


ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

1  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ Harddisk 2TB ทดแทนตวัที่

ช ารุด คอมฯ ผปบ.กฟจ.พช. 2,650.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36751/2563 1

2  5679990000501 ไอทอีอฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ สายแลนภายนอกและหัว 

RJ45 ใชใ้นผปบ.กฟจ.พช. 4,740.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36748/2563 1

3  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

จัดซือ้ตลบัหมกึ Ricoh ใชใ้นกฟย.

วงัชมภู 2,669.65 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36745/2563 1

4  0503546003735

หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซน้

เตอณ์

จัดซือ้ตลบัหมกึ ใชใ้น 

ผปบ.กฟจ.พช. 16,563.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36747/2563 1

5  0673561000236 หจก.พ.ีเค.กรุป้ 1965

จัดจา้งซอ่มกลอ้งวงจรปิด ทีก่ฟย.

วงัชมภู 7,100.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36752/2563 1

6  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ Power Supply HP ให ้

กบัศปค.กฟจ.พช. 4,100.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36749/2563 1

7  0105550069147

บ.วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ 

จ ากดั

จัดซือ้ Drum printer ใชใ้น ผปบ. 

กฟจ.พช 8,988.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36746/2563 1

8  5679990000501 ไอท ีออฟฟิซ ซพัพลาย

จัดซือ้ ตลบัหมกึ HP และ Epson 

ของผบค.กฟจ.พช. 8,810.00 12/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36750/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

9  0105543096169 บ.โปร ไอท ีลิง้ค์ จัดซือ้ หนังสอืแจง้คา่ไฟฟ้า 6,955.00 27/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

36965/2563 1

10  5679990000501 ไอท ีออฟฟิซ ซพัพลาย

จัดซือ้ ตลบัหมกึ HP 932 (4ส)ี 

ใหผ้ปบ.กฟจ.เพชรบรูณ์ 3,650.00 18/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

34339/2563 1

11  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ RAM DDR3 4GB ซอ่ม

เครือ่งPOS รับเงนิ ผบป. กฟจ.

เพชรบรูณ์ 1,649.00 18/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

37341/2563 1

12  0503546003735

หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ เซน้

เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึ ใชใ้น ผบป.กฟจ.

เพชรบรูณ์ 4,900.00 18/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

37340/2563 1

13  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ Media Converter ทีช่ ารุด

ของผคพ.กฟจ.เพชรบรูณ์ 5,920.00 18/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ศปค.) 

37338/2563 1

14 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา จัด

ชือ้จัดจา้ง คา่โซ ่12 นิว้ 400 1/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ปบ) 

36449/2563 1

15  3670100835588 นางอดุร ดโีส 63-10-15 1,000.00 15/10/2563

เลขที ่

3001767902 1

16  3420500372579

นายบญุหลาย กนัยา

ประสทิธิ์

63-10-2563 จัดซือ้การด์กนังขูัน้เสา

 คอร. แบบตาขา่ย 89,600.00 19/10/2563

เลขที ่น.3 

พช./จ. 

29/2563 ลว. 

9 ก.ย. 2563 3



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

17 รา้นผา้มา่นอ าพัน

จัดจา้ง แผนกปฏบิตักิารและ

บ ารุงรักษา จด้จา้งท าป้ายแจง้เตอืน

 งานกอ่สรา้งไลนช์วัคราว 11,000.00 30/10/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)

37050/2563 1

18  3670101183665 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

63-10-30 จัดซือ้การด์กนังขู ึน้เสา 

คอร. แบบตาขา่ย 23,750.00 30/10/2563

เลขที ่

3001774019 3

19 บรษัิท ว ีคอนกรตี จ ากดั

น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ้ปนูคอนกรตี

ผสมเสร็จ งาน ปป.บา้นธนติค าเทีย่ง

 ม.6 อ.เขาคอ้ ครัง้ที1่ 12,680.00 5/11/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)

372912/2563 1

20 บรษัิท ว ีคอนกรตี จ ากดั

น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ้ปนูคอนกรตี

ผสมเสร็จ งาน ปป.บา้นธนติค าเทีย่ง

 ม.6 อ.เขาคอ้ ครัง้ที2่ 12,680.00 9/11/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)

37292/2563 1

21 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา จัด

ชือ้จัดจา้ง โซ ่12 นิว้ 800 16/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ปบ) 

37290/63 1

22 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

แผนกปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา จัด

ชือ้จัดจา้ง เชอืกใยยักษ์ 9,500.00 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ปบ) 

37366/2563 1

23  1411000070616 รา้นแนนสปอรต์ 63/12/04 จัดซือ้อปุกรณ์กฬีา 12,622.00 4/12/2563 3

24 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา จัด

ชือ้จัดจา้ง โซ ่12 นิว้ 400 14/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ปบ) 

37787/2563 1

25 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและบ ารุงรักษา จัด

ชือ้จัดจา้ง บาร ์12 นิว้ 840 15/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(ปบ)

37834 1

26 รา้นผา้มา่นอ าพัน 63-12-16 จัดซือ้ตรายาง 1,350.00 16/12/2563 3



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

27  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ ทวคีณู

ผปบ.พช.จัดจา้ง เหมาคา่แรงงาน

ปรับปรุงหมอ้แปลงบา้นสาธรกลุ ม.7 14,102.87 16/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(ปบ.)

37724/2563 1

28  0673529000030 หจก.วชิรักษ์วศิวกรรม

63-12-30 อปุกรณ์เขา้งานปป.บา้น

เขายา่ 15,087.07 30/12/2563

เลขที ่

3001802116 3

29  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิทเฮงเฮงทาวน์

(2018) จ ากดั 185 7/10/2563

เลขที ่

3001765763

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

30  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ป่าเลา บา้นพล า 

ม.9 ต.ป่าเลา อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765795

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

31  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ส านักงานทางหลวง

ชนบทที ่9 ม.4 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 4,350.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765766

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

32  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทางหลวงชนบท 

เพชรบรูณ์ (หนา้ สภอ.บา้นโคก) 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001727626

 ลว.10 ก.ค.63 1

33  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน พนัชกร เพยีรท า (สี่

แยกบา้นไร่) ต.สะเดยีง 4,350.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765778

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

34  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสรุสหี ์จันทรแ์สง

ศร ีต.ทา่พล อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765781

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

35  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ชา้งตะลดู บา้น

หว้ยสวงิกลาง ม.6 ต.ชา้งตะลดู 850 7/10/2563

เลขที ่

3001765785

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

36  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทางหลวง

เพชรบรูณ์ที ่2 (บงึสามพัน) ต.วงั

ชมภู 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765761

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

37  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.คณุวาสนา 

จันทรด์ ีต.ป่าเลา อ.เมอืง 850 7/10/2563

เลขที ่

3001765759

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

38  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย บรษัิท ทรู มฟู เอส 

ยนูเิวอรแ์ซล จ ากดั ต.วงัชมภู 47,845.53 7/10/2563

เลขที ่

3001767275

 ลว.21 ต.ค.63 1

39  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมพร แกว้กอ ต.

