รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ Harddisk 2TB ทดแทนตัวที่
จัดซือ
ชารุด คอมฯ ผปบ.กฟจ.พช.

2,650.00

2 5679990000501

ไอทีออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ สายแลนภายนอกและหัว
จัดซือ
RJ45 ใช ้ในผปบ.กฟจ.พช.

4,740.00

3 0105513004762

้ ตลับหมึก Ricoh ใช ้ในกฟย.
จัดซือ
บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จากัด วังชมภู

4 0503546003735

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้ เซ ้น
เตอณ์

้ ตลับหมึก ใช ้ใน
จัดซือ
ผปบ.กฟจ.พช.

5 0673561000236

หจก.พี.เค.กรุ ้ป 1965

จัดจ ้างซ่อมกล ้องวงจรปิ ด ทีก
่ ฟย.
วังชมภู

7,100.00

6 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ Power Supply HP ให ้
จัดซือ
กับศปค.กฟจ.พช.

4,100.00

7 0105550069147

่
บ.วิลคอน ดิสทริบวิ ชัน
จากัด

้ Drum printer ใช ้ใน ผปบ.
จัดซือ
กฟจ.พช

8,988.00

8 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ซ ซัพพลาย

้ ตลับหมึก HP และ Epson
จัดซือ
ของผบค.กฟจ.พช.

8,810.00

1 5679990000501

2,669.65

16,563.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36751/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36748/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36745/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36747/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36752/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36749/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36746/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
12/10/2563
36750/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

9 0105543096169

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

บ.โปร ไอที ลิง้ ค์

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

้ หนั งสือแจ ้งค่าไฟฟ้ า
จัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

6,955.00

10 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ซ ซัพพลาย

11 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ ตลับหมึก HP 932 (4สี)
จัดซือ
ให ้ผปบ.กฟจ.เพชรบูรณ์
้ RAM DDR3 4GB ซ่อม
จัดซือ
เครือ
่ งPOS รับเงิน ผบป. กฟจ.
เพชรบูรณ์

12 0503546003735

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้ เซ ้น
เตอร์

้ ตลับหมึก ใช ้ใน ผบป.กฟจ.
จัดซือ
เพชรบูรณ์

4,900.00

13 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ Media Converter ทีช
จัดซือ
่ ารุด
ของผคพ.กฟจ.เพชรบูรณ์

5,920.00

14

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบารุงรักษา จัด
้ จัดจ ้าง ค่าโซ่ 12 นิว้
ชือ

15 3670100835588

นางอุดร ดีโส

63-10-15

16 3420500372579

นายบุญหลาย กันยา
ประสิทธิ์

้ การ์ดกันงูขน
63-10-2563 จัดซือ
ั ้ เสา
คอร. แบบตาข่าย

3,650.00

1,649.00

400
1,000.00

89,600.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
27/10/2563
36965/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
18/11/2563
34339/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
18/11/2563
37341/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
18/11/2563
37340/2563
เลขที่ น.3
พช.(ศปค.)
18/11/2563
37338/2563
เลขที่ น.3
พช.(ปบ)
1/10/2563
36449/2563
เลขที่
15/10/2563
3001767902
เลขที่ น.3
พช./จ.
29/2563 ลว.
19/10/2563
9 ก.ย. 2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1
1

3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

17

ร ้านผ ้าม่านอาพัน

18 3670101183665

นางครรชน กัลยาประสิทธิ์

19

บริษัท วี คอนกรีต จากัด

20

บริษัท วี คอนกรีต จากัด

จัดจ ้าง แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
บารุงรักษา จ ้ดจ ้างทาป้ ายแจ ้งเตือน
งานก่อสร ้างไลน์ชวั คราว
้ การ์ดกันงูขน
63-10-30 จัดซือ
ึ้ เสา
คอร. แบบตาข่าย
้ ปูนคอนกรีต
น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ
ผสมเสร็ จ งาน ปป.บ ้านธนิตคาเทีย
่ ง
ม.6 อ.เขาค ้อ ครัง้ ที1
่
้ ปูนคอนกรีต
น.3 พช.(ปบ.)จัดซือ
ผสมเสร็ จ งาน ปป.บ ้านธนิตคาเทีย
่ ง
ม.6 อ.เขาค ้อ ครัง้ ที2
่

21

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบารุงรักษา จัด
้ จัดจ ้าง โซ่ 12 นิว้
ชือ

800

22
23 1411000070616

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์
ร ้านแนนสปอร์ต

แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบารุงรักษา จัด
้ จัดจ ้าง เชือกใยยักษ์
ชือ
้ อุปกรณ์กฬ
63/12/04 จัดซือ
ี า

9,500.00
12,622.00

24

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบารุงรักษา จัด
้ จัดจ ้าง โซ่ 12 นิว้
ชือ

400

25
26

ร ้าน เกษตรอินเตอร์
ร ้านผ ้าม่านอาพัน

แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบารุงรักษา จัด
้ จัดจ ้าง บาร์ 12 นิว้
ชือ
้ ตรายาง
63-12-16 จัดซือ

840
1,350.00

11,000.00
23,750.00

12,680.00

12,680.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)
30/10/2563
37050/2563
เลขที่
30/10/2563
3001774019
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)
5/11/2563
372912/2563
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)
9/11/2563
37292/2563
เลขที่ น.3
พช.(ปบ)
16/11/2563
37290/63
เลขที่ น.3
พช.(ปบ)
17/11/2563
37366/2563
4/12/2563
เลขที่ น.3
พช.(ปบ)
14/12/2563
37787/2563
เลขที่ น.3
พช.(ปบ)
15/12/2563
37834
16/12/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1
3

1

1

1

1
3

1

1
3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

27 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ ทวีคณ
ู

28 0673529000030

หจก.วิชรักษ์ วศ
ิ วกรรม

ผปบ.พช.จัดจ ้าง เหมาค่าแรงงาน
ปรับปรุงหม ้อแปลงบ ้านสาธรกุล ม.7
63-12-30 อุปกรณ์เข ้างานปป.บ ้าน
เขาย่า

29 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัทเฮงเฮงทาวน์
(2018) จากัด

30 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต.ป่ าเลา บ ้านพลา
ม.9 ต.ป่ าเลา อ.เมือง

1,700.00

31 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน สานั กงานทางหลวง
ชนบทที่ 9 ม.4 ต.สะเดียง อ.เมือง

4,350.00

32 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ (หน ้า สภอ.บ ้านโคก)

1,700.00

33 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน พนั ชกร เพียรทา (สี่
แยกบ ้านไร่) ต.สะเดียง

4,350.00

14,102.87
15,087.07

185

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3พช.
(ปบ.)
16/12/2563
37724/2563
เลขที่
30/12/2563
3001802116
เลขที่
3001765763
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765795
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765766
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001727626
7/10/2563
ลว.10 ก.ค.63
เลขที่
3001765778
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1
3

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

34 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสุรสีห ์ จันทร์แสง
ศรี ต.ท่าพล อ.เมือง

