  0735555004544 บริษัท วี เอ คอนกรีต จ ากัด จัดซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ งาน 
115 KV. ทางหลวง 1012 
บริเวณสนามกอล์ฟสุวรรณ์

18,500.00 11/1/2564 เลขที ่3001802340 1

105  0994000165501 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน 
วันที ่16-31 ธันวาคม 2563

12,269.40 11/1/2564 เลขที ่2000030353 1

106  1739900404591 นายวชิระ คงนาค จัดท าโครงเหล็กลาน Green 
Meeting

70,000.00 11/1/2564 เลขที ่3001804935 1

107  0735555004544 บริษัท วี เอ คอนกรีต จ ากัด จัดซ้ือคอนกรีตก าลังอัด 240 
กก.งานย้ายแนวฯ115 KV.
สร้างทางพิเศษหมายเลข81

37,925.00 11/1/2564 เลขที ่3001802342 1

108  0735553001025 บริษัท ทรัพย์ง้ิวรายเทรดด้ิงส์ จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมสายช าระ
ห้องน้ าผู้หญิง

224.70 13/1/2564 เลขที ่2000042091 1

109  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ าก้ด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกมิเตอร์ 17,815.50 13/1/2564 เลขที ่2000044230 1

110  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
 จ ากัด

จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

1,874.00 13/1/2564 เลขที ่2000041963 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
111  1739900404591 นายวชิระ คงนาค จัดท าตะแกรงปิดช่องโครงเหล็ก

ลาน Green Meeting
38,000.00 14/1/2564 เลขที ่2000049086 1

112  0735539000467 บริษัท ไทยเทคนิคอล อินเตอร์ ซิส
เต็ม จ ากัด

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
18,000 BTU Inverter (แบบ
ติดผนัง)

27,700.00 14/1/2564 เลขที ่3001809545 1

113  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร ค่าล้าง อัด ฉีด ทะเบียน 6 กม.
8834

240.00 14/1/2564 เลขที ่2000045095 1

114  3739900422901 ท.ีเอ็ม.เซอร์วิส ค่าล้างอัดฉีดทะเบียน 9กภ.
3900

260.00 14/1/2564 เลขที ่2000050508 1

115  3730100808105 นายขันติ ปัญญาสุทธิกิจ ติดฟิล์ม รถแก้ไฟ นช.04
ทะเบียน 86-7581

5,000.00 14/1/2564 เลขที ่2000047666 1

116  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าสต๊ิกเกอร์ป้าย
ประชาสัมพันธ์

7,500.00 14/1/2564 เลขที ่2000050948 1

117  1739900498901 แวน สต๊ิกเกอร์ จัดท าสต๊ิกเกอร์และป้ายอคิลิค 19,500.00 14/1/2564 เลขที ่2000050786 1
118  3730100337552 นครปฐมผ้าม่าน จัดซ้ือกระจกและผ้าปูหน้าโต๊ะ 

รจก.(บ)
1,284.00 15/1/2564 เลขที ่2000056792 1

119  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน)

จัดซ้ือตะกร้าใส่เอกสารคลังพัสดุ 588.00 15/1/2564 เลขที ่2000056540 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
120  3739900422901 ท.ีเอ็ม.เซอร์วิส ล้างอัดฉีดรถยนต์ทะเบียน กจ-

5805 นฐ
240.00 18/1/2564 เลขที ่2000060969 1

121  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริการลูกค้า

7,425.80 18/1/2564 เลขที ่2000060353 1

122  0103550002644 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยูไนเต็ด เทรดด้ิง 
แอนด์ เซอร์วิส

จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์
ประกอบสายไฟ จ านวน 1 
รายการ

38,520.00 19/1/2564 เลขที ่3001812046 1

123  1739901788759 นายกิติพงศ์ เอี่ยมสอาด เปล่ียนอุปกรณ์เล่ือยยนต์ตัดต้นไม้ 800.00 20/1/2564 เลขที ่2000075544 1

124  3730100337552 นครปฐม ผ้าม่าน จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมชุด 12,840.00 20/1/2564 เลขที ่3001809616 1
125  3140100394403 สัมปทวนการยาง ค่าปะยางรถแก้ไฟ นช.02 

ทะเบียน 88-5364
200.00 20/1/2564 เลขที ่2000076007 1

126  3710500529301 นางรุ่งทิพย์ ค้าผล จ้างเหมาจัดสวนหย่อมบริเวณ
ลาน Green Meeting

