
  

 
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

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

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

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

                                                                         ว่าที่ร้อยตรี 
 
                                                                                               
. 

                                                                           (กันตพัฒน์ ทองค า) 
                                                         ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก 
  

 
 
 
 
 

 



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  0107536000633 บริษัท บิก๊ซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (ทำ่ตะโก) คำ่เบสโิคอะไหลด้่ำมม็อบ และผ้ำรีฟิล 1 อนั                 199.00 31/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 044/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

2  3600800663828 นำงไสว ฤทธ์ิเทพ

คำ่เคร่ืองดื่ม-อำหำรวำ่งส ำหรับจดัเบรคประชมุ           

Green Ofiice 2 วนั 40 มือ้              4,000.00 2/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 139.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

3  0105556185432 บริษัท โปรซีเคียว จ ำกดั คำ่ตรวจสอบระบบอคัคีภยั อำคำรส ำนกังำน Green Office              7,490.00 18/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 48/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

4  3600800088092 ร้ำนเพ่ือนเรียน

คำ่ลวดเย็บกระดำษ กระดำษกำว และ วสัดสุ ำนกังำน

ส ำหรับใช้ กฟย.ไพศำลี              5,010.00 22/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 026/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

5  0603562001171 หจก.ต้องตำมเบญปิโตรเลี่ยม

คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ รถยนต์ กฟภ. 91-6244 กทม. 

ประจ ำเดือน มี.ค. 64              3,744.09 31/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 19/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

6  0603549002020 หจก.ต้องตำมเบญ็จ์

คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ประจ ำเดือน มี.ค. 2564 กฟส.ทำ่ตะโก 

และ กฟย.ไพศำลี            96,607.00 31/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 040/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

7  3601101002441 ร้ำนรุ่งอ๊ำร์ต จดัซือ้สวิทซ์เซนเซอร์              1,950.00 12/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)015.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

8  3600800068652 วฒิุพงษ์คำร์แคร์

คำ่ล้ำงอดัฉีด ท ำควำมสะอำดรถ กฟภ.ทะเบยีน               

6กญ7833กทม.และ 6กด7871 กทม.                 300.00 15/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-284.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

9  3471100443305 นำยศรีสมยั แก้วก่อง จดัจ้ำงคำ่แรงบ ำรุงรักษำท ำที่พกัขยะ              8,000.00 17/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-257/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

10  3180500209590 นำยโชคชยั กฎุเพ็ชร์ จดัจ้ำงคำ่แรงท ำชัน้วำงปริน้เตอร์ ผกป.            13,700.00 22/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-293/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

11  3601200284789 นำยช ำนำญ รุ่งเรือง คำ่จ้ำงคำ่แรงจดัท ำที่วำงขยะ              4,000.00 24/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)291/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

12 ร้ำนโง้วเคียมเซ็ง จดัซือ้ตำชั่ง 15 กิโลกรัม                 600.00 25/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(บต.)002/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

13  1600900006261 นำงดำรณี บญุสมวล

คำ่จ้ำงท ำควำมสะอำดห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำขดัข้อง  

กฟย.ไพศำลี              1,800.00 25/2/2564 เลขที่ น.3กฟย.อ.พศล.-23/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

14  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) คำ่ถงัขยะ ถงุมือ เทปนิรภยัแวน่ตำและถงัแยกเศษอำหำร              1,436.00 25/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(บง.)-319.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

15  3600800612379 นำยสวุรรณ แก้วเกษ คำ่ซอ่มแซมรถติดเครน กฟภ.25 ตนั ทะเบยีน 81-6450 นว.            23,540.00 25/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)309.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

16  3601100384919 นำยชมุพล จนัทร์กระจำ่ง จดัซือ้ถงัพลำสติก ขนำด120 ลติร                 500.00 25/2/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-304.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

17 เทศบำลต ำบลทำ่ตะโก คำ่ขยะมลูฝอย กฟย.ไพศำล ีประจ ำเดือน มีนำคม 2564                 150.00 25/2/2564 เลขที่ น.3กฟย.อ.พศล.21/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

18  3600900049081 นำงวิมำล คีรีผำ

จ้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำ

ขดัข้อง ประจ ำเดือน กมุภำพนัธ์ 2564              2,240.00 1/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-327.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

19  4609900004296 นำงน ำ้ฝน เพชรทองสขุดี

จดัซือ้ที่นอนหุ้ม PVC ขนำด 3.50 ฟตุ ห้องเวรแก้

กระแสไฟฟ้ำขดัข้อง              8,800.00 2/3/2564 เลขที่ รำคำเหมำะสม ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

