


วันท่ี เลขท่ี

1  1729900444801 นายธนพล พิทักษ์สินสกุล 635 ม.5     ต.อู่ทอง
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จ้างเหมาบุคคลภายนอก แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่าน
โปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice 
Notification System : INSx)ประจ าปี 63 (เพ่ิมงบ)

25256.00 6/1/2564 เลขท่ี 5200002458 1

2  3720900442814 น.ส.สุทิน อาจคงหาญ จัดซ้ือเคร่ืองหอมธรรมชาติดับกล่ิน (ธ.ค.63) 400.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000006120 1

3  3720900859600 ร้านหนังสือ(น.ส.อรณี ธรรมจักร) จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ผบห.) 138.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000006133 1

4  1729900277084 น.ส.จารุวรรณ ศรีบุญเพ็ง จัดจ้างเช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 150 เควีเอ (ประจ า
หน่วยนับคะแนนเลือกต้ัง อบจ. จ.สุพรรณบุรี

5000.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005793 1

5  3720900449398 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมพนักงาน กฟอ.อู่ทอง (ธ.ค.63) จัดซ้ือน้ าด่ืมพนักงาน กฟอ.อู่ทอง (ธ.ค.63) 1950.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005602 3

6  3101300448036 น.ส.นฤมล จึงจตุพร จัดซ้ือของท่ีระลึก(แก้วเบญจรงค์ ตราสัญญลักษณ์ 
กฟภ.)

36000.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000015754 1

7 ร้านศรีสุวรรณ ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ า สนง.กฟอ.อู่ทอง    
(ธ.ค.63)

190.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000015328 3

8  0107536000633 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาสุพรรณบุรี) จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือป้องกันโรค 
โควิด-19

790.00 7/1/2564 เลขท่ี 210003190 3

9  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายธนากร ศิริพจนากรณ์ ม.4    
 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

15,515.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003129 1

10  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายย้ง ม่วงพันธ์ ม.3 ต.อู่ทอง     
  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

5,350.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003136 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ล ำดับท่ี เหตุผล
สนับสนุน

ช่ือผู้ประกอบกำร

(1)
(2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

11  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตไฟสาธารณะ ม.6 ต.ดอนมะเกลือ
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

17,120.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003115 1

12  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายไพร ไขระย้า ม.16 ต.ดอนคา
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

69,550.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003125 1

13  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายพัลลภ สอนฮ้ัว ม.4 ต.ดอนคา
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

13,910.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003108 1

14  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาย้ายแนวบ้านดอนคา(ศาลเจ้า) ม.6 ต.ดอน
คา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

51,360.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003120 1

15  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายบรรเทิง หลักเพชร ม.11     
 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

13,482.00 8/1/2564 เลขท่ี 5200003112 1

16  3720900609689 นายสมชาย เณรจาที จัดจ้างติดต้ังกล้อง CCTVส าหรับโครงการชุมชน
ส าคัญ ๒๕๖๓

13,000.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000031423 1

17  3101300448036 น.ส.นฤมล จึงจตุพร จัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในโครงการชุมชนส าคัญ 
๒๕๖๓

11,250.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000031391 1

18  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างท าป้ายไวนิลพิธีมอบโครงการชุมชนส าคัญ 
๒๕๖๓

16,400.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000027950 1

19  3720900461711 นางสมบุญ เขียวเซ็น จัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืมพิธีมอบ
โครงการชุมชนส าคัญ ๒๕๖๓

6,500.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000027890 1

20  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศักด์ิ อธิตสมาสัย) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,975.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000048141 1

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิงเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

เหตุผล
สนับสนุน

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(1)
(2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

21  3720901094097 อู่ตุ๊กการช่างนายธานินทร์ แย้มอาสา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 83-5045 สพ. 18,810.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000048495 1

22  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศัย อธิตสมาสัย) จัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 15 รีม 1,725.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000047902 1

23  0725557001160 บ.ธีร์รวมช่างเอ็นจิเนียร่ิง จก. จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถเครน 50 ตัน 16,050.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000058022 1

