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1  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน บปม.เดือน ธ.ค.63 1,100.00 4/1/2564 เลขที่ 2000053324 1

2  1269900129152 นางสาวสายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน กฟย.ต.มขล.เดือน ธ.ค.
2563

500 4/1/2564 เลขที่ 2000017398 1

3  0105559181667 บริษัท สกิน เอลเิมนท์ จ ากัด จัดซื้อแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ ของ 
กฟย.ต.มขล.จ านวน 2 แกลลอน

1,290.00 4/1/2564 เลขที่ 
2100024363(2000103763)

1

4  0727114709033 น้ าดืม่ประทีปสุข ตรา 349 (นายไพฑูรย์ 
ประทีปสุข)

ค่าน้ าดืม่ มขล.จ านวน 30 ถงั 360 4/1/2564 เลขที่ 
2100003481(2000016476)

1

5  5600100044340 น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.2563 310 6/1/2564 เลขที่ 2000017478 1

6  0725562000516 บริษัท วิมล บิวต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ซื้อถงุมือยาง 9 แพ็ค จ านวน 450 คู่ 2,070.00 7/1/2564 เลขที่ 
2100008484(2000038270)

1

7  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S003 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางสุภา
ภรณ์ ทองแย้ม

4,053.16 7/1/2564 เลขที่ PO3001806163 1

8  5720900037533 ร้านเอ็มเจริญ ฟาร์มาซี จัดซื้อ Face Shield จ านวน 30 ชิน้ และ
แอลกอฮอลน์้ า 70% จ านวน 24 ขวด

2,490.00 7/1/2564 เลขที่ 
2100008539(2000038430)

1

9  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S002 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางพิชา
 ภู่วัฒนาพานิช ม.1 ต.โคกคราม

10,604.77 7/1/2564 เลขที่ PO3001806161 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)
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10  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S005 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายพ
เยาว์ เขียวอ่อน ม.7 ต.กฤษณา

11,988.28 8/1/2564 เลขที่ PO3001806663 1

11  0723554000781 หจก.ดาวสอาด(2011) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ เดือน ธ.ค.2563 13,395.45 8/1/2564 เลขที่ รอเลขแนบ 1

12  1710500103188 ร้านซัน อิเลก็ ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 1 กลอ่ง และคีย์บอร์ด 1 
อัน

5,450.00 8/1/2564 เลขที่ 
2100008458(2000038106)

1

13  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S006 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายบ้านครูสุนทร (45-008363) ม.6 ต.
องครักษ์

10,228.13 8/1/2564 เลขที่ PO3001806667 1

14  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S007 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย หน้าวัดป่าพฤกษ์ (60-001003) ม.4 
ต.บ้านแหลม

44,554.80 8/1/2564 เลขที่ PO3001806670 1

15  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S004 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
อนุรักษ์ ศรีดี ม.3 ต.ตะค่า

4,153.74 8/1/2564 เลขที่ PO3001806657 1

16  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิ ฟลทีการ์ด เดือน ธ.ค.2563 42,533.01 8/1/2564 เลขที่ 2100017195 1

17  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ เดือน ธ.ค.2563

3,190.00 8/1/2564 เลขที่ 2000017450 1
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18  3170600537475 ร้านเคแอนด์พีเซอร์วิส (นางนัยน์ปพร รุ่งตุ้ม) 64I022S008 จัดซื้อเคร่ืองมือก่อสร้าง (รอกโซ่
มือโยกและเคร่ืองมือปอกสายเคเบิลอากาศ)

36,570.00 12/1/2564 เลขที่ PO3001808078 2

19  0705556001301 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล(์2014) จ ากัด 64I022S011 จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ ผจก. 1 
ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. 1 ตัว เก้าอ้ีระดับ 
ผจก. 1 ตัว เก้าอ้ีระดับ หผ. 2 ตัว เก้าอ้ีพนักงาน
 11 ตัว และโต๊ะรับลกูค้า 1 ตัว

79,394.00 12/1/2564 เลขที่ PO3001808458 2

20  3320400463557 อู่ถนอมเซอร์วิส (นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 83-9253 สพ. 1,800.00 12/1/2564 เลขที่ 2000053218 1

21  1720800099054 ร้านเจริญทรัพย์ 64I022S010 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง
 กฟย.ต.มขล.งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ปี
2564