1,700.00

35 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต.ช ้างตะลูด บ ้าน
ห ้วยสวิงกลาง ม.6 ต.ช ้างตะลูด

850

36 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน แขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ท ี่ 2 (บึงสามพัน) ต.วัง
ชมภู

1,700.00

37 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

38 0673544000339

39 1679900198444

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

พัสดุเข ้างาน คฟม.คุณวาสนา
จันทร์ด ี ต.ป่ าเลา อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย บริษัท ทรู มูฟ เอส
ยูนเิ วอร์แซล จากัด ต.วังชมภู

47,845.53

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสมพร แก ้วกอ ต.
หนองแม่นา อ.เข่ค ้อ

2,450.00

850

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001765781
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765785
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765761
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765759
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001767275
7/10/2563
ลว.21 ต.ค.63
เลขที่
3001765756
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

พัสดุเข ้างาน คฟม.ทีว่ า่ การอาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ ม.2 ต.ห ้วยใหญ่

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

40 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

41 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

42 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

พัสดุเข ้างาน คุณสมพงษ์ บัญญัต
เลิศถาวร ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย สานั กงานขนส่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง

43 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน แขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ท1
ี่ (ป่ าเลา) ต.ป่ าเลา

1,700.00

44 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณอภิรมย์ พรหมแสง
ต.ห ้วยสะแก อ.เมือง

4,350.00

45 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณเครือวัลย์ ธรรมยศ
ต.สะเดียง อ.เมือง

850

1,800.00

2,650.00

38,306.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001765774
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765757
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001767282
7/10/2563
ลว. 12ต.ค.63
เลขที่
3001765760
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765773
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765772
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

46 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณประเสริฐ ทองสี ม.
5 ต.นางั่ว อ.เมือง

4,350.00

47 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณปราชญา โพธิหงษ์
ม.3 ต.รืมสีมว่ ง อ.เขาค ้อ

2,450.00

48 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณอนุ อัศวธิตส
ิ กุล
(ตลาดท่าพล) ต.ท่าพล อ.เมือง

49 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท บีเอฟเคที
จากัด บ ้านพี้ ต.บ ้านโตก

1,700.00

50 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท บีเคที จากัด
บ ้านวังจาน ต.บ ้านโตก

4,350.00

51 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต.ท่าพล บ ้างวัง
ซอง ม.9 ต.ท่าพล อ.เมือง

1,700.00

52 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท ทรีเค ออยล์
จากัด ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง

1,700.00

850

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001765797
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765744
7/10/2563
ลว. 7 ต.ค. 63
เลขที่
3001765753
7/10/2563
07 ต.ค. 63
เลขที่
3001765784
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765775
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765764
7/10/2563
ลว. 7 ต.ค. 63
เลขที่
3001765740
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

พัสดุเข ้างาน คฟม.อบต.ชอนไพร
ม.7 ต.ชอนไพร อ.เมือง

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

53 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

54 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

55 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณจีรภา แซ่คา 122
ม.6 ต.เขาค ้อ อ.เขาค ้อ
พัสดุเข ้างาน บริษัทโปรพลาสแพ็ค
แอนเทรดดิง้ จากัด ม.8 ต.บ ้านโตก
อ.เมือง

56 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสุมลฑา สีทาบุตร
ตท่าพล อเมือง

1,800.00

57 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัทซีพอ
ี ลลล์จากัด
(มหาชน) ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง

1,700.00

58 3200200461624

อดุลย์การเบาะ

บารุงรักษาตามวาระ บษ-4904 พช.

4,450.00

59 3670101566319

ช.ชลการ

เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้าง สายส่ง
115KV

8,580.00

1,700.00

1,700.00

10,946.10

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001765769
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765770
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765758
7/10/2563
ลว. 7 ต.ค. 63
เลขที่
3001765782
ลว. 07 ต.ค.
7/10/2563
63
เลขที่
3001765751
7/10/2563
ลว. 7 ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36648 ลว. 6
8/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่
3001766654
9/10/2563
9ต.ค. 63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

60 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
81-4964 พช.

61 3670101566319

ซ.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงตามวาระ
82-1841

23,861.00

62 3670101566319
63 3670101566319
64 3670101566319

ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
บษ-4903 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 82-5444 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ บษ-4904 พช.

14,744.60
3,745.00
4,943.40

65 3670101566319
66 3670101566319
67 3670101566319

ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

68 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
80-9614 พข.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ บษ-4903 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย บษ-4906 พช.
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง

4,579.60

26,322.00
3,263.50
2,867.60

21,005.71

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36689 ลว. 6
9/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่
3001768639
ลว.15 ต.ค.
9/10/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36651 6 ต.ค.
9/10/2563
63
9/10/2563
9/10/2563
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36650 ลว. 6
9/10/2563
ต.ค. 63
9/10/2563
9/10/2563
เลขที่
3001767280
12/10/2563
ลว. 12ต.ค.63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1
1
1

1
1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

69 3660200222936

ป.รวมช่าง

ค่าซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข
80-9178 พช.

95,000.00

70 0673537000515

หจก.สากลเฟอร์นเิ จอร์
แอนด์อเิ ล็คตริค

ซ่อมอุปกรณ์สานักงาน

29,964.00

71 3679900053809

สยามพิพัฒน์

เบ็ดเตล็ด

11,593.45

72 0673538000063

หจก. เค.พี.อิเลคทริค
เพาเวอร์

จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย กองพลทหารม ้าที่ 1
(ตึกกองพลทหารม ้า) ต.สะเดียง

75,914.36

73

มรกต แจ ้งสุข

ค่าปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์รอบสานั กงาน

7,170.00

74 3530900064099

ร ้านเพือ
่ นมิเดีย

ค่าอุปกรณ์ ป้ ายบ่งชี้ ในสานักงาน

13,250.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001749058
ลว. 28 ส.ค.
14/10/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36755 ลว. 12
14/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่
3001755355
ลว. 15 ต.ค.
15/10/2563
63
เลขที่
3001769092
ลว. 15 ต.ค.
15/10/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36788 ลว. 14
15/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36691 ลว. 7
15/10/2563
ต.ค. 63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

75

สวนจุลสุข

ค่าปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์สานักงาน

4,600.00

76 3670101566319

ช.กลการ

บารุงตามวาระ บษ-4904 พช.

18,618.00

77 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

อุปกรณ์ปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์บริเวณรอบ
สานั กงาน กฟจ. พช.

28,760.00

78 3670101566319

ช.กลการ

ซอมแซมและบารุงตามวาระ
80-9639 พช.

15,461.50

79 3670101566319

ช.ชลการ

ค่าซ่อมรถ 51-6585 กทม.

3,402.60

80 3670101566319
81 3670101566319
82 3670101566319

ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
81-1075 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 81-4964 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 82-1841 พช.