24  0723534000572 หจก.ฮุ้งเซ้ง การไฟฟ้า ค่าจัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนดิจิตอล (งบส ารองกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ปี 2564)

12,000.00 19/1/2564 เลขท่ี 5200006798 1

25  3169900305365 นางจิตต์งาม เพียรพานิช ค่าจัดจ้างซ๋อมคอมพิวเตอร์ (พาวเวอร์ซัพพลาย) 2,190.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000069775 1

26  0723534000572 หจก.ฮุ้งเซ้ง การไฟฟ้า ค่าจัดซ้ือถังน้ าร้อน น้ าเย็น(งบส ารองกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ปี 2564

8,900.00 19/1/2564 เลขท่ี 5200006809 1

27  0723534000572 หจก.ฮุ้งเซ้ง การไฟฟ้า ค่าจัดซ้ือตู้เย็นประจ าช้ัน 2 (งบส ารองกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ปี 2564

8,900.00 19/1/2564 เลขท่ี 5200006789 1

28  1720900238102 นายภาณุวัฒน์ วิริยะพันธ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ผบป.จ านวน 2 เคร่ือง
(งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วนปี 2564

54,000.00 21/1/2564 เลขท่ี 5200008308 1

29  0725543000107 บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าจัดจ้างซ่อมบ ารุงเปล่ียนยางรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน
 82-3062 สพ.

57,360.00 22/1/2564 เลขท่ี 5200009043 1

30  0105547128316 บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ค่าจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองป้ัมแอร์แมน 14,343.35 22/1/2564 เลขท่ี 2000089972 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ล ำดับท่ี

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

เหตุผล
สนับสนุน

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

(1) (2)
(3) (4)

(5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

31  3169900305365 นางจิตต์งาม เพียรพานิช จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ แผนกปฏิบัติการ 7,650.00 25/1/2564 เลขท่ี 2000095324 1

32  0725554000898 บริษัท เอาท์ไซด์ อิเล็คทริคคอล จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกัน ผมต.งบส ารองกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนปี 2564

20,000.00 26/1/2564 เลขท่ี 5200010254 1

33  3720900859600 ร้านหนังสือ(น.ส.อรณี ธรรมจักร) จัดจ้างถ่ายเอกสาร ผกส.กฟอ.อู่ทอง 1,908.00 26/1/2564 เลขท่ี 2000103238 1

34  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางล ายอง ไวยรูปี ม.2 ต.บ้านโข้ง
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

88,810.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200011679 1

35  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางนางร าพึง สุดนาลาว ม.2     
ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

38,520.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200011683 1

36  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายอมร เอ่ียมแสงสิน ม.2        
 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

18,725.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200011686 1

37  0715543000166 บ.นิยมศิลป์ไฮไฟแอนด์สตูดิโอ จก.(ส านักงาน
ใหญ่)

จัดซ้ือไมโครโฟน(งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ปี 64) 21,000.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200011703 1

38  3110102024930 ปันปันอาร์ต น.ส.ช่ืนกมล บัวช่ืน จัดจ้า่งท าป้ายไวนิล ความปลอดภัยในการท างาน 1,670.00 28/1/2564 เลขท่ี 2000114223 1

39  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายอาณัติ ศรีค าทา ม.6 ต.สระ
ยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

21,400.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200011688 1

40  3720700634876 พงษ์ศักด์ิการช่าง(นายพงษ์ศักด์ิ ทรัพย์อุดมมาก) จัดซ้ือน้ ามันหล่อโซ่,เล่ือย,บาร์เล่ือยโซ่ยนต์ 3,240.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000117758 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ล ำดับท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร เหตุผล
สนับสนุน

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(1)
(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

41  3720900444426 นางปราณี ทุมทา ค่าจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้องพักเวรฯ กฟอ.อู่ทอง 
(ม.ค.64)

1,900.00 1/2/2564 เลขท่ี 2000126005 1

42  3729800103544 ร้านอันนา บุ๊ค เฮ้าส์ (น.ส.สกุณา ฉันทดิลก) ค่าจัดซ้ือกระดาษสีฟ้าใช้งาน ผบป.กฟอ.อู่ทอง 1,750.00 1/2/2564 เลขท่ี 2100029763 1