หนองแมน่า อ.เขค่อ้ 2,450.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765756

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

40  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.ทีว่า่การอ าเภอ

เมอืงเพชรบรูณ์ ม.2 ต.หว้ยใหญ่ 1,800.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765774

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

41  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมพงษ์ บญัญัต

เลศิถาวร ม.9 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 2,650.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765757

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

42  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย ส านักงานขนสง่

จังหวดัเพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง อ.เมอืง 38,306.00 7/10/2563

เลขที ่

3001767282

 ลว. 12ต.ค.63 1

43  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน แขวงทางหลวง

เพชรบรูณ์ที1่ (ป่าเลา) ต.ป่าเลา 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765760

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

44  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุอภริมย ์พรหมแสง

 ต.หว้ยสะแก อ.เมอืง 4,350.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765773

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

45  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุเครอืวลัย ์ธรรมยศ

 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 850 7/10/2563

เลขที ่

3001765772

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

46  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุประเสรฐิ ทองส ีม.

5 ต.นาง่ัว อ.เมอืง 4,350.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765797

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

47  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุปราชญา โพธหิงษ์

 ม.3 ต.รมืสมีว่ง อ.เขาคอ้ 2,450.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765744

 ลว. 7 ต.ค. 63 1

48  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุอนุ อศัวธติสิกลุ 

(ตลาดทา่พล) ต.ทา่พล อ.เมอืง 850 7/10/2563

เลขที ่

3001765753

 07 ต.ค. 63 1

49  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท บเีอฟเคท ี

จ ากดั บา้นพี ้ต.บา้นโตก 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765784

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

50  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท บเีคท ีจ ากดั 

บา้นวงัจาน ต.บา้นโตก 4,350.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765775

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

51  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ทา่พล บา้งวงั

ซอง ม.9 ต.ทา่พล อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765764

 ลว. 7 ต.ค. 63 1

52  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ทรเีค ออยล ์

จ ากดั ม.9 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765740

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

53  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.อบต.ชอนไพร 

ม.7 ต.ชอนไพร อ.เมอืง 8,580.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765769

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

54  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุจรีภา แซค่ า 122 

ม.6 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765770

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

55  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิทโปรพลาสแพ็ค

แอนเทรดดิง้จ ากดั ม.8 ต.บา้นโตก 

อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765758

 ลว. 7 ต.ค. 63 1

56  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสมุลฑา สทีาบตุร 

ตทา่พล อเมอืง 1,800.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765782

 ลว. 07 ต.ค. 

63 1

57  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิทซพีอีลลลจ์ ากดั

(มหาชน) ม.9 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 1,700.00 7/10/2563

เลขที ่

3001765751

 ลว. 7 ต.ค. 63 1

58  3200200461624 อดลุยก์ารเบาะ บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4904 พช. 4,450.00 8/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36648 ลว. 6 

ต.ค. 63 1

59  3670101566319 ช.ชลการ

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้ง สายสง่ 

115KV 10,946.10 9/10/2563

เลขที ่

3001766654

 9ต.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

60  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. 4,579.60 9/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36689 ลว. 6 

ต.ค. 63 1

61  3670101566319 ซ.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงตามวาระ 

82-1841 23,861.00 9/10/2563

เลขที ่

3001768639

 ลว.15 ต.ค. 

63 1

62  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4903 พช. 14,744.60 9/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36651 6 ต.ค.

 63 1

63  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์82-5444 พช. 3,745.00 9/10/2563 1

64  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์บษ-4904 พช. 4,943.40 9/10/2563 1

65  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

80-9614 พข. 26,322.00 9/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36650 ลว. 6 

ต.ค. 63 1

66  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์บษ-4903 พช. 3,263.50 9/10/2563 1

67  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย บษ-4906 พช. 2,867.60 9/10/2563 1

68  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย สหกรณ์ออมทรัพย์

สามัญศกึษาเพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง 21,005.71 12/10/2563

เลขที ่

3001767280

 ลว. 12ต.ค.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

69  3660200222936 ป.รวมชา่ง

คา่ซอ่มแซมรถยนตห์มายเลข 

80-9178 พช. 95,000.00 14/10/2563

เลขที ่

3001749058

 ลว. 28 ส.ค. 

63 1

70  0673537000515

หจก.สากลเฟอรน์เิจอร ์

แอนดอ์เิล็คตรคิ ซอ่มอปุกรณ์ส านักงาน 29,964.00 14/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36755 ลว. 12

 ต.ค. 63 1

71  3679900053809 สยามพพัิฒน์ เบ็ดเตล็ด 11,593.45 15/10/2563

เลขที ่

3001755355

 ลว. 15 ต.ค. 

63 1

72  0673538000063

หจก. เค.พ.ีอเิลคทรคิ

เพาเวอร์

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย กองพลทหารมา้ที ่1 

(ตกึกองพลทหารมา้) ต.สะเดยีง 75,914.36 15/10/2563

เลขที ่

3001769092

 ลว. 15 ต.ค. 

63 1

73 มรกต แจง้สขุ คา่ปรับปรุงภมูทัิศนร์อบส านักงาน 7,170.00 15/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36788 ลว. 14

 ต.ค. 63 1

74  3530900064099 รา้นเพือ่นมเิดยี คา่อปุกรณ์ ป้ายบง่ชี ้ในส านักงาน 13,250.00 15/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36691 ลว. 7 

ต.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

75 สวนจลุสขุ คา่ปรับปรุงภมูทัิศนส์ านักงาน 4,600.00 15/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36787 ลว. 14

 ต.ค. 63 1

76  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงตามวาระ บษ-4904 พช. 18,618.00 19/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36776 ลว. 14

 ต.ค. 63 1

77  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า

อปุกรณ์ปรับปรุงภมูทัิศนบ์รเิวณรอบ

ส านักงาน กฟจ. พช. 28,760.00 19/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36800 ลว.18

 ต.ค. 63 1

78  3670101566319 ช.กลการ

ซอมแซมและบ ารุงตามวาระ 

80-9639 พช. 15,461.50 19/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36775 ลว. 14

 ต.ค. 63 1

79  3670101566319 ช.ชลการ คา่ซอ่มรถ 51-6585 กทม. 3,402.60 19/10/2563

เลขที ่

3001770707

 ลว.19 ต.ค. 