27,071.00
6,591.20
8,570.70

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36787 ลว. 14
15/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36776 ลว. 14
19/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36800 ลว.18
19/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36775 ลว. 14
19/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่
3001770707
ลว.19 ต.ค.
19/10/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
36774 ลว.14
19/10/2563
ต.ค. 63
21/10/2563
21/10/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

83 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

ช.กลการ

ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 80-9639 พช.

4,312.10

84 0105533032851

บ.วอลโว่

ค่าซ่อมเปลีย
่ นกล่องควบคุม
เครือ
่ งยนต์

85

มรกต แจ ้งสุข

ค่าปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์รอบสนั กงาน

86 3670301086540

นายสท ้าน ไคร ้ทอง

ค่าซ่อมท่อประปาหน ้างาน 115 KV

25,000.00

87 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมและบารุงตามวาระ
81-1075

22,994.30

88 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซ่มตามวาระ 80-9615 พช.

8,399.50

89 3679900122215

ที อาร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์

บารุงรักษาตามวาระ 809639 พช.

3,160.00

87,450.03

5,990.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
21/10/2563
เลขที่
3001772394
22/10/2563
ลว.22 ต.ค.63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36934 ลว. 26
27/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่
3001773954
ลว.27 ต.ค.
27/10/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36890 ลว.20
27/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36936 ลว. 27
28/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36913 ลว. 21
28/10/2563
ต.ค. 63

เหตุผล
สน ับสนุน
1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

90 3679900122215

ที อาร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์

ค่าซ่อมแซมเครือ
่ งปรับอากาศ ผปบ
้ 1)
(ชัน

91 3530900064099

ร ้านเพือ
่ นมิเดีย

ค่าสติกเกอร์ สะท ้อนแสง โลโก ้
กฟภ. 80-9178 พช.

92 3679900136054

นาย ยงยุทธ สุภาเมธ

93 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

94

มรกต แจ ้งสุข

95 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

96 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

97 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

ล ้างทาความสะอาดรถยนต์ กฟภ.
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกบัชชีและ
ประมวลผล

ค่าล ้างรถยนต์ กฟภ.ประจา กฟจ.พช.
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกมิเตอร์
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกบริหาร
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกปฎิบต
ั ก
ิ าร
และบารุง

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส)
36928 ลว. 22
14,930.00 28/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
36961 ลว. 27
1,800.00 29/10/2563
ต.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
750 30/10/2563
36395/63

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

966

2/11/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37013 ลว.29
ต.ค. 63

900

2/11/2563

1

59

2/11/2563

1

869

2/11/2563

1

533

2/11/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

98 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

99 3679900237802

อัครเรศ คุณตา

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกก่อสร ้าง
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
กันยายน 2563 แผนกบริการลูกค ้า

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง

477

2/11/2563

1,263.00

2/11/2563

100 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้างสายส่ง
115KV

24,600.00

3/11/2563

101 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้างสายส่ง
115KV

25,000.00

4/11/2563

17,350.00

4/11/2563

2,493.10

4/11/2563

102 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

103 3670101566319
104 0673553000222

ช.ชลการ
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้างสายส่ง 115
KV
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ ษว 6130
กทม.
เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้างสายส่ง 115
KV

105 0673525000159

ห ้างหุ ้นส่วนจากัดนพคุณ
เอ็นจิเนียริง่

ซ่อมเครือ
่ งปรับอากาศ

575

4/11/2563

4,580.00

4/11/2563

เหตุผล
สน ับสนุน
1
1

เลขที่
3001777234
ลว. 03 พ.ย.
63
เลขที่
3001778066
ลว. 04 พ.ย.
63
เลขที่
3001778071
ลว.04 พ.ย.
63

1

1

1
1

เลขที่
3001778063
เลขที่ น3.
พช.(บห)
36982 ลว. 26
ต.ค. 63

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

106 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท ทรูมฟ
ู เอชยูนิ
เวอร์แซล จากัด บ ้านพี้ ม.5 ต.บ ้าน
โตก

107 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต. ชอนไพร ซ.
คลองใหม่ ม.3 ต.ชอนไพร อ.เมือง

3,600.00

108 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง

1,700.00

109 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด รร วิทยานุกล
ู

1,700.00

110 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสาราญ พิพัฒน์วช
ั
รา ต.เขาค ้อ อ.เขาค ้อ

3,600.00

111 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท บีเอฟเคที
จากัด(บ ้านนายม) ต.นายม

1,700.00

12,200.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001779395
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779378
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779389
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779398
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779384
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779387
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

112

พัสดุเข ้างาน บริษัท ทรูมฟ
ู เอชยูนิ
วริศราคอนกรีต (ทะเลทอง) เวอร์แซล จากัด ต.สะเดียง

113 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณกรนิการ์ พิมนาวัน
96 ม.4 ต.เขาค ้อ อ.เขาค ้อ

2,450.00

114 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท ทรูมฟ
ู เอชยูนิ
เวอร์แซล จากัด ต.ตะเบาะ

2,750.00

115 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน ทรูมฟเอชยูนเิ วอร์แซล
จากัด ต.วังชมภู

5,025.00

116 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต.ชอนไพร ซ.
ทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 อ.เมือง

9,000.00

117 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด ม.8 ต.เขาค ้อ

1,700.00

6,900.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001779388
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779399
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779385
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779363
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779367
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779397
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

118 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้าง สายส่ง 115
KV

5,990.00

119 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน สานั กงานขนส่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง

1,700.00

120 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณชานนท์ ปรียาโชติ
ต.ในเมือง อ.เมือง

4,925.00

121 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

122 3670101566319

ช.ชลการ

123 3670101566319

ช.ชลการ

124 3670101566319

ช.กลการ

125 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน อบต.ป่ าเลา ม.4 ต.ป่ า
เลา อ.เมือง
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์หมายเลข ษว
52-1583
เบ็ดเตล็ด งานก่อสร ้างสายส่ง 115
KV

ซ่อมแซมและบารุงตามวาระ
82-5444 พช.
พัสดุเข ้างาน แขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ท ี่ 1 (ร.ร. กาญ

1,700.00
11,770.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001779670
6/11/2563
ลว. 6 พ.ย.63
เลขที่
3001779370
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779380
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779376
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
6/11/2563

54,570.00

6/11/2563

4,215.80

6/11/2563

1,700.00

6/11/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1
1

เลขที่
3001779666
ลว.6 พ.ย. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
37018 ลว. 29
ต.ค. 63
เลขที่
3001779392
ลว. 06 พ.ย.

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

125 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

จนา) ต.บ ้านโตก

1,700.00

126 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คฟม.อบต.บ ้านโคก
บ.โกงกะยาง ม.17 ต.บ ้านโตก

1,700.00

127 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณมัญชรี ต่อพันธ์ ต.
ในเมือง อ.เมือง

128
129 3670101566319
130 3670101566319

พัสดุเข ้างาน กองพลทหารม ้าที่ 1
วริศราคอนกรีต (ทะเลทอง) (ตึกกองพลทหารม ้า) ต.สะเดียง
ช.กลการ
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 80-9615 พช.
ช.กลการ
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 81-4703 พช.