46,400.00 13/1/2564 เลขที่ PO3001808553 2

22  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุเบ็ดเตลด็ส านักงาน(กระดาษช าระ,
กระดาษเช็ดมือ,น้ ายาลา้งหอ้งน้ า)

2,356.00 13/1/2564 เลขที่ 
2100012662(2000053414)

1

23  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S013 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ศิริ
วัลย์ จันทร์คช

12,175.53 14/1/2564 เลขที่ PO3001809784 1

24  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S012 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางภัท
รินทรา แอชบอร์น

1,517.26 14/1/2564 เลขที่ PO3001809781 1

25  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S015 งานจ้างเหมาขยายเขต(140 เมตร)
 นายพัลลภ เดชภูมิ

2,667.51 14/1/2564 เลขที่ PO3001809791 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

26  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S014 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) นายธรา สิริวันต์

4,943.40 14/1/2564 เลขที่ PO3001809787 1

27  0107537001404 บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน)

64I022S017 จัดซื้อกลอ้งดิจิตอล จ านวน 1 ชิน้ 26,750.00 14/1/2564 เลขที่ PO3001809814 2

28  3720400465122 ร้านมาลยัมอเตอร์ (นายสุรศักดิ ์เรือนแก้ว) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ บษ-2682 สพ. 2,810.00 14/1/2564 เลขที่ 2000075322 1

29  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S016 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางพะ
เยาว์ โพธิ์ไพจิตร

2,275.89 14/1/2564 เลขที่ PO3001809793 1

30  0105539004352 บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด (สาขาโรบินสัน
สุพรรณบุรี) สาขาที่ 00137

64I022S018 จัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศจ านวน 1
 เคร่ือง กฟส.อ.บปม. งบส ารองกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน

8,990.00 15/1/2564 เลขที่ PO3001810596 2

31  0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 64I022S019 จัดซื้อหม้อท าน้ าร้อน 1 ถงั งบ
ส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน

5,900.00 18/1/2564 เลขที่ PO3001811392 2

32  3720400465122 ร้านมาลยัมอเตอร์ (นายสุรศักดิ ์เรือนแก้ว) ค่าซ่อมรถ 81-9677 สพ. 2,970.00 20/1/2564 เลขที่ 2000137640 1

33  0725533000066 บริษัท หลกัเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

ค่าซ่อมรถ 83-9253 สพ. 6,775.24 21/1/2564 เลขที่ 2000137585 1

34  3729900078151 ร้านสุพรรณ ไอ.ซี. จัดซื้อแฟ้มผูกสันติด 2 หอ่ และกระดาษ
คาร์บอน 1 กลอ่ง

2,000.00 27/1/2564 เลขที่ 
2100027932(2000117397)

1
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35  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S022 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางสุ
กัญญา ธนะสารโสภณ

9,038.29 28/1/2564 เลขที่ PO3001817352 1

36  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S026 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
นายสหสัไทย อินทขันตี

16,312.15 28/1/2564 เลขที่ PO3001817358 1

37  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S023 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
โสภณ ส าราญมาก

4,788.25 28/1/2564 เลขที่ PO3001817353 1

38  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S020 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.
ล ายอง แก้วผลกึ

4,385.93 28/1/2564 เลขที่ PO3001817347 1

39  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S024 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางแสง
ดาว ทองสุกดี

1,634.96 28/1/2564 เลขที่ PO3001817356 1

40  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S025 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
นายฐติิพงศ์ ทองนาค

35,625.65 28/1/2564 เลขที่ PO3001817357 1

41  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S031 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย 
เทศบาลบางปลาม้า

16,920.98 28/1/2564 เลขที่ PO3001817369 1

42  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S021 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ 140 เมตร
 นางพะเยาว์ โพธิ์หรัิญ

5,091.06 28/1/2564 เลขที่ PO3001817350 1

43  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S028 งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้าน
ล าบัว4 (54-011440)

19,064.19 28/1/2564 เลขที่ PO3001817367 1
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ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

44  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S027 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย (35-003697)

26,983.26 29/1/2564 เลขที่ PO3001817359 1

45  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน ม.ค.2564 1,100.00 1/2/2564 เลขที่ 2000168038 1