20  3600800712764 นำยดิเรก ฤทธ์ิเทพ จดัซือ้ชัน้วำงถงัน ำ้              1,600.00 2/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-40/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

21  3601100021689 นำยวสนัต์ โพธ์ิออ่ง จดัจ้ำงสบูสิ่งปฏิกลู              1,000.00 2/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-41/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

22  3601100644961 ร้ำน ศ.ทำ่ตะโกค้ำวสัดุ จดัซือ้อปุกรณ์ในกำรจดัท ำจดุพกัขยะ            21,407.00 3/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-49/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

23  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั มหำชน คำ่ลวดเหลก็และตะแกรงเหลก็ฉีก              2,210.00 4/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-53/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

24  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั หมำชน คำ่ถงัดกัไขมนั              2,980.00 5/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-53/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

25  3400200033060 นำยบญุเลศิ วิชำเรือง จดัซือ้แพ็คถ่ำนYAESU FT-2003 ขนำด 12 โวลท์              1,500.00 5/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-357/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

26  0603554000803 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ยเูคเมด

คำ่อปุกรณ์ดบัเพลงิ ป้ำยวิธีดบัเพลงิ เทปแปะพืน้ Green 

Office              8,390.00 8/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-57/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

27  0603554000803 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ยเูคเมด คำ่บรรจสุำรเคมีในถงัดบัเพลงิ 6 ถงั ส ำหรับ Green Office              9,900.00 8/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-56/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

28  3600800088092 ร้ำนเพ่ือนเรียน คำ่สนัรูด เทปผ้ำไส้แฟ้มและกระดำษปก                 230.00 11/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(บง.)-386/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

29  0107536000633

บมจ.บิก๊ซีซเูปอร์เซ็นเตอร์(ทำ่ตะโก)สำขำที่ 

00839 คำ่อะไหลผ้่ำม๊อบและฟองน ำ้                 448.00 11/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(บง.)-390.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

30  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) คำ่อปุกรณ์ทำส ีส ำหบั Green Office            20,312.00 12/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-55/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

31  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั คำ่ซือ้ลวดผกูเหลก็ฝำทอ่ระบำยน ำ้ ส ำหรับ Green Office                 130.00 12/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-58/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

32  3600800235851 นำงกญัยำ แก้วทอง

จดัจ้ำงตดัหญ้ำ,ตดัแตง่สวนหยอ่ม,ท ำควำมสะอำดอำคำร

และฉีดพน่สำรเคมีบริเวณสถำนีไฟฟ้ำทำ่ตะโก เดือน 

มีนำคม 2564              3,500.00 15/3/2564 เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)-182/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

33  3600800712764 นำยดิเรก ฤทธ์ิเทพ จ้ำงท ำกลอ่งใสก่ระดำษจำกลงัมิเตอร์              1,600.00 15/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-421/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

34  3600100293581 นำงเตือนใจ คงชู

จดัซือ้กระถำงปนูเปลอืย,ดินปลกู,หญ้ำนวลน้อย              

 ต้นไทรเกำหล,ีต้นซำนำด,ูกระถำงดินเผำ              7,905.00 17/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-63/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

35  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส ฺจ ำกดั มหำชน ซือ้สนี ำ้มนัฮีโร่รัสท์เทค              1,018.00 18/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-67/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

36 ทีทีเค ยำงยนต์

ปะยำงรถยนต์แก้กระแสไฟฟ้ำขดัข้อง                        

ทะเบยีน 82-1763 นว.                 200.00 18/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-69/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

37  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้สทีำกระเบือ้งหลงัคำกปัตนัชนิดกึ่งเงำ เขียว-มรกต                 970.00 19/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-70/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

38  0105556185432 บริษัท โปรซีเคียว จ ำกดั จ้ำงซอ่มแซมตู้ควบคมุระบบแจ้งเพลงิไหม้,แบตเตอร่ี            10,000.00 19/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-66/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

39  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดัมหำชน ซือ้สทีำหลงัคำ,แมส่ี              3,661.58 19/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-68/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

40 ร้ำนวฒิุพงษ์คำร์แคร์

ล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ กฟภ.ทะเบยีน 7กฬ7968 กทม.         