131

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร

บารุงรักษาตามวาระ บษ-4906 พช.

11,580.00

132 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงตามวาระ
80-9614

26,400.00

850

5,875.00
7,710.00
8,020.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้
เลขที่ างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
3001779392
6/11/2563
ลว. 06 พ.ย.
เลขที่
3001779374
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779372
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
เลขที่
3001779390
ลว. 06 พ.ย.
6/11/2563
63
9/11/2563
9/11/2563
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37174 ลว. 6
11/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่ น.3 พช
(กส)
37157/63
11/11/2563 ลว.05 พ.ย. 63

เหตุผล
สน ับสนุน
1

1

1

1
1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

133

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร

บารุงรักษาตามวาระ บษ-4907 พช.

7,460.00

134

ร ้านวาสนาการไฟฟ้ า

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด ้านช่าง

4,980.00

135 3719900142568

ช.เล็กการช่าง

เบ็ดเตล็ด

15,640.00

136 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

ปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์ สีเส ้นจราจร และ
ซ่อมอุปกรณ์ทช
ี่ ารุด โครงการ กรี
นออฟฟิ ศ บริเวณสานักงาน

17,985.05

137 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

22,855.20

138 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

ิ ทองพัด ต.
พัสดุเข ้างาน คุณดุสต
ห ้วยสะแก อ.เมือง

2,650.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37198 ลว. 9
11/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่
3001783522
ลว.13 พ.ย.
13/11/2563
63
เลขที่ น.3พช.
(กส).
35357/2563
17/11/2563 ลว. 17 พ.ย.63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37242 ลว. 11
17/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่
300178790
17/11/2563 ลว.17 พ.ย. 63
เลขที่
3001784435
ลว. 17 พ.ย.
17/11/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

139 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงตามวาระ
80-9178 พช.

140 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณพจนี ทองนิม
่ ม.1
ต.นางั่ว อ.เมือง

141 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เชือกใยยักษ์

142 3719900142568

ช.เล็กการช่าง

เบ็ดเตล็ด

143 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณกฤตะร ไชยเทียน
ม.2 บ ้านโตก อ.เมือง

144 3719900142568

ช.เล็กการช่าง

เบ็ดเตล็ด

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

16,200.00

850

17,757.01

7,000.00

850

43,691.70

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37235 ลว. 11
17/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่
3001784439
ลว. 17 พ.ย.
17/11/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37243 ลว. 11
17/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่ น.3พช.
(กส).
35358/2563
17/11/2563 ลว.17 พ.ย.63
เลขที่
3001784438
ลว. 17 พ.ย.
17/11/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส).
35359/2563
ลว.17 พ.ย.
17/11/2563
2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

145 1679900198444
146 3670101566319

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
ช.กลการ

147 3670101566319

ช.กลการ

148 3670101566319
149 3670101566319

ช.กลการ
ช.กลการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

พัสดุเข ้างาน คุณสุรย
ี ์ บุญพิมพ์ ต.
นางั่ว อ.เมือง
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 53-3752 กทม

ค่าซ่อมรถ 91-2715
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 53-4639
กทม.
ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ บษ-4907 พช.

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001784440
ลว. 17 พ.ย.
850 17/11/2563
63
5,140.00 18/11/2563
เลขที่
3001785189
ลว.18 พ.ย.
5,649.60 18/11/2563
63

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

3,960.00
3,300.00

18/11/2563
18/11/2563

150 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณสุเขียน กระ
รินตา ต.ม่าพล อ.เมือง

16,704.84

23/11/2563

151 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุรพจนี ทองนิม
่
ม.1 ต.นางั่ว อ.เมือง

7,447.20

23/11/2563

152 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณสุร ี พรหมบุญ
ต.สะเดียง อ.เมือง

17,221.65

23/11/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1
1

1
1
1

เลขที่
3001772161
ลว. 27 ต.ค.
63
เลขที่
3001772157
ลว. 27 ต.ค.
63
เลขที่
3001772320
ลว. 29 ต.ค.
63

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

153 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณมัญชรี ต่อ
พันธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

7,485.72

154 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณพัชรา แสง
รัศมี ต.ในเมือง อ.เมือง

22,101.92

155 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณกมลลักษณ์
ช่างทอง ม.17 ต.นาป่ า

156

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คฟม.อบต.บ ้านโคก
บ ้านห ้วยผักไล ม.1 ต.บ ้านโคก

157 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณขยัน เกิดพิมาย ม.
14 ต.ห ้วยใหญ่ อ.เมือง

158 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณพรทิพา นาค
สาราญ ม.8 ต.สะเดียง

850

1,700.00

850

1,700.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001772319
ลว. 29 ต.ค.
23/11/2563
63
เลขที่
3001777081
ลว. 05 พ.ย.
23/11/2563
63
เลขที่
3001787051
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787043
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787036
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787049
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

159 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน มณฑลทหารบกที่ 36
โรงสูบน้ ากองพล ม.1 ต.สะเดียง

850

160 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณพัชรา แสงรัศมี ต.
ในเมือง อ.เมือง

3,125.00

161

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณสุนทร หนูตา
(บ ้านห ้วยผักไล) ม.1 ต.บ ้านห ้วย
ใหญ่

162 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณณชิตา ล ้อสกุล
(เฟอร์เฟคเลควิว) ต.สะเดียง

163 0673537000574

หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม

164 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คฟม.อบต.บ ้านโคก
บ ้านห ้วยผักไล ม.1 ต.บ ้านโคก
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คฟม.อบต.วังชมภู
ม.10 บ ้านยาวีใต ้ ต.วังชมภู

850

1,700.00

84,658.40

13,685.30

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001787045
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787039
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
30017877048
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787034
ลว. 24 พ.ย.
24/11/2563
63
เลขที่
3001787840
ลว. 26 พ.ย.
26/11/2563
63
เลขที่
3001787842
26/11/2563
ลว. 26พ.ย.63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

165 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณขยัน เกิดพิ
มาย ม.14 ต.ห ้วยใหญ่ อ.เมือง

7,089.82

166 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณกฤตพร ไชย
เทียน ม.2 ต.บ ้านโตก อ.เมือง

11,491.80

167 0673547000402

หจก. ในนาซัพพลาย

ิ ทองพัด
ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณดุสต
ต.ห ้วยสะแก อ.เมือง

20,278.64

168 0673538000250

หจก.เพือ
่ พ ้องซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณชานนท์
ปรียาโชติ ต.ในเมือง อ.เมือง

43,982.35

169 0673547000402

หจก. ในนาซัพพลาย

170 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง อบต.นายม ม15
บ ้านหัวนา ต.นายม อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คุณอัจฉริยา ใหม่น ้อย
ม.9 ต.ท่าพล อ.เมือง

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณสายใจ กุนา
คา ม.4 ต.นาป่ า อ.เมือง