43  3720900442814 น.ส.สุทิน อาจคงหาญ จัดซ้ือเคร่ืองหอมธรรมชาติดับกล่ิน 400.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000135449 1

44  0725554000898 บริษัท เอาท์ไซด์อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดซ้ือรอกส่งของ/ฮุก/สเก็น/เชือก ใช้งาน          
ผมต.กฟอ.อู่ทอง

5,564.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133707 1

45  1730200088434 น.ส.วิยะดา ศรีท้าว จัดจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ        
 สนง.กฟอ.อู่ทอง

30,700.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133795 1

46  3720900449398 น้ าด่ืมคูลวอเตอร์ (นายอนุกูล รัชตวงษ์) จัดซ้ือน้ าด่ืมพนักงาน กฟอ.อู่ทอง เดือน ม.ค.64 3,125.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133435 3

47  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์ ส านักงานใหญ่ (นายอดิศักด์ิ 
อธิตสมาสัย)

จัดซ้ือโต๊ะปิงปอง งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน       
  ปี 2564 กฟอ.อู่ทอง

9,500.00 2/2/2564 เลขท่ี 5200014262 1

48  3720900640713 ร้านศรีสุวรรณ (น.ส.ไพรินทร์ เหลืองอ่อน) จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ กฟอ.อู่ทอง (ม.ค.2564) 200 2/2/2564 เลขท่ี 2000135481 3

49  0725554000898 บริษัท เอาท์ไซด์อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดซ้ือมีดปอกสายเคเบิล SAC 50-185 ระบบ 22 
KV

5,136.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133743 1

50  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายประจวบ จีนกระจัน ม.2      
     ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง

25,680.00 4/2/2564 เลขท่ี 5200016197 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี

(1)
(2)

(3) (4)
(5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

51  3160500299157 น.ส.มานัส เหมือนพลอย จัดซ้ือแผ่นทางลาดผู้พิการทางสายตา 6,000.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000151706 1

52  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด(สาขาศาลายา) จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์เตือนความปลอดภัย 1,952.00 5/2/2564 เลขท่ี 2100034601 1

53  0105533032851 บ.วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก. สาขาท่ี 
00018

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 85-9171 สพ. 5,095.34 5/2/2564 เลขท่ี 2000151534 1

54  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสุนทร คนคง ม.7 ต.บ้านโข้ง 
อ.อู่ทอง

23,219.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020236 1

55  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาวสุภาภรณ์ เอ่ียมน้อย ม.5 
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

23,005.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020202 1

56  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาววิกานดา สร้อยสน ม.10 
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง

25,680.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020211 1

57  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางวันดี รูปเหมาะ ม.13 ต.หนอง
โอ่ง อ.อู่ทอง

38,520.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020217 1

58  0723538000241 บ.คงทอง ปิโตรเลียม จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ. เดือน พย.
63

58,283.80 8/2/2564 เลขท่ี 2500109290 1

59  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตไฟถนนแยกทางหลัก สพ 3015 
ยก ทล.333 ต.บ้านโข้ง

36,915.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020273 1

60  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายปปรีชา วิยาภรณ์(และพวก)  
 ม.5 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

29,425.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020197 1

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ล ำดับท่ี รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิงช่ือผู้ประกอบกำร

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

61  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางอารมณ์ กลัดตลาด ม.5        
   ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง

7,490.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020254 1

62  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตไฟถนนแยกทางหลัก สพ 3009 
แยก ทล.321 ต.สระพังลาน

14,980.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020268 1

63  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายฉ่อย ดีบุญณัฐกุล ม.4 ต.บ้าน
โข้ง อ.อู่ทอง

11,235.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020243 1

64  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตไฟสาธารณะ ม.9 ต.สระพังลาน 
อ.อู่ทอง

44,298.00 8/2/2564 เลขท่ี 5107343900 1

65  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายบุญรอด ศรีบุญเพ็ง ม.4       
 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง

16,050.00 8/2/2564 เลขท่ี 5200020248 1

66  0725553000479 บริษัท ธนชัย ทรัคไทร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จัดจ้างซ่อมแซมเปล่ียนยางรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
82-4658 สพ.