63 1

80  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

81-1075 พช. 27,071.00 19/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

36774 ลว.14

 ต.ค. 63 1

81  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์81-4964 พช. 6,591.20 21/10/2563 1

82  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์82-1841 พช. 8,570.70 21/10/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

83  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์80-9639 พช. 4,312.10 21/10/2563 1

84  0105533032851 บ.วอลโว่

คา่ซอ่มเปลีย่นกลอ่งควบคมุ

เครือ่งยนต์ 87,450.03 22/10/2563

เลขที ่

3001772394

 ลว.22 ต.ค.63 1

85 มรกต แจง้สขุ คา่ปรับปรุงภมูทัิศนร์อบสนักงาน 5,990.00 27/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36934 ลว. 26

 ต.ค. 63 1

86  3670301086540 นายสทา้น ไครท้อง คา่ซอ่มทอ่ประปาหนา้งาน 115 KV 25,000.00 27/10/2563

เลขที ่

3001773954

 ลว.27 ต.ค. 

63 1

87  3670101566319 ช.กลการ

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงตามวาระ 

81-1075 22,994.30 27/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36890 ลว.20

 ต.ค. 63 1

88  3670101566319 ช.กลการ ซอ่มแซม่ตามวาระ 80-9615 พช. 8,399.50 28/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36936 ลว. 27

 ต.ค. 63 1

89  3679900122215 ท ีอาร ์แอร ์แอนด ์ซาวด์ บ ารุงรักษาตามวาระ 809639 พช. 3,160.00 28/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36913 ลว. 21

 ต.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

90  3679900122215 ท ีอาร ์แอร ์แอนด ์ซาวด์

คา่ซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ ผปบ

(ชัน้ 1) 14,930.00 28/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36928 ลว. 22

 ต.ค. 63 1

91  3530900064099 รา้นเพือ่นมเิดยี

คา่สตกิเกอร ์สะทอ้นแสง โลโก ้

กฟภ. 80-9178 พช. 1,800.00 29/10/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

36961 ลว. 27

 ต.ค. 63 1

92  3679900136054 นาย ยงยทุธ สภุาเมธ ลา้งท าความสะอาดรถยนต ์กฟภ. 750 30/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

36395/63 1

93  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกบชัชแีละ

ประมวลผล 966 2/11/2563 1

94 มรกต แจง้สขุ คา่ลา้งรถยนต ์กฟภ.ประจ า กฟจ.พช. 900 2/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

37013 ลว.29

 ต.ค. 63 1

95  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกมเิตอร์ 59 2/11/2563 1

96  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกบรหิาร 869 2/11/2563 1

97  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกปฎบิตักิาร

และบ ารุง 533 2/11/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

98  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกกอ่สรา้ง 477 2/11/2563 1

99  3679900237802 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร ประจ าเดอืน 

กนัยายน 2563 แผนกบรกิารลกูคา้ 1,263.00 2/11/2563 1

100  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้งสายสง่ 

115KV 24,600.00 3/11/2563

เลขที ่

3001777234

 ลว. 03 พ.ย. 

63 1

101  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้งสายสง่ 

115KV 25,000.00 4/11/2563

เลขที ่

3001778066

 ลว. 04 พ.ย. 

63 1

102  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้งสายสง่ 115 

KV 17,350.00 4/11/2563

เลขที ่

3001778071

 ลว.04 พ.ย. 

63 1

103  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์ษว 6130 

กทม. 2,493.10 4/11/2563 1

104  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติติ

ศกึษาภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้งสายสง่ 115 

KV 575 4/11/2563

เลขที ่

3001778063 1

105  0673525000159

หา้งหุน้สว่นจ ากดันพคณุ

เอ็นจเินยีริง่ ซอ่มเครือ่งปรับอากาศ 4,580.00 4/11/2563

เลขที ่น3. 

พช.(บห) 

36982 ลว. 26

 ต.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

106  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ทรูมฟูเอชยนูิ

เวอรแ์ซล จ ากดั บา้นพี ้ม.5 ต.บา้น

โตก 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779395

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

107  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต. ชอนไพร ซ.

คลองใหม ่ม.3 ต.ชอนไพร อ.เมอืง 3,600.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779378

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

108  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน สหกรณ์ออมทรัพย์

สามัญศกึษาเพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779389

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

109  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท บเีอฟเคที

(ประเทศไทย) จ ากดั รร วทิยานุกลู 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779398

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

110  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุส าราญ พพัิฒนว์ชั

รา ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 3,600.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779384

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

111  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท บเีอฟเคท ี

จ ากดั(บา้นนายม) ต.นายม 12,200.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779387

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

112 วรศิราคอนกรตี (ทะเลทอง)

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ทรูมฟูเอชยนูิ

เวอรแ์ซล จ ากดั ต.สะเดยีง 6,900.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779388

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

113  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุกรนกิาร ์พมินาวนั 

96 ม.4 ต.เขาคอ้ อ.เขาคอ้ 2,450.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779399

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

114  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท ทรูมฟูเอชยนูิ

เวอรแ์ซล จ ากดั ต.ตะเบาะ 2,750.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779385

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

115  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ทรูมฟเอชยนูเิวอรแ์ซล

 จ ากดั ต.วงัชมภู 5,025.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779363

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

116  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ชอนไพร ซ.

ทรัพยส์มบรูณ์ ม.10 อ.เมอืง 9,000.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779367

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

117  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท บเีอฟเคที

(ประเทศไทย) จ ากดั ม.8 ต.เขาคอ้ 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779397

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

118  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้ง สายสง่ 115

 KV 5,990.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779670

 ลว. 6 พ.ย.63 1

119  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ส านักงานขนสง่จังหวดั

เพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง อ.เมอืง 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779370

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

120  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุชานนท ์ปรยีาโชติ

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง 4,925.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779380

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

121  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.ป่าเลา ม.4 ต.ป่า

เลา อ.เมอืง 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779376

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

122  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข ษว 

52-1583 11,770.00 6/11/2563 1

123  3670101566319 ช.ชลการ

เบ็ดเตล็ด งานกอ่สรา้งสายสง่ 115 

KV 54,570.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779666

 ลว.6 พ.ย. 63 1

124  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงตามวาระ 

82-5444 พช. 4,215.80 6/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

37018 ลว. 29

 ต.ค. 63 1

พัสดเุขา้งาน แขวงทางหลวง

เพชรบรูณ์ที ่1 (ร.ร. กาญ

1125  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779392

 ลว. 06 พ.ย. 