171 0673547000402

16,360.30

8,161.96

17,954.60

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001782359
ลว. 12 พ.ย.
30/11/2563
63
เลขที่
3001778261
30/11/2563
12 พ.ย. 63
เลขที่
3001777097
ลว. 12 พ.ย.
30/11/2563
63
เลขที่
3001772317
ลว. 29 ต.ค.
30/11/2563
63
เลขที่
3001772152
ลว. 27 ต.ค.
30/11/2563
63
เลขที่
3001787822
30/11/2563
ลว. 30พ.ย.63
เลขที่
3001777094
ลว. 12 พ.ย.
30/11/2563
63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

172 3419900129238

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

สหธรรมการไฟฟ้ า

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าในสานั กงาน

3,551.40

173 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คุณอัจฉริยา ใหม่น ้อย
ม.9 ต.ท่าพล อ.เมือง

22,114.76

174 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง อบต.นายม ม.8
บ ้านถ้าน้ าบัง ต.นายม อ.เมือง

36,091.10

175 3670700567819

นายพิรุณ วงค์สรรค์

ค่าติดตัง้ ตาข่ายกันนกพร ้อมอุปกรณ์

25,995.00

176

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร

บารุงรักษาตามวาระ 81-4964 พช.

12,140.00

177 3670101566319

ช.กลการ

บารุงรักษตามวาระ 809178 พช

25,894.00

178 0673557000162

หจก.เอส ที ยนตรการ

บารุงรักษตามวาระ บษ-4907 พช

4,970.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37440 ลว. 25
30/11/2563
พ.ย. 63
เลขที่
3001787838
ลว. 30 พ.ย.
30/11/2563
63
เลขที่
3001772147
ลว. 27 ต.ค.
30/11/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส).
4/12/2563
37592/2563
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
4/12/2563
37589 ลว. 4
เลขที่ น.3
พช.(กส)
37590 4 ธ.ค.
4/12/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
37641 ลว.9
9/12/2563
ธ.ค. 63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

179 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

เบ็ดเตล็ด

575

180 3559900002024

สถาพรเซอร์วส
ิ

เบ็ดเตล็ด

25,000.00

181 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

เบ็ดเตล็ด

1,150.00

182 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณชูเกียรติ สมสร ้อย
ม.5 ต.บ ้านโตก อ.เมือง

1,700.00

183 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณธนากร ค่าเจริญ
(บายพาส) ม.10 ต.ป่ าเลา

1,700.00

184 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณมัลลิยา เกสรทอง
ม.3 ชอนไพร อ.เมือง

185 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน ค.ฟ.ม.อบต.น้ าร ้อน อ.
เมือง

850

2,275.00

เลขที่
ว ันที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
สน ับสนุน
ง
เลขที่
3001794267
ลว.9 ธ.ค.
9/12/2563
2563
1
เลขที่
3001794275
ลว.09 ธ.ค.
9/12/2563
2563
1
เลขที่
3001794272
ลว.09 ธ.ค.
9/12/2563
2563
1
เลขที่
3001797275
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797278
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797280
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797267
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

186 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณอัจฉริยา ใหม่น ้อย
ม.9 ต.ท่าพล อ.เมือง

850

187 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณชูเกียรติ สมสร ้อย
ม.5 ต.บ ้านโตก อ.เมือง

620

188 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด

189 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณพิรย
ิ ะพงษ์ โชติ
ปทุมวรรณ ต.ในเมือง

190 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ 96-5816

7,586.30

191 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ชย

พัสดุเข ้างาน อุน
่ สวัสดิพงษ์ ก่อสร ้าง
ม.7 ต.บ ้านโตก

4,250.00

192 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ 52-1538

3,809.20

193 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ 98-1543

2,065.10

194 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

พัสดุเข ้างาน คุณอภิวฒ
ั น์ หันตุลา
ม.3 ต.บ ้านโตก อ.เมือง

1,800.00

2,030.00

620

เลขที่
ว ันที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
สน ับสนุน
ง
เลขที่
3001797283
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797256
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797233
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797274
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
16/12/2563
3001797228
1
เลขที่
3001797251
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797235
16/12/2563
ลว.16 ธ.ค.63
1
เลขที่
3001797247
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001797282
16/12/2563 ลว.16 ธ.ค. 63
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

195 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

196 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คฟม.อบต.น้ าร ้อน ม.
9 ต.น้ าร ้อน อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คุณชูเกียรติ สมสร ้อย
ม.5 ต.บ ้านโตก อ.เมือง

197 3670101566319

ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ 80-9614 พช.

35,823.60

198 3660200222936

ป.รวมช่าง

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
81-4964 พช.

90,000.00

199

ช.เล็กการช่าง

่ มแซมตู ้เก็บเงินทางด่วน
ค่า่่ซอ

9,500.00

200 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ 98-1543

6,676.80

201 0135547001448
202 3670101566319

บ.ตวรรณเทคโนโลยี
ช.กลการ

ค่าเปลีย
่ นถ่ายรถยนต์หมายเลข
52-1538
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 82-7208 พช.

53,088.05

24,877.50

13,913.21
8,806.10

เลขที่
ว ันที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
สน ับสนุน
ง
เลขที่
3001796405
16/12/2563 ลว. 16 ธ.ค.63
1
เลขที่
3001796404
16/12/2563
ลว. 16ธ.ค.63
1
เลขที่
3001797872
17/12/2563 ลว.17 ธ.ค. 63
1
เลขที่ น.3
พช.(กส)
17/12/2563
37789
1
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37591 ลว. 4
17/12/2563
ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001798359
18/12/2563 ลว.18 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001798327
ลว. 18 ธ.ค.
18/12/2563
63
1
18/12/2563
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

203

วีเอสมอเตอร์ออโต ้คาร

ค่าซ่อมรถ 1ตฉ-9992 กทม

8,600.00

204 3670101566319
205 3670101566319
206 3670101566319

ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

ค่าซ่อมแซม 96-5816
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 82-9385 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย บษ-4906 พช.

4,750.80
5,970.60
3,445.40

207
208 3670101566319
209 3670101566319
210 3670101566319

วีเอสมอเตอร์ออโต ้คาร
ช.กลการ
ช.กลการ
ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ ตค-230
ค่าเปลีย
่ นถ่าย บษ-4903 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 81-4703 พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย 80-9178 พช.

13,510.00
4,365.60
8,581.40
4,857.80

211 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
บษ-3946 พช.

9,223.40

212 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
บษ-4903 พช.

9,469.50

213 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
82-1841 พช.

13,171.70

เลขที่
ว ันที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
สน ับสนุน
ง
เลขที่
3001798356
18/12/2563 ลว.18 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001798358
18/12/2563 ลว.18 ธ.ค. 63
1
18/12/2563
1
18/12/2563
1
เลขที่
3001798364
18/12/2563 ลว.18 ธ.ค. 63
1
18/12/2563
1
18/12/2563
1
23/12/2563
1
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
37743 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
1
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
37742 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
1
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
37741 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

214 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

ค่าจ ้างเหมาค่าแรง คุณสุรย
ี ์ บุญ
พิมพ์ ต.นางั่ว อ.เมือง

12,858.19

215 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมปละบารุงรักษาตามวาระ
80-9615 พช

14,712.50

216 3670101566319

ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ 53-4745 กทม.