6กญ7833 กทม.                 300.00 24/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-71/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

41  3670500663768 ร้ำนขยนักิจ จ้ำงท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ Green Office              4,010.00 24/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(บต.)-009/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

42  3530100145744 ร้ำนยทุธ กำรยำง เปลี่ยนยำงรถยนต์ทะเบยีน 81-3797นว.            10,400.00 29/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-73/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

43  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้ถงัดกัไขมนั ขนำด 15 ลติร              1,490.00 29/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-72/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

44  3600900139624 ร้ำนสชุำติแอร์ (ชำ่งแขก) ซอ่มแซมตู้แอร์ห้องคอลโทล รถเครนทะเบยีน 81-6450 นว.            11,950.00 31/3/2564 เลขที่ น.3ทก.(กป.)-046/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

45  0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จ ำกดั จดัซือ้ลกูดรัมสร้ำงภำพเคร่ืองพิมพ์Riconรุ่นSP230SFNw              2,970.00 22/3/2564

เลขที่ น.3ทก(บต.)-007/2564ลว.22

 มีนำคม 2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

46  3510100800416

ร้ำนทรัพย์อนนั กระจกอลมิูเนียม(นำยอนนั 

มณีขตัิย์)

จดัจ้ำงซอ่มโช๊คประตคูลงัมิเตอร์ยอ่ย,ประตแูผนก บต.

,ห้อง ผจก.              6,750.00 22/3/2564

เลขที่ น.3ทก(บต.)-005/2564ลว.22

 มีนำคม 2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

47  3601000035734 นำยสเุทพ ทพัทวี

จดัจ้ำงซอ่มแซมทำสภีำยนอกบริเวณที่จอดรถลกูค้ำ          

 กฟส.ทำ่ตะโก            17,918.00 22/3/2564

เลขที่ น.3ทก(บต.)-004/2564ลว.22

 มีนำคม 2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

48 ร้ำนเพ่ือนเรียน จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน              2,730.00 29/3/2564

เลขที่ น.3ทก(บต.)0010/2564 ลว.29

 มี.ค.2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

49  1600800136767 วนิดำพำณิชย์ คำ่จ้ำงเปลี่ยนแบตเตอรร่ีรถยนต์ กฟภ. กฟย.พศล              8,600.00 11/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 7/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

50  0605547000676 บริษัท ตกึน ำ้เงิน (1993) จ ำกดั คำ่วสัดเุบต็เตลด็ ส ำหรับท ำโครงกำร Green Office              6,058.00 12/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 63.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

51  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)

คำ่จดัซือ้แฟ้ม เคร่ืองเขียน กระดำษเช็ดปำก ส ำหรับ

โครงกำร Green Office              1,410.00 14/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 63.05/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

52  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดกัซ์ เซ็นเตอรื จ ำกดั (มหำชน)

คำ่ถงัน ำ้เหลี่ยม เทปนิรภยั ตีเส้น ป้ำยตัง้พืน้ ทัง้ขยะ

เหยียบกลม และสวิตซ์ ส ำหรับท ำ Green Office              3,858.66 14/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 63.03/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

53  0994000165501 อู่ชำ่งชีพ คำ่ซอ่มแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 82-1763 นว.            28,040.00 15/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 87/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

54  1609900414180 ทนงค์กำรยำง คำ่ปะยำงรถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 83-4987 นว.                 240.00 19/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 9/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

55 คำ่ขยะ เดือน ม.ค.64 คำ่จดัเก็บขยะ เดือน ม.ค.64                   20.00 21/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 113.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

56  1600100055331 นำยไพศำล นำคพว่ง คำ่น ำ้ดื่มประจ ำ เดืิอน ม.ค.2564              1,234.00 22/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 36290/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

57  3600900141483 นำยมำนพ กล ่ำพำรำ คำ่วสัดสุ ำหรับไว้ใช้ในส ำนกังำน กฟย.พศล                 550.00 25/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 10/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

58  3601101002441 ร้ำนรุ่งอ๊ำรต

คำ่จดัซือ้ถงัพลำสติกอยำ่งหนำ 200 ลติร และ 20 ลติร 

อยำ่งละ 1 ใบ              2,400.00 26/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 247.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

59  0107537000521 บริษัท สยำมแมคโคร จ ำกดั คำ่กระดำษช ำระ และถงุขยะ              1,353.00 26/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 140.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

60  1609990014755 บล ูเดอะคอมพิวเตอร์ คำ่จดัซือ้ Switch Hub 5 Port 1 อนั                 490.00 26/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 132/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