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

จนา) ต.บา้นโตก

126  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.อบต.บา้นโคก 

บ.โกงกะยาง ม.17 ต.บา้นโตก 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779374

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

127  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุมัญชร ีตอ่พันธ ์ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 850 6/11/2563

เลขที ่

3001779372

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

128 วรศิราคอนกรตี (ทะเลทอง)

พัสดเุขา้งาน กองพลทหารมา้ที ่1 

(ตกึกองพลทหารมา้) ต.สะเดยีง 5,875.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779390

 ลว. 06 พ.ย. 

63 1

129  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์80-9615 พช. 7,710.00 9/11/2563 1

130  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์81-4703 พช. 8,020.00 9/11/2563 1

131 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4906 พช. 11,580.00 11/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37174 ลว. 6

 พ.ย. 63 1

132  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงตามวาระ 

80-9614 26,400.00 11/11/2563

เลขที ่น.3 พช

(กส)

37157/63 

ลว.05 พ.ย. 63 1

1125  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี 1,700.00 6/11/2563

เลขที ่

3001779392

 ลว. 06 พ.ย. 



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

133 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4907 พช. 7,460.00 11/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37198 ลว. 9

 พ.ย. 63 1

134 รา้นวาสนาการไฟฟ้า คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดดา้นชา่ง 4,980.00 13/11/2563

เลขที ่

3001783522

 ลว.13 พ.ย. 

63 1

135  3719900142568 ช.เล็กการชา่ง เบ็ดเตล็ด 15,640.00 17/11/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส).

35357/2563 

ลว. 17 พ.ย.63 1

136  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

ปรับปรุงภมูทัิศน ์สเีสน้จราจร และ

ซอ่มอปุกรณ์ทีช่ ารุด โครงการ กรี

นออฟฟิศ บรเิวณส านักงาน 17,985.05 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37242 ลว. 11

 พ.ย. 63 1

137  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 22,855.20 17/11/2563

เลขที ่

300178790 

ลว.17 พ.ย. 63 1

138  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุดสุติ ทองพัด ต.

หว้ยสะแก อ.เมอืง 2,650.00 17/11/2563

เลขที ่

3001784435

ลว. 17 พ.ย. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

139  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงตามวาระ 

80-9178 พช. 16,200.00 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37235 ลว. 11

 พ.ย. 63 1

140  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุพจน ีทองนิม่ ม.1 

ต.นาง่ัว อ.เมอืง 850 17/11/2563

เลขที ่

3001784439

 ลว. 17 พ.ย. 

63 1

141  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เชอืกใยยักษ์ 17,757.01 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37243 ลว. 11

 พ.ย. 63 1

142  3719900142568 ช.เล็กการชา่ง เบ็ดเตล็ด 7,000.00 17/11/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส).

35358/2563 

ลว.17 พ.ย.63 1

143  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุกฤตะร ไชยเทยีน 

ม.2 บา้นโตก อ.เมอืง 850 17/11/2563

เลขที ่

3001784438

 ลว. 17 พ.ย. 

63 1

144  3719900142568 ช.เล็กการชา่ง เบ็ดเตล็ด 43,691.70 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส).

35359/2563 

ลว.17 พ.ย.

2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

145  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสรุยี ์บญุพมิพ ์ต.

นาง่ัว อ.เมอืง 850 17/11/2563

เลขที ่

3001784440

 ลว. 17 พ.ย. 

63 1

146  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์53-3752 กทม 5,140.00 18/11/2563 1

147  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 91-2715 5,649.60 18/11/2563

เลขที ่

3001785189

 ลว.18 พ.ย. 

63 1

148  3670101566319 ช.กลการ

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์53-4639 

กทม. 3,960.00 18/11/2563 1

149  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ยรถยนต ์บษ-4907 พช. 3,300.00 18/11/2563 1

150  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสเุขยีน กระ

รนิตา ต.มา่พล อ.เมอืง 16,704.84 23/11/2563

เลขที ่

3001772161

 ลว. 27 ต.ค. 

63 1

151  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง ครุพจน ีทองนิม่

 ม.1 ต.นาง่ัว อ.เมอืง 7,447.20 23/11/2563

เลขที ่

3001772157

 ลว. 27 ต.ค. 

63 1

152  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสรุ ีพรหมบญุ

 ต.สะเดยีง อ.เมอืง 17,221.65 23/11/2563

เลขที ่

3001772320

 ลว. 29 ต.ค. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

153  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุมัญชร ีตอ่

พันธ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง 7,485.72 23/11/2563

เลขที ่

3001772319

 ลว. 29 ต.ค. 

63 1

154  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุพัชรา แสง

รัศม ีต.ในเมอืง อ.เมอืง 22,101.92 23/11/2563

เลขที ่

3001777081

 ลว. 05 พ.ย. 

63 1

155  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุกมลลกัษณ์ 

ชา่งทอง ม.17 ต.นาป่า 850 24/11/2563

เลขที ่

3001787051

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

156 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คฟม.อบต.บา้นโคก 

บา้นหว้ยผักไล ม.1 ต.บา้นโคก 1,700.00 24/11/2563

เลขที ่

3001787043

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

157  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุขยัน เกดิพมิาย ม.

14 ต.หว้ยใหญ ่อ.เมอืง 850 24/11/2563

เลขที ่

3001787036

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

158  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุพรทพิา นาค

ส าราญ ม.8 ต.สะเดยีง 1,700.00 24/11/2563

เลขที ่

3001787049

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

159  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน มณฑลทหารบกที ่36 

โรงสบูน ้ากองพล ม.1 ต.สะเดยีง 850 24/11/2563

เลขที ่

3001787045

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

160  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุพัชรา แสงรัศม ีต.

ในเมอืง อ.เมอืง 3,125.00 24/11/2563

เลขที ่

3001787039

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

161 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุสนุทร หนูตา 

(บา้นหว้ยผักไล) ม.1 ต.บา้นหว้ย

ใหญ่ 850 24/11/2563

เลขที ่

30017877048

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

162  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุณชติา ลอ้สกลุ 

(เฟอรเ์ฟคเลคววิ) ต.สะเดยีง 1,700.00 24/11/2563

เลขที ่

3001787034

 ลว. 24 พ.ย. 

63 1

163  0673537000574 หจก.เจนณรงคฟ์ารม์

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คฟม.อบต.บา้นโคก 

บา้นหว้ยผักไล ม.1 ต.บา้นโคก 84,658.40 26/11/2563

เลขที ่

3001787840

 ลว. 26 พ.ย.