46  3720100012629 น้ าดืม่ พีอาร์ คลนีเน็ส (นายไพโรจน์ ธรรม
วิชิต)

ค่าน้ าดืม่ กฟส.อ.บปม. เดือน ม.ค.2564 990 1/2/2564 เลขที่ 2000144253 1

47  3251100031190 ร้านณัชชา ก๊อปปี้ (นางนงลกัษณ์ ศิริพัฒนเดช) ค่าถา่ยเอกสาร กฟส.อ.บปม. จ านวน 3,110 
แผ่น

1,555.00 1/2/2564 เลขที่ 2000144370 1

48  1269900129152 นางสาวสายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน มขล.เดือน ก.พ.2564 500 1/2/2564 เลขที่ 2000256292 1

49  0727114709033 น้ าดืม่ประทีปสุข ตรา 349 (นายไพโฑูรย์ 
ประทีปสุข)

ค่าน้ าดืม่ มขล.เดือน ม.ค.2564 240 1/2/2564 เลขที่ 
2100034587(2000151525)

1

50  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เดือน
 ม.ค.2564

3,190.00 5/2/2564 เลขที่ 2000167977 1

51  1269900129152 นางสาวสายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน มขล.เดือน ม.ค.2564 500 5/2/2564 เลขที่ 2000151443 1

52  0105556055491 บริษัท ซ.ีเจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด สาขาที่
00280

ค่าวัสดุเบ็ดเตลด็ส านักงาน กฟย.ต.มขล. 1,232.00 8/2/2564 เลขที่ 
2100042695(2000183537)

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

53  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ (ฟลทีการ์ด) 
เดือน ม.ค.2564

44,007.40 8/2/2564 เลขที่ 2100048514 1

54  5600100044340 น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ กฟส.อ.บปม.เดือน ม.ค.2564 310 8/2/2564 เลขที่ 2000168147 1

55  1640500071317 ร้านคอมพิวเตอร์เวสเทิร์น ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ 
Brother MFC-J5910W

1,500.00 9/2/2564 เลขที่ 
2100042737(2000183753)

1

56  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S037 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
นายกฤษฎิห์รัิญภ์ สุนทรธรรม ม.5 ต.โคกคราม

5,875.37 11/2/2564 เลขที่ PO3001825349 1

57  1710500103188 ร้านซัน อิเลก็ จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ Ricoh 
SP31SFNw/sp230n จ านวน 2 ตลบั

5,200.00 11/2/2564 เลขที่ 
2100042758(2000183910)

1

58  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S041 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ 140 ม. 
นายวิษณุ พงษ์พันธุ์อนุสร ม.9 ต.โคกคราม

59,715.63 11/2/2564 เลขที่ PO3001825359 1

59  3320400463557 อู่ถนอมเซอร์วิส (นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (เปลีย่นน้ ามันเคร่ือง)
กค-2877สพ.

1,400.00 11/2/2564 เลขที่ 2000203499 1

60  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S039 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายก
ฤษดา มูลละวงษ์ ม.5 ต.โคกคราม

11,588.10 11/2/2564 เลขที่ PO3001825354 1

61  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S038 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
เถลงิศักดิ ์สุขพร้อม ม.6 ต.โคกคราม

4,985.13 11/2/2564 เลขที่ PO3001825351 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

62  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S040 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ 140 ม. 
นายปิยะพัทธ์ ปานทิม ม.11 ต.บางปลาม้า

85,206.24 11/2/2564 เลขที่ PO3001825355 1

63  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S036 งานจ้างเหมาย้ายแนวระบบ
จ าหน่าย (นายสราพร มิง่โมรา) ม.8 ต.บาง
ปลาม้า

35,380.62 11/2/2564 เลขที่ PO3001825344 1

64  1720100116363 ช่างอรรถแอร์(นายอรรถพล ดอกอัญชัน) ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศสถานีไฟฟ้าบาง
ปลาม้า(เปลีย่นคอมเพรสเซอร์,เปลีย่น
มอเตอร์พัดลมคอยล)์

13,500.00 15/2/2564 เลขที่ 2000184272 1

65  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S044 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร)นายสุจินต์ มาลยั ม.3 ต.บ้านแหลม

31,119.88 16/2/2564 เลขที่ PO3001827357 1

66  0165537000171 บริษัท จิระดา ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด สาขาที่ 00003 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช็ค
ระยะ 100,000 กม. บห-2318สพ