61  3600900107960 มะริณี ยอดทอง คำ่ถ่ำยเอกสำร ผบง.                 140.00 26/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 145.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

62  3600800088092 วฒิุพงษ์คำร์แคร์

คำ่ล้ำงอดัฉีด รถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 6กด 7871           

และ 7กฬ 7968 กทม.                 300.00 26/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 130/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

63  0605539000026 บริษัท เอ็มที อปุกรณ์กำรแพทย์ จ ำกดั

ขอจดัซือ้เคร่ืองวดัอณุหภมิูแบบไร้สมัผสั                    

กฟส.ทำ่ตะโก และกฟย.พศล              5,000.00 27/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 1906/2562 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

64 เทศบำลต ำบลไพศำลี คำ่จดัเก็บขยะมลูฝอย กฟย.พศล ประจ ำ ม.ค.64                 150.00 28/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 3/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

65  1600900006261 ดำรณี บญุสมวล

คำ่จ้ำงท ำควำมสะอำดส ำนกังำน กฟย.พศล ประจ ำเดือน

 ม.ค.2564              2,520.00 29/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 4/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

66  0603562001171 หจก.ต้องตำมเบญปิโตรเลยีม

คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ รถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 91-6244 กทม.

 ประจ ำเดือน ก.พ.2564              3,352.02 29/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 12/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

67 ร้ำนสวุฒันำ คำ่หนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส์ ประจ ำเดือน ม.ค.64                 210.00 29/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 175.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

68  3600800082361 ร้ำนทีทีเค ยำงยนต์

คำ่จดัซือ้ยำงรถยนต์แก้ไฟฟ้ำขดัข้อง ทะเบยีน 82-1763 

นว.            18,400.00 29/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 176.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

69  0107536000633

บริษัท บิก๊ซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

สำขำ ทำ่ตะโก คำ่เทปโฟม 2 หน้ำ จ ำนวน 5 อนั                 445.00 29/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 73.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

70  3600900049081 นำงวิลมำล คีรีผำ

คำ่จ้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองนอนห้องเวร กฟส.ทำ่ตะโก 

ประจ ำเดือน ม.ค.64              2,480.00 31/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 186.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

71  1600900006261 นำงดำรณี บญุสมวล

คำ่จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดซกัผ้ำปทูี่นอนปลอกหมอน

ห้องเวร กฟย.ไพศำล ีประจ ำเดือน ม.ค.64              1,800.00 31/1/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 5/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

72  0107542000011 บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) คำ่แก้วน ำ้เกรซ 10 ใบ ส ำหรับจดัเบรก Green Office                   66.00 1/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 180.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

73  3600800310691 ประเสริฐ ศรีบรรเทำ คำ่จ้ำงเหมำตดัหญ้ำ ดแูลสวน กฟย.ไพศำลี              3,000.00 1/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 17/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

74  3600900049081 นำงวิมำล คีรีผำ

คำ่เคร่ืองดื่ม - อำหำรเบรค ส ำหรับกำรประชมุชีแ้จงกำร

ด ำเนินกำรโครงกำรส ำนกังำนสเีขียว (GreenOffice)              4,000.00 1/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 179.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

75  3530800401735 ร่ำนพอลลี่ เคมี ไฟร์

คำ่จดัวือ้เคร่ืองดบัเพลงิชนิดสำรระเหยเหลวง NON CFC 

จ ำนวน 8 เคร่ือง            23,968.00 4/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 11/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

76  0107551000029

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำนกังำนใหญ่

คำ่อปุกรณ์ท ำทอ่สง่น ำ้ส ำหรับรถน ำ้ต้นไม้ และปรับปรุง

บริเวณส ำนกังำน Gree Office              2,017.00 5/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 15/64 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

77  3601101002441 ร้ำนรุ่งอ๊ำร์ต

คำ่กลอ่งพลำสติกมีฝำลอ็ก และ ตะแกรงพลำสติก 

ส ำหรับท ำ Green Office                 900.00 8/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 223.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

78  3600800235851 นำงกญัยำ แก้วทอง คำ่จดัซือ้อปุกรณ์ท ำตำขำ่ยป้องกนัง ู(Snake Guard)              4,030.00 9/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 232.01/2563 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

79  0605558000061 บริษัท 501 ท ำถกู จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)

คำ่ซีทรูติดกระจก และบอร์ดประชำสมัพนัธ์ โครงกำร 

Green Office            20,648.00 10/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 239/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