63 1

164  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คฟม.อบต.วงัชมภ ู

ม.10 บา้นยาวใีต ้ต.วงัชมภู 13,685.30 26/11/2563

เลขที ่

3001787842

 ลว. 26พ.ย.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

165  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุขยัน เกดิพิ

มาย ม.14 ต.หว้ยใหญ ่อ.เมอืง 7,089.82 30/11/2563

เลขที ่

3001782359

 ลว. 12 พ.ย. 

63 1

166  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุกฤตพร ไชย

เทยีน ม.2 ต.บา้นโตก อ.เมอืง 11,491.80 30/11/2563

เลขที ่

3001778261

 12 พ.ย. 63 1

167  0673547000402 หจก. ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุดสุติ ทองพัด

 ต.หว้ยสะแก อ.เมอืง 20,278.64 30/11/2563

เลขที ่

3001777097

 ลว. 12 พ.ย. 

63 1

168  0673538000250 หจก.เพือ่พอ้งซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุชานนท ์

ปรยีาโชต ิต.ในเมอืง อ.เมอืง 43,982.35 30/11/2563

เลขที ่

3001772317

 ลว. 29 ต.ค. 

63 1

169  0673547000402 หจก. ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.นายม ม15

 บา้นหัวนา ต.นายม อ.เมอืง 16,360.30 30/11/2563

เลขที ่

3001772152

 ลว. 27 ต.ค. 

63 1

170  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คณุอจัฉรยิา ใหมน่อ้ย

 ม.9 ต.ทา่พล อ.เมอืง 8,161.96 30/11/2563

เลขที ่

3001787822

 ลว. 30พ.ย.63 1

171  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสายใจ กนุา

ค า ม.4 ต.นาป่า อ.เมอืง 17,954.60 30/11/2563

เลขที ่

3001777094

 ลว. 12 พ.ย. 

63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

172  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าในส านักงาน 3,551.40 30/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37440 ลว. 25

 พ.ย. 63 1

173  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คณุอจัฉรยิา ใหมน่อ้ย

 ม.9 ต.ทา่พล อ.เมอืง 22,114.76 30/11/2563

เลขที ่

3001787838

 ลว. 30 พ.ย.

63 1

174  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง อบต.นายม ม.8

 บา้นถ ้าน ้าบงั ต.นายม อ.เมอืง 36,091.10 30/11/2563

เลขที ่

3001772147

 ลว. 27 ต.ค. 

63 1

175  3670700567819 นายพริุณ วงคส์รรค์ คา่ตดิตัง้ตาขา่ยกนันกพรอ้มอปุกรณ์ 25,995.00 4/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส). 

37592/2563 1

176 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร บ ารุงรักษาตามวาระ 81-4964 พช. 12,140.00 4/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37589 ลว. 4 1

177  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษตามวาระ 809178 พช 25,894.00 4/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

37590 4 ธ.ค.

 63 1

178  0673557000162 หจก.เอส ท ียนตรการ บ ารุงรักษตามวาระ บษ-4907 พช 4,970.00 9/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

37641 ลว.9 

ธ.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

179  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด 575 9/12/2563

เลขที ่

3001794267

 ลว.9 ธ.ค. 

2563 1

180  3559900002024 สถาพรเซอรว์สิ เบ็ดเตล็ด 25,000.00 9/12/2563

เลขที ่

3001794275

 ลว.09 ธ.ค. 

2563 1

181  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด 1,150.00 9/12/2563

เลขที ่

3001794272

 ลว.09 ธ.ค.

2563 1

182  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุชเูกยีรต ิสมสรอ้ย 

ม.5 ต.บา้นโตก อ.เมอืง 1,700.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797275

ลว.16 ธ.ค. 63 1

183  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุธนากร คา่เจรญิ 

(บายพาส) ม.10 ต.ป่าเลา 1,700.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797278

ลว.16 ธ.ค. 63 1

184  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุมัลลยิา เกสรทอง 

ม.3 ชอนไพร อ.เมอืง 850 16/12/2563

เลขที ่

3001797280

ลว.16 ธ.ค. 63 1

185  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน ค.ฟ.ม.อบต.น ้ารอ้น อ.

เมอืง 2,275.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797267

 ลว.16 ธ.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

186  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุอจัฉรยิา ใหมน่อ้ย

 ม.9 ต.ทา่พล อ.เมอืง 850 16/12/2563

เลขที ่

3001797283

ลว.16 ธ.ค. 63 1

187  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุชเูกยีรต ิสมสรอ้ย 

ม.5 ต.บา้นโตก อ.เมอืง 620 16/12/2563

เลขที ่

3001797256

 ลว.16 ธ.ค. 63 1

188  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เบ็ดเตล็ด 2,030.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797233

 ลว.16 ธ.ค. 63 1

189  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุพริยิะพงษ์ โชติ

ปทมุวรรณ ต.ในเมอืง 620 16/12/2563

เลขที ่

3001797274

ลว.16 ธ.ค. 63 1

190  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 96-5816 7,586.30 16/12/2563

เลขที ่

3001797228 1

191  1679900198444 นนทช์ยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อุน่สวสัดพิงษ์ กอ่สรา้ง

 ม.7 ต.บา้นโตก 4,250.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797251

 ลว.16 ธ.ค. 63 1

192  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 52-1538 3,809.20 16/12/2563

เลขที ่

3001797235

 ลว.16 ธ.ค.63 1

193  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 98-1543 2,065.10 16/12/2563

เลขที ่

3001797247

 ลว.16 ธ.ค. 63 1

194  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุอภวิฒัน ์หันตลุา 

ม.3 ต.บา้นโตก อ.เมอืง 1,800.00 16/12/2563

เลขที ่

3001797282

ลว.16 ธ.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

195  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คฟม.อบต.น ้ารอ้น ม.

9 ต.น ้ารอ้น อ.เมอืง 53,088.05 16/12/2563

เลขที ่

3001796405

 ลว. 16 ธ.ค.63 1

196  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คณุชเูกยีรต ิสมสรอ้ย

 ม.5 ต.บา้นโตก อ.เมอืง 24,877.50 16/12/2563

เลขที ่

3001796404

 ลว. 16ธ.ค.63 1

197  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษาตามวาระ 80-9614 พช. 35,823.60 17/12/2563

เลขที ่

3001797872

 ลว.17 ธ.ค. 63 1

198  3660200222936 ป.รวมชา่ง

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. 90,000.00 17/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

37789 1

199 ช.เล็กการชา่ง คา่่ซ่อ่มแซมตูเ้ก็บเงนิทางดว่น 9,500.00 17/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37591 ลว. 4 

ธ.ค. 63 1

200  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 98-1543 6,676.80 18/12/2563

เลขที ่

3001798359

 ลว.18 ธ.ค. 63 1

201  0135547001448 บ.ตวรรณเทคโนโลยี

คา่เปลีย่นถา่ยรถยนตห์มายเลข 

52-1538 13,913.21 18/12/2563

เลขที ่

3001798327

 ลว. 18 ธ.ค. 