5,438.81 16/2/2564 เลขที่ 2000279547 1

67  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S045 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายชัย
ทัศน์ พรหมมาพันธุ์ ม.10 ต.โคกคราม

6,298.02 16/2/2564 เลขที่ PO3001827359 1

68  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S047 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.ธน
พรรณ ช านาญดี ม.2 ต.บางใหญ่

2,581.91 16/2/2564 เลขที่ PO3001827366 1

69  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S042 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.
ศุภนันท์ ทรัพย์สมรวย ม.1 ต.กฤษณา

4,601.00 16/2/2564 เลขที่ PO3001827345 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

70  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 62I022S043 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายสิ
ตานันท์ สาลผีลนิ ม.1 ต.สาลี

9,046.85 16/2/2564 เลขที่ PO3001827349 1

71  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S046 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
อบต.บางปลาม้า (บริเวณวัดรอเจริญ) ม.1 ต.
บางปลาม้า

89,019.72 16/2/2564 เลขที่ PO3001827360 1

72  0723535000916 หจก.ภูวิดลเคร่ืองกล ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ บษ-2682สพ. 1,330.00 19/2/2564 เลขที่ 
2100060387(2000257108)

1

73  0723554000781 หจก.ดาวสอาด(2011) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิยานพาหนะ เดือน ม.ค.2564 18,707.36 19/2/2564 เลขที่ 2500137741 1

74  0107552000146 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตลด็ด้านช่าง Battery Cartridge 
BP-80Li with Battery Charger,Model CH-100

10,700.00 19/2/2564 เลขที่ 2000256825 1

75  5720499006270 ร้านยงค์ประเสริฐ (ตลาดเก้าหอ้ง) จัดซื้อตะปูเกลยีวด า 5 กลอ่ง และ ตะปูหวัโต 5
 โล

775 19/2/2564 เลขที่ 
2100050985(2000218900)

1

76  0725530000081 บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณ จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

ค่าซ่อมรถ กฟย.ต.มขล.84-1268สพ. 8,359.91 22/2/2564 เลขที่ 2000218732 1

77  0105539004352 บริษัท เพาเวอร์ บาย จ ากัด สาขาโรบินสัน
สุพรรณบุรี

64I022S048 จัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศ งบกรณี
ส ารองจ าเป็นเร่งด่วน

6,990.00 23/2/2564 เลขที่ PO3001831145 2

78  5720900037533 ร้านเอ็มเจริญ ฟาร์มาซี จัดซื้อหน้ากากอนามัย 60 กลอ่ง และเจล
แอลกอฮอล ์24 ขวด

13,260.00 25/2/2564 เลขที่ 
2100060418(2000257269)

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

79  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน ก.พ.2564 1,100.00 1/3/2564 เลขที่ 2000315280 1

80  0735547002121 บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ กฟย.ต.มขล.จ านวน 2 
ตลบั

4,980.00 1/3/2564 เลขที่ 2000263635 1

81  0727114709033 น้ าดืม่ประทีปสุข ตรา 349 ค่าน้ าดืม่ กฟย.ต.มขล. จ านวน 20 ถงั 240 1/3/2564 เลขที่ 
2100060263(2000256369)

1

82  1269900129152 นางสาวสายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน มขล.เดือน ม.ีค.2564 500 1/3/2564 เลขที่ 2000418547 1

83  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S057 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย (นาง
ปราณี สมานมงคล)

21,967.10 2/3/2564 เลขที่ PO3001834794 1

84  3320400463557 อู่ถนอมเซอร์วิส (นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อรถ 83-9253 สพ. 9,000.00 2/3/2564 เลขที่ 2000315250 1

85  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S055 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย 
(อบต.บางใหญ่) ม.8 ต.บางใหญ่

42,840.66 2/3/2564 เลขที่ PO3001834785 1

86  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S051 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย 
(บ้านคลองโมง) ม.2 ต.องครักษ์

33,943.61 2/3/2564 เลขที่ PO3001834767 1

87  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S056 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย (นาย
อนันต์ สุขโรจณี) ม.9 ต.ตะค่า