43,500.00 22/1/2564 เลขที ่2000088766 1

127  0735539000467 บริษัท ไทยเทคนิคอล อินเตอร์ ซิส
เต็ม จ ากัด

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องรอง
ผู้จัดการ(บริหาร)

2,140.00 22/1/2564 เลขที ่2000088477 1

128  0735539000467 บริษัท ไทยเทคนิคอล อินเตอรื ซิส
เต็ม จ ากัด

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ประชุมชั้น 1

2,140.00 22/1/2564 เลขที ่2000088553 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
129  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย)

 จ ากัด
จัดซ้ือชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอด LED พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ(64I111S104)

37,664.00 22/1/2564 เลขที ่3001814084 1

130  1739900400382 วีเอ็ม ออนไลน์ จัดซ่อมกล้องวงจรปิด แผนก
คลังพัสดุ

8,000.00 26/1/2564 เลขที ่2000099312 1

131  0703559000088 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สมาร์ท เอวี จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล

26,750.00 26/1/2564 เลขที ่3001812537 1

132  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
85-0055 นฐ.

2,097.20 26/1/2564 เลขที ่3001810257 1

133  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 85-8906
 นฐ.

1,284.00 26/1/2564 เลขที ่2000098326 1

134  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-7718
 นฐ.

2,696.40 26/1/2564 เลขที ่2000097271 1

135  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

28,130.30 26/1/2564 เลขที ่2000101969 1

136  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บน-2801
 นฐ.

535.00 26/1/2564 เลขที ่2000098410 1

137  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร จัดเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตาม
วาระทะเบียน 86-7581 นฐ.

2,710.00 26/1/2564 เลขที ่2000097176 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
138  0735547000187 บริษัท โชคชัยธนไพศาล จ ากัด จัดซ้ือสายส่งน้ า (สายยาง) 1,050.20 28/1/2564 เลขที ่2000113384 1
139  3730300010701 ชัยมงคลเคหะภัณฑ์ จัดซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสีเพือ่ทา

บริเวณห้องแก้ไฟ
38,306.00 2/2/2564 เลขที ่2000134362 1

140  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ค่าหมึกพิมพ์แผนกคลังพัสดุ 10,464.60 2/2/2564 เลขที ่2000134627 1

141  0103551027039 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เจ.ว.ีท.ีเทเลคอม จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงค่า
กราวด์ระบบจ าหน่ายแรงต่ าคร้ัง
ที ่2

83,139.00 2/2/2564 เลขที ่3001809960 1

142  1571700007398 นางสาวภานุมาศ ลาด า จ้างซ่อมประตูกระจก 33,300.00 2/2/2564 เลขที ่2000134851 1
143  0105543096169 บริษัท โปร ไอ.ท.ีล้ิงค์ จ ากัด จัดซ้ือกระดาษม้วนชนิด 

THERMAL POS
91,859.50 3/2/2564 เลขที ่3001812994 1

144  0105561008667 บริษัท ดี ฟอร์เวิร์ด เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

ค่าเช่ารถแบคโฮเพือ่ปรับสภาพ
พืน้ที่

57,780.00 3/2/2564 เลขที ่3001800072 1

145  0105538135071 บริษัท เอเซีย เท็คนิเคิล คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

จัดซ้ือสารหล่อล่ืน UG แผนก
โยธา

92,632.04 3/2/2564 เลขที ่3001800077 1

146  0105561008667 บริษัท ดี ฟอร์เวิร์ด เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพือ่ใช้ใน
การต้ังไซค์งานชั่วคราว

27,445.50 3/2/2564 เลขที ่3001800074 1

147  3730300010701 ชัยมงคลเคหะภัณฑ์ จัดซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสีคลัง
หม้อแปลง

34,162.96 3/2/2564 เลขที ่2000137333 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
148  0735542000651 บริษัท โรงน้ าแข็งไพฑูรย์ (1999) 

จ ากัด
ค่าน้ าด่ืม 5,193.00 4/2/2564 เลขที ่2000145091 3

149  3700700682081 นายเสกสรร โสมาพิมพ์ ค่าขนถ่ายส่ิงปฏิกูล คลังพัสดุ 14,000.00 4/2/2564 เลขที ่2000145778 1
150  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน

มกราคม 2564
3,386.50 4/2/2564 เลขที ่2000144384 3

151  0733555001080 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เจ.เอส.เพาว์เวอร์
 อีเลคทริค

จัดซ้ือเหล็กรองรับคาน คอร. 
ส าหรับนั่งร้านหม้อแปลง จ านวน
 22 อัน (64I111S107)

25,894.00 4/2/2564 เลขที ่3001819798 1

152  3610200210741 ชัยมงคล ฮาร์ดแวร์ จัดซ้ือสปอร์ทไลท์ภายนอก LED 5,778.00 4/2/2564 เลขที ่2000148125 1
153  3102300484505 นครทรัพย์ จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 1,123.50 4/2/2564 เลขที ่2000147865 1
154  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

(ครุภัณฑ์ส านักงานอื่นๆ)จ านวน
 2 รายการ

6,313.00 4/2/2564 เลขที ่3001815397 1

155  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ-
เคร่ืองใช้ ส าหรับงานด้านความ
ปลอดภัย ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

5,350.00 5/2/2564 เลขที ่3001814846 1

156  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

2,863.32 5/2/2564 เลขที ่2000152077 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
157  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ

สเซอร่ี จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

605.62 5/2/2564 เลขที ่2000152111 1

158  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ก่อสร้าง

3,404.74 5/2/2564 เลขที ่2000152182 1

159  3150200105519 นางสมปอง กตัญญู ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
แผนกคลังพัสดุประจ าเดือน
มกราคม 2564

2,400.00 5/2/2564 เลขที ่2000154980 1

160  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ครุภัณฑ์ส านักงานอื่นๆ)เคร่ือง
ท าน้ าร้อนน้ าเย็น

10,593.00 5/2/2564 เลขที ่3001815393 1

161  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกคลัง
พัสดุ

2,656.94 5/2/2564 เลขที ่2000152144 1

162  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

1,464.30 5/2/2564 เลขที ่2000152213 1

163  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

1,717.35 5/2/2564 เลขที ่2000150773 1

164  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
(ครุภัณฑ์ส านักงานอื่นๆ)เคร่ือง
สูบน้ า จ านวน 2 เคร่ือง

21,400.00 5/2/2564 เลขที ่3001815396 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
165  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

(ครุภัณฑ์ส านักงานอื่นๆ)
โทรทัศน์สี ขนาด 40 นิ้ว

10,272.00 8/2/2564 เลขที ่3001813959 1

166  8499973000511 โต ไดนาโม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-7718
 นฐ

510.00 8/2/2564 เลขที ่2000160504 1

167  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ-
เคร่ืองใช้ ส าหรับงานมิเตอร์และ
หม้อแปลง จ านวน 3 รายการ

90,950.00 8/2/2564 เลขที ่3001813966 1

168  1739900060051 นายทศพล โกวิทปกรณ์กุล ติดต้ังล าโพงกระจายเสียง
ส านักงาน

7,500.00 8/2/2564 เลขที ่2000158438 1

169  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ-
เคร่ืองใช้ ส าหรับงานธุรกิจเสริม 
จ านวน 2 รายการ

48,150.00 8/2/2564 เลขที ่3001814947 1

170  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์

1,251.90 8/2/2564 เลขที ่2000160413 1

171  0994000422903 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดซ้ือน้ ายาฆา่เชื้อซิลเวอร์นาโน 1,100.00 8/2/2564 เลขที ่2000159377 1
172  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน

 3 รายการ
22,898.00 8/2/2564 เลขที ่3001813957 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
173  3739900016368 โฟกัสอิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อสัญญาณพ่วง

คอมพิวเตอร์
3,350.00 9/2/2564 เลขที ่2000160216 1

174  3610200210741 ชัยมงคล ฮาร์ดแวร์ จัดซ้ือหลอดไฟเปล่ียนภายใน
ส านักงาน(Green Office)

15,262.48 10/2/2564 เลขที ่2000170985 1

175  0735540001315 บริษัท ค็อกพิท วีลแลนด์ จ ากัด เปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน กจ-
5805 นฐ

10,600.00 10/2/2564 เลขที ่2000171170 1

176  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-6625
 นฐ.

2,771.30 10/2/2564 เลขที ่2000171364 1

177  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-9098
 นฐ.