3,220.70

217 3670101566319

ช.กลการ

ซ่อมแซมและบารุงรักษาตามวาระ
80-9639 พช.

3,627.30

218 3670101566319

ช.กลการ

บารุงรักษาตามวาระ บษ-4904 พช.

7,586.30

219 3679900136054

นายยงยุทธ สภาเมธ

ค่าล ้างรถประจา กฟภ.กฟจ.พช. 3คัน

450

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่
3001772160
ลว. 27 ต.ค.
23/12/2563
63
เลขที่ น.3
พช.(กส)
37745 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
37746 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
เลขที่ น.3
พช. (กส.)
37744 ลว. 17
23/12/2563
ธ.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37786 ลว. 18
24/12/2563
ธ.ค. 63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37851 ลว. 24
24/12/2563
ธ.ค. 63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

220 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

1,712.00

221 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ 94-1387

5,435.60

222 3419900129238

สหธรรมการไฟฟ้ า

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสานั กงาน

6,080.00

223 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ

2,311.20

224 0673560001891

ช.กลการ

ค่าซ่อมประปา

3,870.00

225 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ

226 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ 90-4606

3,488.20

227 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมแซมรถ 94-1387 กทม.

5,531.90

11,384.80

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3พช.
(กส.)37616
24/12/2563
ลว.7 ธ.ค.63
เลขที่
3001801174
24/12/2563
ลว.24 ธ.ค.63
เลขที่ น.3
พช.(กส.)
37809 ลว.23
24/12/2563
ธ.ค. 63
เลขที่ น.3พช.
(กส.)37779
24/12/2563 ลว.25 พ.ย.63
เลขที่ น.3พช.
(กส.)37618
24/12/2563
ลว.7ธ.ค.63
เลขที่ น.3พช.
(กส.)37727
24/12/2563 ลว.16 ธ.ค.63
เลขที่
3001801179
24/12/2563
ลว 24ธ.ค.63
เลขที่ น.3พช.
(กส.)37401
24/12/2563 ลว.24 พ.ย.63

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

228 3670101566319

ช.กลการ

เบ็ดเตล็ด

3,852.00

229 3670101566319

ช.กลการ

ค่าซ่อมรถ

2,311.20

230 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

231 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

232 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

233 0673538000250

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

234 0673544000339
235

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู
นายมรกต แจ ้งสุข
บริษัท ไทยพัฒนา
ประกันภัย จากัด มหาชน

236 0107555000295

จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คุณวิรัตน์ กาวินคา
ม.4 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย คุณวณั นตา ห ้องมา
ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย วัดถ้าน้ าบัง (ศาลา
ธรรมสังเวช) ต.นายม อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย บริษัท เฮงเฮงทาวน์
(2018) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรงก่อสร ้างปรับปรุง
ระบบจาหน่าย อบต.ห ้วยสะแก ม.9
บ.เนินสมบูรณ์ ม.9 ต.ห ้วยสะแก
ค่าภาษีรถยนต์ บษ- 4904 พช.
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ บษ-4904 พช.

16,064.98

18,757.10

11,395.50

14,297.34

17,819.78
1,650.00
967.28

เลขที่
ว ันที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
สน ับสนุน
ง
เลขที่
3001801177
24/12/2563
ลว.24ธ.ค.63
1
เลขที่
3001801171
24/12/2563 ลว.24 ธ.ค. 63
1
เลขที่
3001802509
ลว. 292 ธ.ค.
25/12/2563
63
1
เลขที่
3001802506
25/12/2563 ลว. 29 ธ.ค.63
1
เลขที่
3001802511
25/12/2563 ลว. 29 ธ.ค.63
1
เลขที่
3001802503
25/12/2563
ลว.29ธ.ค.63
1
เลขที่
3001802501
25/12/2563 ลว. 29 ธ.ค.63
1
28/12/2563
1
28/12/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

237 0107555000295
238
239 0994000165501
240 0107555000295
241 0994000165501
242

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
บริษัท ไทยพัฒนา
ประกันภัย จากัด มหาชน
นายมรกต แจ ้งสุข
หจก.ไทยพัฒนาตรวจ
สภาพรถเอกชนเพชรบูรณ์
บริษัท ไทยพัฒนา
ประกันภัย จากัด มหาชน
หจก.ไทยพัฒนาตรวจ
สภาพรถเอกชนเพชรบูรณ์
นายมรกต แจ ้งสุข

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ค่าพรบ.รถยนต์ 81-4964 พช
ค่าภาษีรถยนต์ บษ-4905 พช.
ค่าตรวจสภาพรถยนต์ บษ-4905 พช.
ค่า่ ต่อ พรบรถยนต์ บษ-4905 พข.
ค่าตรวจสภาพรถยนต์ บษ-4904 พช.
ค่าภาษี รถยนต์ 81-4964 พช.

243 0743552001267

หจก.เอเชีย พาวเวอร์พลาส กล่องใส่ใบแจ ้งหนีค
้ า่ ไฟฟ้ า

244 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

245 0675539000018

บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์
มาร์ท จากัด

วัสดุสานั กงาน แฟ้ มเอกสาร ซอง
ขาว ฯ
กระดาษทิชชู
ชุดถุงเท ้า / ถุงมือ / ปลอกแขน

246 0107537000521

บ.สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

247 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง

เหตุผล
สน ับสนุน

1,408.12
1,350.00

28/12/2563
28/12/2563

1
1

200

28/12/2563

1

967.28

28/12/2563

1

300
3,200.00

28/12/2563
28/12/2563

1
1

44,940.00

4/11/2563

4,358.00

21/10/2563

130

22/10/2563

วัสดุอป
ุ กรณ์ทาความสะอาด
สนง.กฟจ.พช.

3,226.00

6/11/2563

กระดาษ A4 จานวน 11 กล่อง

6,325.00

6/11/2563

เลขที่ น.3
พช.(บป)
37143/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
36910/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
36927/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
37159/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
37205/2563

1

1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์

สเปรย์ปรับอากาศ ถ่านขนาด AA
และ ขนาด D

1,490.00

249

ร ้านเพือ
่ นมีเดีย

่ -นามสกุล ผู ้บริหาร
ตรายาง ชือ
กฟจ.พช.

6,550.00

250 0673553000222

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานั กงาน

6,724.00

251 0673553000222

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุทาความสะอาด แผนกคลังพัสดุ

1,965.00

252 0107537000521

อุปกรณ์ทาความสะอาดสานั กงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด กฟจ.พช.