43,096.39 2/3/2564 เลขที่ PO3001834788 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
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88  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S050 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย 
(ไอริชปาร์ค) ม.1 ต.ท่าระหดั

33,016.99 2/3/2564 เลขที่ PO3001834762 1

89  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S053 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย (ปาก
คลองกุม่) ม.7 ต.โคกคราม

37,622.27 2/3/2564 เลขที่ PO3001834776 1

90  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S052 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย (นาง
กนกรัตน์ มีบุญรอด)

16,454.46 2/3/2564 เลขที่ PO3001834771 1

91  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S054 งานย้ายแนวระบบจ าหน่าย น.ส.
จิราภา ศรีดี ม.1 ต.บ้านแหลม

51,667.09 2/3/2564 เลขที่ PO3001834779 1

92  3720100109959 ร้านเอ็น.พี.ปร้ินต้ิง แอนด์ ก็อปปี้ สั่งท าตรายาง 21 อัน 3,900.00 3/3/2564 เลขที่ 
2100072520(2000315134)

1

93  1640500071317 ร้านคอมพิวเตอร์เวสเทิร์น ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ ผกป. จ านวน 14 ตลบั 9,920.00 4/3/2564 เลขที่ 
2100063077(2000272423)

1

94  0723554000781 หจก.ดาวสอาด(2011) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิรถ เดือน ก.พ.2564 15,580.54 5/3/2564 เลขที่ รอเลขแนบ 1

95  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิฟลทีการ์ด เดือน ก.พ.2564 37,526.67 5/3/2564 เลขที่ 2100076440 1

96  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S071 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟ้า
สาธารณะ อบต.วังน้ าเย็น (สะพานไผ่เง)

22,772.81 9/3/2564 เลขที่ PO3001839016 1
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97  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S064 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาง
ธันยาภรณ์ ชูศรีเอ่ียม

1,547.22 9/3/2564 เลขที่ PO3001838997 1

98  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S073 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟ้า
สาธารณะ อบต.วังน้ าเย็น (แพปลาแม่กิมลี)้

8,574.98 9/3/2564 เลขที่ PO3001839022 1

99  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S062 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางฮุ้น 
รอดเชียงล้ า ม.3 ต.กฤษณา

2,666.44 9/3/2564 เลขที่ PO3001838993 1

100  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S072 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
มนตรี ศรีสังข์งาม ม.7 ต.ตะค่า

11,877.00 9/3/2564 เลขที่ PO3001839019 1

101  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S061 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายธน
กร ธรรมจินดา ม.1 ต.บางปลาม้า

1,184.49 9/3/2564 เลขที่ PO3001838992 1

102  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S070 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายสม
ชัย นกจันทร์ ม.1 ต.มะขามลม้

14,136.84 9/3/2564 เลขที่ PO3001839013 1

103  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S067 งานขยายเขตฯ (คฟม.2) นาย
เสริม โพธิ์ไพจิตร

6,862.98 9/3/2564 เลขที่ PO3001839005 1

104  3720100012629 น้ าดืม่พีอาร์คลนีเน็ส(นายไพโรจน์ ธรรมวิชิต) ค่าน้ าดืม่ บปม.เดือน ก.พ.2564 1,020.00 9/3/2564 เลขที่ 2000315206 1

105  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S059 งาน LD CAD ปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย (57-000638)

15,477.55 9/3/2564 เลขที่ PO3001838987 1
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106  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S075 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายสุว
พันธ์ เฟ่ืองวงศ์ ม.4 ต.โคกคราม

7,909.44 9/3/2564 เลขที่ PO3001839028 1

107  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 64I022S069 งานขยายเขตฯ (คฟม.2) น.ส.
กรรณิการ์ ชีพนุรัตน์

7,611.98 9/3/2564 เลขที่ PO3001839010 1

108  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S060 LD CAD ปรับปรุงฯบ้านส ารอง 
(32-003421)

12,371.34 9/3/2564 เลขที่ PO3001838989 1

109  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S068 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
มานพ แสงมณี ม.1 ต.โคกคราม

1,377.09 9/3/2564 เลขที่ PO3001839007 1

110  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S065 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายประ
วิทย์ อุ่นวิจิตร ม.1 ต.บ้านแหลม

2,572.28 9/3/2564 เลขที่ PO3001838999 1

111  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S074 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.
ทัศนีย์ ปฐมโรจนวงศ์ ม.5 ต.โคกคราม