63 1

202  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 82-7208 พช. 8,806.10 18/12/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

203 วเีอสมอเตอรอ์อโตค้าร คา่ซอ่มรถ 1ตฉ-9992 กทม 8,600.00 18/12/2563

เลขที ่

3001798356

 ลว.18 ธ.ค. 63 1

204  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซม 96-5816 4,750.80 18/12/2563

เลขที ่

3001798358

 ลว.18 ธ.ค. 63 1

205  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 82-9385 พช. 5,970.60 18/12/2563 1

206  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย บษ-4906 พช. 3,445.40 18/12/2563 1

207 วเีอสมอเตอรอ์อโตค้าร คา่ซอ่มแซมรถ ตค-230 13,510.00 18/12/2563

เลขที ่

3001798364

 ลว.18 ธ.ค. 63 1

208  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย บษ-4903 พช. 4,365.60 18/12/2563 1

209  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 81-4703 พช. 8,581.40 18/12/2563 1

210  3670101566319 ช.กลการ คา่เปลีย่นถา่ย 80-9178 พช. 4,857.80 23/12/2563 1

211  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

บษ-3946 พช. 9,223.40 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37743 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1

212  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4903 พช. 9,469.50 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37742 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1

213  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

82-1841 พช. 13,171.70 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37741 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

214  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

คา่จา้งเหมาคา่แรง คณุสรุยี ์บญุ

พมิพ ์ต.นาง่ัว อ.เมอืง 12,858.19 23/12/2563

เลขที ่

3001772160

 ลว. 27 ต.ค. 

63 1

215  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมปละบ ารุงรักษาตามวาระ 

80-9615 พช 14,712.50 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส) 

37745 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1

216  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษาตามวาระ 53-4745 กทม. 3,220.70 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37746 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1

217  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามวาระ 

80-9639 พช. 3,627.30 23/12/2563

เลขที ่น.3 

พช. (กส.) 

37744 ลว. 17

 ธ.ค. 63 1

218  3670101566319 ช.กลการ บ ารุงรักษาตามวาระ บษ-4904 พช. 7,586.30 24/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37786 ลว. 18

 ธ.ค. 63 1

219  3679900136054 นายยงยทุธ สภาเมธ คา่ลา้งรถประจ า กฟภ.กฟจ.พช. 3คนั 450 24/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.)

37851 ลว. 24

 ธ.ค. 63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

220  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 1,712.00 24/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.)37616 

ลว.7 ธ.ค.63 1

221  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 94-1387 5,435.60 24/12/2563

เลขที ่

3001801174

 ลว.24 ธ.ค.63 1

222  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า คา่อปุกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 6,080.00 24/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(กส.) 

37809 ลว.23

 ธ.ค. 63 1

223  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 2,311.20 24/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.)37779 

ลว.25 พ.ย.63 1

224  0673560001891 ช.กลการ คา่ซอ่มประปา 3,870.00 24/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.)37618 

ลว.7ธ.ค.63 1

225  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 11,384.80 24/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.)37727 

ลว.16 ธ.ค.63 1

226  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 90-4606 3,488.20 24/12/2563

เลขที ่

3001801179

 ลว 24ธ.ค.63 1

227  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มแซมรถ 94-1387 กทม. 5,531.90 24/12/2563

เลขที ่น.3พช.

(กส.)37401 

ลว.24 พ.ย.63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

228  3670101566319 ช.กลการ เบ็ดเตล็ด 3,852.00 24/12/2563

เลขที ่

3001801177

 ลว.24ธ.ค.63 1

229  3670101566319 ช.กลการ คา่ซอ่มรถ 2,311.20 24/12/2563

เลขที ่

3001801171

 ลว.24 ธ.ค. 63 1

230  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คณุวรัิตน ์กาวนิค า 

ม.4 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 16,064.98 25/12/2563

เลขที ่

3001802509

 ลว. 292 ธ.ค.

63 1

231  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย คณุวณันตา หอ้งมา 

ม.9 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืง 18,757.10 25/12/2563

เลขที ่

3001802506

 ลว. 29 ธ.ค.63 1

232  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย วดัถ ้าน ้าบงั (ศาลา

ธรรมสงัเวช) ต.นายม อ.เมอืง 11,395.50 25/12/2563

เลขที ่

3001802511

 ลว. 29 ธ.ค.63 1

233  0673538000250 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย บรษัิท เฮงเฮงทาวน์

(2018) ต.ในเมอืง อ.เมอืง 14,297.34 25/12/2563

เลขที ่

3001802503

 ลว.29ธ.ค.63 1

234  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรงกอ่สรา้งปรับปรุง

ระบบจ าหน่าย อบต.หว้ยสะแก ม.9 

บ.เนนิสมบรูณ์ ม.9 ต.หว้ยสะแก 17,819.78 25/12/2563

เลขที ่

3001802501

 ลว. 29 ธ.ค.63 1

235 นายมรกต แจง้สขุ คา่ภาษีรถยนต ์บษ- 4904 พช. 1,650.00 28/12/2563 1

236  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนา

ประกนัภัย จ ากดั มหาชน คา่ตอ่ พรบ. รถยนต ์บษ-4904 พช. 967.28 28/12/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

237  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนา

ประกนัภัย จ ากดั มหาชน คา่พรบ.รถยนต ์81-4964 พช 1,408.12 28/12/2563 1

238 นายมรกต แจง้สขุ คา่ภาษีรถยนต ์บษ-4905 พช. 1,350.00 28/12/2563 1

239  0994000165501

หจก.ไทยพัฒนาตรวจ

สภาพรถเอกชนเพชรบรูณ์ คา่ตรวจสภาพรถยนต ์บษ-4905 พช. 200 28/12/2563 1

240  0107555000295

บรษัิท ไทยพัฒนา

ประกนัภัย จ ากดั มหาชน ค่า่ตอ่ พรบรถยนต ์บษ-4905 พข. 967.28 28/12/2563 1

241  0994000165501

หจก.ไทยพัฒนาตรวจ

สภาพรถเอกชนเพชรบรูณ์ คา่ตรวจสภาพรถยนต ์บษ-4904 พช. 300 28/12/2563 1

242 นายมรกต แจง้สขุ คา่ภาษี รถยนต ์81-4964 พช. 3,200.00 28/12/2563 1

243  0743552001267 หจก.เอเชยี พาวเวอรพ์ลาส กลอ่งใสใ่บแจง้หนีค้า่ไฟฟ้า 44,940.00 4/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บป) 