5,039.70 10/2/2564 เลขที ่3001819952 1

178  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

6,955.00 15/2/2564 เลขที ่2000183625 1

179  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกมิเตอร์ 26,514.60 16/2/2564 เลขที ่2000193646 1

180  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

1,575.00 17/2/2564 เลขที ่2000197609 1

181  3730300402625 ปุ ๊เฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้
งานในห้องประชุม

20,544.00 17/2/2564 เลขที ่2000197464 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
182  0105561061622 บริษัท พีทูซี เอ็นคอน จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ในการติดต้ังหัว 

TERMINATIONS งานระบบ 
UG. 115 KV

30,174.00 19/2/2564 เลขที ่3001814986 1

183  3840300213155 นครปฐม เคมีคอล จัดซ้ือถังดับเพลิงเคมีแห้งและ
โทรโข่ง

20,080.00 19/2/2564 เลขที ่2000214440 1

184  3102300484505 นครทรัพย์ จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

1,070.00 22/2/2564 เลขที ่2000218655 1

185  3730300521942 แมกไม้ จัดซ้ือช่อดอกไม้ในพิธีลงนาม 
MOU

700.00 23/2/2564 เลขที ่2000231512 1

186  3730100470473 คณาบดีเภสัช จัดซ้ือ Alcohol Gel และยา
สามัญประจ าบ้าน ประจ า
ส านักงาน

7,377.00 1/3/2564 เลขที ่2000252194 1

187  1102000909580 นายสมาน ดาราวงษ์ จัดซ้ือชุดวาวสับเปล่ียนน้ ามัน 10,031.00 2/3/2564 เลขที ่2000255337 1
188  0733549000794 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ฉันทวิลาศ พัฒนา จัดซ้ือหินเกร็ดและทรายหยาบ

เพือ่ท าฐานรากระบบสายส่ง 
115 เควี

5,447.80 2/3/2564 เลขที ่3001814984 1

189  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ก่อสร้าง

3,819.90 2/3/2564 เลขที ่2000255653 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
190  0105561008667 บริษัท ดี ฟอร์เวิร์ด เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
จัดซ้ือน้ ายาร้อยสาย งาน UG 
115 KV.

64,332.68 2/3/2564 เลขที ่3001815638 1

191  3650101110561 นางนพพร สีทอง ค่าจ้างติดต้ังเบรกเกอร์ใหม่
อุปกรณ์พร้อมค่าแรงติดต้ัง

11,500.00 2/3/2564 เลขที ่2000255536 1

192  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ก่อสร้าง

1,893.90 2/3/2564 เลขที ่2000255600 1

193  3710100984914 นางสาวณชญาดา ว่องประเสริฐ จัดท าสต๊ิกเกอร์งานบ ารุงรักษา 1,500.00 3/3/2564 เลขที ่2000252730 1
194  3930300258620 เซเว่นท์ ด็อคซ์ จัดท าป้ายและอุปกรณ์จัดประชุม

 MOU ภายในส านักงาน
1,480.00 4/3/2564 เลขที ่2000272959 1

195  0703560000941 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ฟิวเจอร์เครน จ้างเหมารถเครนขนาด 25 ตัน
เมตร เพือ่ปักเสาระบบสายส่ง 
115 เควี.

32,100.00 4/3/2564 เลขที ่3001825985 1

196  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกบัญชี
และประมวลผล

2,546.60 4/3/2564 เลขที ่2000267133 1

197  0735555004544 บริษัท วี เอ คอนกรีต จ ากัด จัดซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ งาน
ย้ายแนวฯ115 เควี

35,150.00 4/3/2564 เลขที ่3001832120 1

198  1730501135695 ตรายาง BY ต้นน้ า จัดท าตรายางใช้งานประจ า
แผนกบัญชีและประมวลผล

3,350.00 5/3/2564 เลขที ่2000281260 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
199  0105544109337 บริษัท ลีเรคโก(ประเทศไทย) จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด

ส านักงาน
644.14 5/3/2564 เลขที ่2000281502 1

200  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

401.25 9/3/2564 เลขที ่2000295891 1

201  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
ก่อสร้าง

2,655.74 9/3/2564 เลขที ่2000295698 1

202  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริการลูกค้า

9,597.90 9/3/2564 เลขที ่2000289109 1

203  0703558000955 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กานติโช ก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล(PPE)