2,748.00

253 0107537000521

บ.สยามแม็คโคร จากัด

คูลเลอร์ใส่น้ าและเจลล ้างมือ

1,156.00

254 3650200124276

นางงดวงเดือน รักกลิน
่

ค่าซักผ ้าประดับรอบสานั กงานทีใ่ ช ้
ในพิธส
ี าคัญต่างๆ

1,650.00

255 0673553000222

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ จากัด

กระดาษ A4

5,750.00

248 0673553000222

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.(บห)
15/11/2563
37427/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
17/11/2563
37307/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
25/11/2563
37428/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
25/11/2563
37429/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
30/11/2563
37449/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
14/12/2563
37683/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
18/12/2563
37802/2563
เลขที่ น.3
พช.(บห)
18/12/2563
37803/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

256 0673525000159

257 3670101566319

258 3670101566319

259 3670101566319

260 0673560001891

261 1671100045867

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริง่
ช.กลการ (สานักงานใหญ่)
93 หมู่ 10 ถนนสระบุร-ี
หล่มสัก ตาบลบ ้านโตก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ช.กลการ (สานักงานใหญ่)
93 หมู่ 10 ตาบลบ ้า่่น
โตก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ช.กลการ (สานักงานใหญ่)
93 หมู่ 10 ถนนสระบุร ี หล่มสัก ตาบลบ ้านโตก
อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000
หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์
155/2 ถนนเพชรเจริญ ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67000

นายประภาส เปอทอง

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ซ่อมแซมเครือ
่ งปรับอากาศ

เปลีย
่ นแบตเตอรีร่ ถยนต์ บษ4902
เพชรบูรณ์ ขนาด 12 โวลท์ 120
แอมป์ จานวน 2 ลูก

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3พช
(บห)
15,680.00 25/12/2563
37889/2563

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

7,597.00

เหตุผล
สน ับสนุน

1

5/11/2563

เลขที่
กฟจ.พช.
37185/2563

1

เลขที่
กฟจ.พช.
37184/2563

1

เปลีย
่ นถ่ายน้ ามันเครือ
่ งตามวาระ
เครือ
่ งยนต์ รถยนต์ทะเบียน บษ
4905 เพชรบูรณ์

2,107.90

5/11/2563

จ ้างซ่อมไดร์ชาร์ต รถยนต์การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ทะเบียน บษ
4905 พช.

5,649.00

14/12/2563

1

้ วัสดุเบ็ดเตล็ดสานั กงาน
จัดซือ

4,340.00

16/12/2563

1

จ ้างเหมาตัดหญ ้า สนง.เขาค ้อ เดือน
ตุลาคม 2563

4,000.00

6/10/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35081/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

262 3679900053809

263 3670101566319

264 3670101566319

265 1671100045867

266 3670101566319

267 3679900139371

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

สยามพิพัฒน์

ช.กลการ

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

้ วัสดุซอ
่ มแซมไฟฟ้ าแสงสว่าง
จัดซือ

เปลีย
่ นถ่ายรถยนต์ 82-3654 พช.

้ น้ าดืม
จัดซือ
่ ประจาเดือน พ.ย. 63

นายประภาส เปอร์ทอง

จัดจ ้างตัดหญ ้า รอบ สนง. พ.ย. 63

ช.กลกาล

เปลีย
่ นยางรถยนต์ ทะเบียน บษ
4901 พช.

นายเอกชัย พิพศ
ิ

จ ้างซ่อมเบาะรถยนต์ บษ 4901 พช.

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
พช.กฟย.เขา
3,327.70 6/10/2563
ค ้อ 35079/63

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

2,942.50

990

4,000.00

18,618.00

3,500.00

เหตุผล
สน ับสนุน

1

26/10/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35085/2563

1

3/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35089/2563

1

4/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35091/2563

1

25/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35106/2563

1

30/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35102/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

268 3670101566319

269 0673561000236

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ช.กลกาล

ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บษ 4901
พช.

หจก.พีเค กรุป
๊ 1965

จ ้างซ่อมแซมกล ้องวงจรปิ ด สนง.
เขาค ้อ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

3,862.70

10,432.50

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง

30/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35104/2563

1

30/11/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35100/2563

1

3/12/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35110/2563

1

4/12/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35112/2563

1

8/12/2563

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35116/2563

1

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

้ น้ าดืม
จัดซือ
่ ประจาเดือน ธ.ค. 2563

นายประภาส เปอร์ทอง

จ ้างตัดหญ ้า สนง.เขาค ้อ
ประจาเดือน ธ.ค. 63

272 3670101566319

ช.กลการ

จ ้างเปลีย
่ นยางรถยนต์ ทะเบียน
82-3654 พช.

273 0994000165501

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด พี.เค.
กรุป
๊ 1965

จ ้างย ้ายจุดติดตัง้ และซ่อมกล ้อง
วงจรปิ ด

8,399.50

24/12/2563

274

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

้ เพลิง
ค่าน้ ามันเชือ

2,711.30

2/10/2563

270 0673549000817

271 1671100045867

990

4,000.00

18,618.00

เหตุผล
สน ับสนุน

เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
35121/2563
เลขที่ น.3ชด.
35314/2563

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

275

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

้ เพลิง
ค่าน้ ามันเชือ

276

นายเฉลิมชัย สิมทอง

ค่าน้ าดืม
่

277

ค่าซ่อมแซมมิเตอร์

278

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัยอุตรดิตถ์ชายฟ้ า
คราม จากัด

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3ชด.
5,852.20 2/10/2563
35314/2564
เลขที่ น.3ชด.
3,360.00 6/10/2563
35483/2563
เลขที่
32,000.00 8/10/2563
300176617

ค่าจ ้างเหมารักษาความปลอดภัย

25,000.00

9/10/2563

279

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

13,433.01

12/10/2563

280

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

10,403.94

12/10/2563

281

นายพีระวัฒน์ โกมาร

ค่าซ่อมแซมมิเตอร์

41,000.00

12/10/2563

282

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าจ ้างเหมาขยายเขต

3,994.41

12/10/2563

283

น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

100

19/10/2563

284

16,264.00

20/10/2563

285

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์
ค่าจ ้างเหมาติดตัง้ มิเตอร์
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

2,749.00

26/10/2563

286

นายทองหล่อ โสรดี

2,840.00

27/10/2563

ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

ค่าจ ้างเหมาติดตัง้ มิเตอร์

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

เลขที่
3001767202
เลขที่
3001754719
เลขที่
3001754748
เลขที่
3001766114
เลขที่
3001754751
เลขที่ น.3ชด.
35504/2563
เลขที่
3001771019
เลขที่ น.3ชด.
35568/2563
เลขที่
3001774190