37143/2563 1

244  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดสุ านักงาน แฟ้มเอกสาร ซอง

ขาว ฯ 4,358.00 21/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

36910/2563 1

กระดาษทชิชู

ชดุถงุเทา้ / ถงุมอื / ปลอกแขน

246  0107537000521

บ.สยามแม็คโคร จ ากดั 

(มหาชน)

วสัดอุปุกรณ์ท าความสะอาด 

สนง.กฟจ.พช. 3,226.00 6/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37159/2563 1

247  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ กระดาษ A4 จ านวน 11 กลอ่ง 6,325.00 6/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37205/2563 1

245  0675539000018

บรษัิท เอส.อาร.์ซปุเปอร์

มารท์ จ ากดั 130 22/10/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

36927/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

248  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติติ

ศกึษาภัณฑ์

สเปรยป์รับอากาศ ถา่นขนาด AA 

และ ขนาด D 1,490.00 15/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37427/2563 1

249 รา้นเพือ่นมเีดยี

ตรายาง ชือ่-นามสกลุ ผูบ้รหิาร 

กฟจ.พช. 6,550.00 17/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37307/2563 1

250  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติติ

ศกึษาภัณฑ์ วสัดสุ านักงาน 6,724.00 25/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37428/2563 1

251  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติติ

ศกึษาภัณฑ์ วสัดทุ าความสะอาด แผนกคลงัพัสดุ 1,965.00 25/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37429/2563 1

252  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั

อปุกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน 

กฟจ.พช. 2,748.00 30/11/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37449/2563 1

253  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จ ากดั คลูเลอรใ์สน่ ้าและเจลลา้งมอื 1,156.00 14/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37683/2563 1

254  3650200124276 นางงดวงเดอืน รักกลิน่

คา่ซกัผา้ประดบัรอบส านักงานทีใ่ช ้

ในพธิสี าคญัตา่งๆ 1,650.00 18/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37802/2563 1

255  0673553000222

หา้งหุน้สว่นจ ากดั จติติ

ศกึษาภัณฑ ์จ ากดั กระดาษ A4 5,750.00 18/12/2563

เลขที ่น.3 

พช.(บห)

37803/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

256  0673525000159 หจก.นพคณุเอ็นจเินยีริง่ ซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ 15,680.00 25/12/2563

เลขที ่น.3พช

(บห)

37889/2563 1

257  3670101566319

ช.กลการ (ส านักงานใหญ่)

 93 หมู ่10 ถนนสระบรุ-ี

หลม่สกั ต าบลบา้นโตก 

อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

จังหวดัเพชรบรูณ์

เปลีย่นแบตเตอรีร่ถยนต ์บษ4902 

เพชรบรูณ์ ขนาด 12 โวลท ์120 

แอมป์ จ านวน 2 ลกู 7,597.00 5/11/2563

เลขที ่

กฟจ.พช.

37185/2563 1

258  3670101566319

ช.กลการ (ส านักงานใหญ่)

 93 หมู ่10 ต าบลบา้่น่

โตก อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์

 จังหวดัเพชรบรูณ์

เปลีย่นถา่ยน ้ามันเครือ่งตามวาระ

เครือ่งยนต ์รถยนตท์ะเบยีน บษ 

4905 เพชรบรูณ์ 2,107.90 5/11/2563

เลขที ่

กฟจ.พช.

37184/2563 1

259  3670101566319

ช.กลการ (ส านักงานใหญ่)

 93 หมู ่10 ถนนสระบรุ ี- 

หลม่สกั ต าบลบา้นโตก 

อ าเภอเมอืง จังหวดั

เพชรบรูณ์ 67000

จา้งซอ่มไดรช์ารต์ รถยนตก์าร

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ทะเบยีน บษ 

4905 พช. 5,649.00 14/12/2563 1

260  0673560001891

หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ ์

155/2 ถนนเพชรเจรญิ ต.

ในเมอืง อ.เมอืง จ.

เพชรบรูณ์ 67000 จัดซือ้วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 4,340.00 16/12/2563 1

261  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จา้งเหมาตดัหญา้ สนง.เขาคอ้ เดอืน

 ตลุาคม 2563 4,000.00 6/10/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35081/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

262  3679900053809 สยามพพัิฒน์ จัดซือ้วสัดซุอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง 3,327.70 6/10/2563

เลขที ่น.3

พช.กฟย.เขา

คอ้ 35079/63 1

263  3670101566319 ช.กลการ เปลีย่นถา่ยรถยนต ์82-3654 พช. 2,942.50 26/10/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35085/2563 1

264  3670101566319 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน พ.ย. 63 990 3/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35089/2563 1

265  1671100045867 นายประภาส เปอรท์อง จัดจา้งตดัหญา้ รอบ สนง. พ.ย. 63 4,000.00 4/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35091/2563 1

266  3670101566319 ช.กลกาล

เปลีย่นยางรถยนต ์ทะเบยีน บษ 

4901 พช. 18,618.00 25/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35106/2563 1

267  3679900139371 นายเอกชยั พพิศิ จา้งซอ่มเบาะรถยนต ์บษ 4901 พช. 3,500.00 30/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35102/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

268  3670101566319 ช.กลกาล

ซอ่มแซมรถยนต ์ทะเบยีน บษ 4901

 พช. 3,862.70 30/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35104/2563 1

269  0673561000236 หจก.พเีค กรุป๊ 1965

จา้งซอ่มแซมกลอ้งวงจรปิด สนง.

เขาคอ้ 10,432.50 30/11/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35100/2563 1

270  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ จัดซือ้น ้าดืม่ประจ าเดอืน ธ.ค. 2563 990 3/12/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35110/2563 1

271  1671100045867 นายประภาส เปอรท์อง

จา้งตดัหญา้ สนง.เขาคอ้ 

ประจ าเดอืน ธ.ค. 63 4,000.00 4/12/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35112/2563 1

272  3670101566319 ช.กลการ

จา้งเปลีย่นยางรถยนต ์ทะเบยีน 

82-3654 พช. 18,618.00 8/12/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35116/2563 1

273  0994000165501

หา้งหุน้สว่นจ ากดั พ.ีเค.