22,416.50 9/3/2564 เลขที ่2000288574 1

204  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานผู้บริหาร 436.56 9/3/2564 เลขที ่2000296050 1

205  0735562005062 บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริการลูกค้า

12,893.50 9/3/2564 เลขที ่2000289180 1

206  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

1,921.50 9/3/2564 เลขที ่2000288909 3

207  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

2,866.53 9/3/2564 เลขที ่2000295834 1

วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
208  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ

สเซอร่ี จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
บริหารงานทัว่ไป

1,717.35 9/3/2564 เลขที ่2000295975 1

209  0735542000651 บริษัท โรงน้ าแข็งไพฑูรย์ (1999) 
จ ากัด

ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
 2564

5,661.00 9/3/2564 เลขที ่2100067063 3

210  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกบัญชี
และประมวลผล

1,193.05 9/3/2564 เลขที ่2000295533 1

211  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ
สเซอร่ี จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนก
วิศวกรรมและการตลาด

2,655.74 9/3/2564 เลขที ่2000295765 1

212  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
 จ ากัด

จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

425.00 10/3/2564 เลขที ่2000301096 1

213  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน 86-4714 นฐ

3,600.00 11/3/2564 เลขที ่3001839934 1

214  0105537092831 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์โลหะ
 จ านวน 7 รายการ ส าหรับงบ
ผู้ใช้ไฟ บริษัทวินเนอร์ อินเตอร์ 
พลาส จ ากัด(64I111S020)

48,617.37 15/3/2564 เลขที ่3001840286 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>

วันที่ เลขที่



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
215  3150200105519 นางสมปอง กตัญญู จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด

แผนกคลังพัสดุประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

2,400.00 15/3/2564 เลขที ่2000319968 1

216  0105537092831 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือพัสดุประเภทลูกถ้วย และ
อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จ านวน
 4 รายการ

47,508.00 15/3/2564 เลขที ่3001841958 1

217  8499973000511 โต ไดนาโม จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
89-6257 นฐ.

7,100.00 16/3/2564 เลขที ่3001842593 1

218  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน บจ-9911 นฐ.

2,690.00 16/3/2564 เลขที ่2000329384 1

219  8499973000511 โต ไดนาโม จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
85-8906 นฐ

8,600.00 16/3/2564 เลขที ่3001842596 1

220  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน บน-2801 นฐ

1,140.00 16/3/2564 เลขที ่2000328926 1

221  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ทะเบียน ผข-7718 นฐ

1,390.00 16/3/2564 เลขที ่2000329295 1

222  0733530000284 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รวมนคร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถ
ทะเบียน กจ-6625 นฐ

2,550.00 16/3/2564 เลขที ่2000329005 1

วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผล
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน <3> <4> ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง สนับสนุน

<1> <2> <5> <7>
223  0245536000525 บริษัท กิติญา อิเลคทริค จ ากัด อุปกรณ์ในการติดต้ังหัว 

Terminations งานระบบ 
UG.115 KV

77,468.00 17/3/2564 เลขที ่3001814985 1

224  3730300890115 ท.ีเอ็ม.เซอร์วิส ล้างอัดฉีดรถยนต์ทะเบียน 9
กภ.3900

260.00 17/3/2564 เลขที ่2000340023 1

225  3730600570523 นายประจักษ์ อรชร จัดซ้ือคาร์ปาซิเตอร์ 30 U 240.00 17/3/2564 เลขที ่2000337977 1
226  0735550001750 บริษัท นีโอ ทรัคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-
7720 นฐ

10,154.30 18/3/2564 เลขที ่3001842598 1

227  0107537000882 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน
ต้ังแต่วันที ่1-28 กุมภาพันธ์ 
2564

76,771.20 24/3/2564 เลขที ่2100086558 1

228  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 198.00 25/3/2564 เลขที ่2000385327 1

229  3730300890115 ท.ีเอ็ม.เซอร์วิส ล้างอัดฉีดรถยนต์ทะเบียน นค.
3989 นฐ.

310.00 29/3/2564 เลขที ่2000395222 1

230  3730300890115 ท.ีเอ็ม.เซอร์วิส ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ทะเบียน 6 
กม.8834

260.00 29/3/2564 เลขที ่2000395167 1

รวมทัง้ส้ิน 3,701,921.84

วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนครชยัศรี
เอกสารอ้างอิง <6>



(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