เหตุผล
สน ับสนุน
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

287

หจก.ไทยทอยส์ เพชรบูรณ์
สานั กงานใหญ่
ค่าวัสดุสานั กงาน

6,400.00

288

เสนานุช ดอกไม ้สด

ค่าประชาสัมพันธ์อน
ื่

2,000.00

289

น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน

ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

6,615.00

290

นายนิรันดร ทุยคา

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

2,300.00

291

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

ค่าจ ้างเหมาติดตัง้ มิเตอร์

292

น.ส.รุจยา หมายมัน
่

ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

293

น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

294

บ.อุตรดิตถ์ชายฟ้ าคราม
จากัด

ค่าจ ้างเหมารักษาความปลอดภัย

295
296

่ เนอรี่
จอยเจริญสเตชัน
ค่าวัสดุสานั กงาน
หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เว็นเตอร์ ค่าวัสดุสานั กงาน

29,399.00

2,460.00

500

2,500.00

2,525.00
17,910.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3ชด.
29/10/2563
35522/2563
เลขที่ น.3ชด
2/11/2563
()35501/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
3/11/2563
3001776533
เลขที่ น.3ชด
4/11/2563
35584/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
5/11/2563
3001778845
เลขที่ น.3
ชด.วปง.
5/11/2563
167/2563
เลขที่ น.3ชด.
บง.
5/11/2563
35617/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
9/11/2563
3001777400
เลขที่ น.3ชด
(บง.)
11/11/2563
35525/2563
11/11/2563

เหตุผล
สน ับสนุน
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

297

่ เนอรี่
จอยเจริญสเตชัน

ค่าวัสดุสานั กงาน

298

นางพรหมพร พานทอง

ค่าภ่ายเอกสาร

299

น.ส.แก ้วใจ คาสี

ค่าขยายเขต

9,519.26

300

น.ส.แก ้วใจ คาสี

ค่าขยายเขต

15,403.67

301
302

น.ส.แก ้วใจ คาสี
บ.สยามนิสสันเพชรบูรณ์

ค่าขยายเขต
ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

2,081.04
1,918.51

303
304

น.ส.แก ้วใจ คาสี
เยีย
่ มพาณิชย์

ค่าขยายเขต
ค่าน้ าดืม
่

9,431.81
3,360.00

305
306

น.ส.แก ้วใจ คาสี
อนุสรณ์คลเลอร์แล็ป

ค่าขยายเขต
ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

307

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

ค่าน้ ามันรถยนต์

1,800.00

600

39,414.55
2,000.00

1,340.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3ชด.
11/11/2563
35523/63
เลขที่ น.3
ชด.บต.
12/11/2563
35607/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761720
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
300176708
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761711
17/11/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761718
17/11/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761703
17/11/2563
เลขที่ น.3
ชดกป.
17/11/2563
35575/2563

เหตุผล
สน ับสนุน
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

308

น.ส.แก ้วใจ คาสี

ค่าขยายเขต

14,690.46

309

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

ค่าน้ ามันรถยนต์

310

น.ส.แก ้วใจ คาสี

ค่าขยายเขต

10,958.87

311

นางศิรพ
ิ ร เกิดสิน

ค่าขยายเขต

49,120.00

312

น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหหมอน ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

313

บ.อุตรดิตถ์ชายฟ้ าคราม

ค่ารักษาความปลอดภัย

25,000.00

314

สมชายการช่าง

ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

1,100.00

315

อูน
่ ารายณ์วศ
ิ วะ

ค่าซ่อมบารุงยาน

2,960.00

316

่ เนอรี่
จอยเจริญสเตชัน

ค่าวัสดุสานั กงาน

3,845.00

9,199.10

7,277.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761716
เลขที่ น.3ชด
17/11/2563 ()35461/2563
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
17/11/2563
3001761707
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
24/11/2563
3001786244
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
4/12/2563
3001790419
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
4/12/2563
3001790256
เลขที่ น.3
6/12/2563
ชดกป.
เลขที่ น.3
ชด.กป.
6/12/2563
35680/2563
เลขที่ น.3
ชด.บต.
8/12/2563
35785/63

เหตุผล
สน ับสนุน

1
1

1

1

1

1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

317

อูน
่ ารายณ์วศ
ิ วะ

ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

1,300.00

318

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

ค่าน้ ามันรถยนต์

12,143.50

319

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

ค่าน้ ามันรถยนต์

798.3

320

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

ค่าน้ ามันรถยนต์

5,030.70

321

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

ค่าซ่อมบารุงอาคาร

5,600.00

322

อูน
่ ารายณ์วศ
ิ วะ

ค่าซ่อมบารุงยานพานะ

2,900.00

323

เยีย
่ มพาณิชย์

ค่าน้ าดืม
่

3,585.00

324

เยีย
่ มพาณิชย์

ค่าน้ าดืม
่

225

325

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

ค่าติดตัง้ มิเตอร์

28,913.00

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
ชด.กป.
8/12/2563
35719/2563
เลขที่ น.3
ชด.กป.
8/12/2563
35601/2563
เลขที่ น.3
ชด.กป.
8/12/2563
35599/2563
เลขที่ น.3
ชดกป.
8/12/2563
35730/2563
เลขที่ น.3ชด.
8/12/2563
35785/2563
เลขที่ น.3
ชด.กป.
8/12/2563
35723/2563
เลขที่ น.3ชด.
8/12/2563
35779/2563
เลขที่ น.3ชด
8/12/2563
35732/63
เลขที่ ใบสัง่
จ ้างเลขที่
9/12/2563
3001794480

เหตุผล
สน ับสนุน

1

1

1

1
1

1
1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงธันวาคม 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับ
ที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ

จานวนเงินรวม
้ จ ัดจ้าง
ทีจ
่ ัดซือ

326

หจก.พีเคกรุป
๊ 1965

ค่าซ่อมบารุงรักษา

19,420.50

327

นายธนิต ธิลานันท์

ค่าซ่อมบารุงรักษาอาคาร

328

น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

329

หจก.เอเชียพาวเวอร์กลาส

ค่าใช ้จ่ายอืน
่

330

หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์ ค่าวัสดุสานั กงาน

12,626.00

331

หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์ ค่าวัสดุสานั กงาน

25,800.00

332

น.ส.รุจยา หมายมัน
่

ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

333

ร ้านป้ าชนแดน

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

334

บ.เฟอร์เฟคอินเตอร์ จากัด

ค่าวัสดุสานั กงาน
รวมเงิน

9,340.00
300
28,000.00

2,337.00
57,000.00
26,000.00

3,423,467.85

เลขที่
ว ันที่
เอกสารอ้างอิ
เอกสารอ้างอิง
ง
เลขที่ น.3
ชดวปง
9/12/2563
35110/2563
เลขที่ น.3ชด
14/12/2563
35807/2563
เลขที่ น.3ชด
14/12/2563
35816/2563
เลขที่ น.3ชด.
15/12/2563 บง.35776/63
เลขที่ น.3
ชดวปง
15/12/2563
35126/63
เลขที่ น.3ชด
บง.
15/12/2563
35821/2563
เลขที่ น.3ชด
15/12/2563 วปง.167/2563
เลขที่ น.3ชด.
15/12/2563
35773/2563
เลขที่ น.3ชด
17/12/2563
35775/2563

เหตุผล
สน ับสนุน

1
1
1
1

1

1
1
1
1