กรุป๊ 1965

จา้งยา้ยจดุตดิตัง้และซอ่มกลอ้ง

วงจรปิด 8,399.50 24/12/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้

35121/2563 1

274 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 2,711.30 2/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35314/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

275 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 5,852.20 2/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35314/2564 1

276 นายเฉลมิชยั สมิทอง คา่น ้าดืม่ 3,360.00 6/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35483/2563 1

277 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่ซอ่มแซมมเิตอร์ 32,000.00 8/10/2563

เลขที ่

300176617 1

278

บรษัิท รักษาความ

ปลอดภัยอตุรดติถช์ายฟ้า

คราม จ ากดั คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 25,000.00 9/10/2563

เลขที ่

3001767202 1

279 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 13,433.01 12/10/2563

เลขที ่

3001754719 1

280 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 10,403.94 12/10/2563

เลขที ่

3001754748 1

281 นายพรีะวฒัน ์โกมาร คา่ซอ่มแซมมเิตอร์ 41,000.00 12/10/2563

เลขที ่

3001766114 1

282 นางศริพิร เกดิสนิ คา่จา้งเหมาขยายเขต 3,994.41 12/10/2563

เลขที ่

3001754751 1

283 น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 100 19/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35504/2563 1

284 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 16,264.00 20/10/2563

เลขที ่

3001771019 1

285

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั

 (มหาชน) คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 2,749.00 26/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35568/2563 1

286 นายทองหลอ่ โสรดี คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 2,840.00 27/10/2563

เลขที ่

3001774190 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

287

หจก.ไทยทอยส ์เพชรบรูณ์

 ส านักงานใหญ่ คา่วสัดสุ านักงาน 6,400.00 29/10/2563

เลขที ่น.3ชด.

35522/2563 1

288 เสนานุช ดอกไมส้ด คา่ประชาสมัพันธอ์ืน่ 2,000.00 2/11/2563

เลขที ่น.3ชด

()35501/2563 1

289 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 6,615.00 3/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001776533 1

290 นายนรัินดร ทยุค า คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 2,300.00 4/11/2563

เลขที ่น.3ชด

35584/2563 1

291 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร์ 29,399.00 5/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001778845 1

292 น.ส.รุจยา หมายมัน่ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 2,460.00 5/11/2563

เลขที ่น.3

ชด.วปง.

167/2563 1

293 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 500 5/11/2563

เลขที ่น.3ชด.

บง.

35617/2563 1

294

บ.อตุรดติถช์ายฟ้าคราม

จ ากดั คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 2,500.00 9/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001777400 1

295 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 2,525.00 11/11/2563

เลขที ่น.3ชด

(บง.)

35525/2563 1

296 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้ เว็นเตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 17,910.00 11/11/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

297 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 1,800.00 11/11/2563

เลขที ่น.3ชด.

35523/63 1

298 นางพรหมพร พานทอง คา่ภา่ยเอกสาร 600 12/11/2563

เลขที ่น.3

ชด.บต.

35607/2563 1

299 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 9,519.26 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761720 1

300 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 15,403.67 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

300176708 1

301 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 2,081.04 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761711 1

302 บ.สยามนสิสนัเพชรบรูณ์ คา่ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ 1,918.51 17/11/2563 1

303 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 9,431.81 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761718 1

304 เยีย่มพาณชิย์ คา่น ้าดืม่ 3,360.00 17/11/2563 1

305 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 39,414.55 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761703 1

306 อนุสรณ์คลเลอรแ์ล็ป คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 2,000.00 17/11/2563 1

307 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 1,340.00 17/11/2563

เลขที ่น.3

ชดกป.

35575/2563 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

308 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 14,690.46 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761716 1

309 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 9,199.10 17/11/2563

เลขที ่น.3ชด

()35461/2563 1

310 น.ส.แกว้ใจ ค าสี คา่ขยายเขต 10,958.87 17/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001761707 1

311 นางศริพิร เกดิสนิ คา่ขยายเขต 49,120.00 24/11/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001786244 1

312 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหหมอน คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 7,277.00 4/12/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001790419 1

313 บ.อตุรดติถช์ายฟ้าคราม คา่รักษาความปลอดภัย 25,000.00 4/12/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001790256 1

314 สมชายการชา่ง คา่ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ 1,100.00 6/12/2563

เลขที ่น.3

ชดกป. 1

315 อูน่ารายณ์วศิวะ คา่ซอ่มบ ารุงยาน 2,960.00 6/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.

35680/2563 1

316 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุ านักงาน 3,845.00 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.บต.

35785/63 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

317 อูน่ารายณ์วศิวะ คา่ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ 1,300.00 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.

35719/2563 1

318 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 12,143.50 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.

35601/2563 1

319 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 798.3 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.

35599/2563 1

320 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น ้ามันรถยนต์ 5,030.70 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชดกป.

35730/2563 1

321 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่ซอ่มบ ารุงอาคาร 5,600.00 8/12/2563

เลขที ่น.3ชด.

35785/2563 1

322 อูน่ารายณ์วศิวะ คา่ซอ่มบ ารุงยานพานะ 2,900.00 8/12/2563

เลขที ่น.3

ชด.กป.

35723/2563 1

323 เยีย่มพาณชิย์ คา่น ้าดืม่ 3,585.00 8/12/2563

เลขที ่น.3ชด.

35779/2563 1

324 เยีย่มพาณชิย์ คา่น ้าดืม่ 225 8/12/2563

เลขที ่น.3ชด

35732/63 1

325 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์ คา่ตดิตัง้มเิตอร์ 28,913.00 9/12/2563

เลขที ่ใบสัง่

จา้งเลขที่

3001794480 1



ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งอ ิ

ง

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธนัวาคม 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

326 หจก.พเีคกรุป๊1965 คา่ซอ่มบ ารุงรักษา 19,420.50 9/12/2563

เลขที ่น.3

ชดวปง

35110/2563 1

327 นายธนติ ธลิานันท์ คา่ซอ่มบ ารุงรักษาอาคาร 9,340.00 14/12/2563

เลขที ่น.3ชด

35807/2563 1

328 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 300 14/12/2563

เลขที ่น.3ชด

35816/2563 1

329 หจก.เอเชยีพาวเวอรก์ลาส คา่ใชจ้า่ยอืน่ 28,000.00 15/12/2563

เลขที ่น.3ชด.

บง.35776/63 1

330 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 12,626.00 15/12/2563

เลขที ่น.3

ชดวปง

35126/63 1

331 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 25,800.00 15/12/2563

เลขที ่น.3ชด

บง.

35821/2563 1

332 น.ส.รุจยา หมายมัน่ คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 2,337.00 15/12/2563

เลขที ่น.3ชด

วปง.167/2563 1

333 รา้นป้าชนแดน คา่ป้ายประชาสมัพันธ์ 57,000.00 15/12/2563

เลขที ่น.3ชด.

35773/2563 1

334 บ.เฟอรเ์ฟคอนิเตอร ์จ ากดั คา่วสัดสุ านักงาน 26,000.00 17/12/2563

เลขที ่น.3ชด

35775/2563 1

รวมเงนิ 3,423,467.85