80  3600800080016 อู่ชำ่งชีพ

ซอ่มสลกัคอม้ำ ลกูหมำกคนัชกั-สง่ รถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน

 82-1763 นว.            12,450.00 11/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 244.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

81  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)

กลอ่ง(ล้อ) คอมมำนต์ ตะขอแกนเหลก็ขนำดเลก็ และ

โพสอิท ส ำหรับใช้ใน ผบง.              1,047.00 12/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 245.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

82  0105548115897 บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั คำ่ซิมกำรด์เคร่ืองจดหน่วย กฟส.ทำ่ตะโก                 502.11 19/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 268.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

83  1600100702417 น.ส.ทตัติกำ ศรีคชไกร คำ่ถงัพน่ยำ 16 ลติร 1 ถงั                 790.00 19/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บต.) 275.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

84 เทศบำลต ำบลไพศำลี คำ่เก็บขยะมลูฝอย กฟย.ไพศำลี                 150.00 24/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 14/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

85  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)

คำ่วสัดเุบต็เตลต็ส ำนกังำนและวสัดสุ ำงำนส ำหรับใช้งำน 

กฟส.ทำ่ตะโก              4,709.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 321.03/2562 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

86  3600800633384 นำยเสริม ปำนพรม

คำ่จ้ำตดัหญ้ำดแูลสวนบริเวณส ำนกังงำน กฟส.ทำ่ตะโก 

ประจ ำเดือน ม.ค. - ก.พ.64              6,000.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(กป.) 36297/2563 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

87  0107551000029 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน)

คำ่ผ้ำกนัเปือ้น และป้ำยบง่ชีใ้นส ำนกังำน ส ำหรับ        

Green Office              1,494.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 320.04/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

88 นำงไสว ฤทธ์ิเทพ

คำ่เคร่ืองดื่ม-อำหำรวำ่ง ส ำหรับจดัประชมุประจ ำเดือน 

ก.พ.64 กฟส.ทำ่ตะโก                 625.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 313.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

89 ร้ำนจนัทร์ลอย ป้ำยไวนิล โควิท กฟย.ไพศำลี              1,050.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 24/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

90 ร่ำนสวุฒันำ คำ่หนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส์ ประเจ ำเดือน ก.พ.64                 200.00 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 322.01/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

91  3609900951513 นครสวรรค์ศกึษำภณัฑ์ คำ่ Switch Hub และสำย LAN ส ำหรับ GreenOffice              2,856.80 25/2/2564 เลขที่ รำคำเหมำะสม ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

92  3609900951513 นครสวรรค์ศกึษำภณัฑ์ (นำยธ ำรงค์ ศรีประทกัษ์) คำ่ตรำยำง ช่ือ - ต ำแหน่ง ชนิดหมกึในตวั              3,724.60 25/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 320.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

93  3600900155239 นำยแดง เขียวลำย คำ่ซอ่มแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 81-1739 นว.              7,180.00 27/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 18/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

94  1600900006251 นำงดำรณี บญุสมวล

คำ่จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ส ำนกังำน กฟย.ไพศำล ี

ประจ ำเดือน ก.พ.2564              2,268.00 28/2/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 15/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

95 นำงดำรณี บญุสมวล

คำ่จ้ำงซกัผ้ำปทูี่นอน และปลอกหมอน ห้องเวรแก้ไฟฯ  

กฟย.ไพศำล ีประจ ำเดือน ก.พ. 64              1,680.00 1/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 16/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

96  0605558000061 บริษัท 501 ท ำถกู จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) คำ่บอร์ดและป้ำยประชำสมัพนัธ์ส ำหรับ Green Office              4,600.00 10/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 383.02/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

97  1600900096112 นำยวชัระ จินดำ คำ่น ำ้ดื่ม กฟย.ไพศำล ีประจ ำเดือน มี.ค.64                 560.00 16/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(พศล.) 20/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79

98 คำ่จดัเก็บขยะ เดือน มีนำคม 2564 คำ่จดัเก็บขยะ เดือน มีนำคม 2564                   20.00 19/3/2564 เลขที่ น.3 ทก.(บง.) 414/2564 ที่สดุ ที่ กค.0405.4/ว.322 ลว.24 ส.ค.62 ยกเว้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม
ที่จัดซือ้จัดจ้ำง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบ ไตรมำสที่ 1 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำตะโก

ประจ ำไตรมำส 1 (ประจ ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

541,131.86       