4,414.82 9/3/2564 เลขที่ PO3001839025 1

112  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S063 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางทอง
ใบ หอมสุวรรณ ม.8 ต.วัดดาว

6,591.20 9/3/2564 เลขที่ PO3001838995 1

113  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 64I022S066 งานขยายเขตฯ(คฟม.2) น.ส.พิณ
สุดา เย้ืองเปล

21,385.02 9/3/2564 เลขที่ PO3001839002 1

114  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ เดือน ก.พ.2564 4,092.00 10/3/2564 เลขที่ 2000298285 1
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115  0725547000209 บริษัท หลกัเมืองถาวร 2004 จ ากัด ค่าซ่อมรถ 83-9253 สพ. เปลีย่นยางนอก-ยาง
ใน

23,700.00 10/3/2564 เลขที่ 2000348920 1

116  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี สาขาที่ 00048

ซื้อวัสดุเบ็ดเตลด็ส านักงาน กฟส.บปม. 2,837.00 11/3/2564 เลขที่ 
2100075690(2000328482)

1

117  3729900078151 ร้านสุพรรณ ไอ.ซี ซื้อแฟ้มผูกสันติด จ านวน 2 แพ็ค 1,780.00 11/3/2564 เลขที่ 
2100075704(2000328636)

1

118  5600100044340 น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ.2564 280 11/3/2564 เลขที่ 2000315034 1

119  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ ม.ีค.2564 3,234.00 12/3/2564 เลขที่ 2000443099 1

120  0105533032851 บริษัท ยูดีทรัคส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 85-8571สพ. 20,827.98 12/3/2564 เลขที่ 2000443150 1

121  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ RICOH SP230TNHY 
จ านวน 2 กลอ่ง

5,778.00 17/3/2564 เลขที่ 2000377864 1

122  3720400464151 นายสุทนต์ ศรีทองอินทร์ เช่าเคร่ืองปั่นไฟ ขนาด 150 KW พร้อม
เดินเคร่ืองจ านวน 2 วัน

6,000.00 17/3/2564 เลขที่ 2000354285 1

123  3600700503829 นายบรรเจิด ขุนนางจ่า ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 1 บ่อ 1,500.00 18/3/2564 เลขที่ 
2100091759(2000398754)

1
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124  3720400502192 น.ส.โสภา เพชรคนชม ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวนบริเวณส านักงาน 600 19/3/2564 เลขที่ 2000398151 1

125  3720400242662 ร้าน อ.พาณิชย์ กฟย.ต.มขล.ซื้อวัสดุเบ็ดเตลด็ส านักงาน(จอบ) 250 23/3/2564 เลขที่ 
2100060373(2000257016)

1

126  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 64I022S034 ขยายเขตระบบจ าหน่าย นางจรุณ
 หาญพิศุทธิ์ ม.4 ต.สวนแตง

6,210.00 17/3/2564 เลขที่ PO 3001848976 ลว.
 26.03.2021

1

127  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 64I022S033 งานขยายเขตระบบจ าหน่าย 
นางสาวพรทิพย์ ปาระมี ม.1 ต.วังน้ าเย็น

14,890.00 17/3/2564 เลขที่ PO 3001848988 ลว.
 26.03.2021

1

128  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 64I022S035 ขยายเขตระบบจ าหน่าย นายอดิ
ลกัษณ์ ทวิวัฒน์กุล ม.4 ต.วัดโบสถ์

11,640.00 17/3/2564 เลขที่ PO 3001848981 ลว.
 26.03.2021

1

129  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 64I022S076 ขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสาว
นิษฐธ์ิมา รุ่งกิจศุภมงคล ม.1 ต.มะขามลม้

5,882.00 17/3/2564 เลขที่ PO 3001848970 ลว.
 3001848970

1

130  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ 64I022S078 งานจ้างเหมาขนส่งผลติภัณฑ์
คอนกรีต ส าหรับงานย้ายแนวระบบจ าหน่าย 
ไลน์แยกศูนย์หอยเชอร์ร่ี ชลประทาน (มขล.)

16,578.00 19/3/2564 เลขที่ PO 3001845603 ลว.
 22 ม.ีค. 64

1

รวมทั้งสิ้น 1,670,403.08