17,400.00 9/2/2564 เลขท่ี 2000166873 1

67  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศักด์ิ อธิตสมาสัย) จัดซ้ือกระดาษ A4ใช้งาน กฟอ.อู่ทอง 1,725.00 9/2/2564 เลขท่ี 2000167832 1

68  0723538000241 หจก.คงทอง ปิโตรเลียม จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ.อ.อู่ทอง 
ธ.ค.64

53,286.10 9/2/2564 เลขท่ี 2500109290 1

69  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศักด์ิ อธิตสมาสัย) จัดซ้ือวัสดุสนง.กฟอ.อู่ทอง 6,660.00 9/2/2564 เลขท่ี 2000167849 1

70  3720900818148 นายณรงค์ ดอกพุฒซ้อน จัดจ้างก าจัดส่ิงปฏิกูล สนง.กฟอ.อู่ทอง 2,000.00 9/2/2564 เลขท่ี 2000167800 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

71  3341100922697 นายสมบัติ บ้งแดง จัดจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริเวณ           
 สนง.กฟอ.อู่ทอง

32,100.00 9/2/2564 เลขท่ี 2000166746 1

72  5710390029011 บึงหล่มเซอร์วิสโดยนายฉัตรชัย ช่ังกุล จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 92-4113 
กทม.

52,793.80 10/2/2564 เลขท่ี 5200019159 1

73  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) ค่าจัดซ้ือธงชาติ 750.00 10/2/2564 เลขท่ี 2000175010 3

74  0105538092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวสช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
สาขาอู่ทอง

จัดซ้ือยาสามัญ 111.00 10/2/2564 เลขท่ี 2100040657 1

75  0723559000584 หจก.ทูลการช่าง จ้างเหมาติดต้ังประตูบานเล่ือนอาคารช้ัน 4 อทง. 70,620.00 10/2/2564 เลขท่ี 5200019165 1

76  3720900642376 ร้านธีระภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสี 10,732.10 11/2/2564 เลขท่ี 2000178243 1

77  3341100922697 นายสมบัติ บ้งแดง จัดจ้างเหมาปรับปรุงและร้ือถอนบริเวณสวนหย่อม/
ลานจอดรถ จยย.กฟอ.อู่ทอง

39,000.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000190825 1

78  3720900469917 ร้านดอกไม้เจ๊ตู่(นางทัศนา สุรินทร์) จัดซ้ือพุ่มดอกไม้พร้อมริบบ้ินพิธีเปิด Drive Thru 
กฟอ.อู่ทอง

1,500.00 22/2/2564 เลขท่ี 2000221173 1

79  0105552059611 บริษัท อูมัง บอร์ดส์ บีเคเค จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จัดซ้ือประเก็นไม้ก๊อกงานหม้อแปลง 7,062.00 22/2/2564 เลขท่ี 2000238658 1

80  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขา
สุพรรณบุรี

ค่าจัดซ้ือกระดาษกรวยพร้อมท่ีใส่ 1,099.00 22/2/2564 เลขท่ี 2100050874 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

ช่ือผู้ประกอบกำร เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2)
(3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

81  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ใช้งานรถยนต์ กฟภ.(fleet 
card)

64,791.70 22/2/2564 เลขท่ี 2500146921 1

82  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต น.ส.ศิริกานต์ สุดนาลาว 96,300.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024954 1

83  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นายณัฐพล ร่มร่ืน 29,425.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024929 1

84  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต น.ส.เจือ เอมแบน 23,005.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024946 1

85  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นางทองสุข ประทุมวงศ์ 9,523.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024912 1

86  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นายเล้ง ลีอารีย์กุล 36,915.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024902 1

87  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นายเอกชัย หงษ์เวียง
จันทร์

37,450.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024933 1

88  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต น.ส.ลัดดา ป้ันปล้อง 32,100.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024920 1

89  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นางอัญชลี เขาแก้ว 34,304.20 23/2/2564 เลขท่ี 5200024937 1

90  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานปป.บ้านทุ่งยายฟัก(บ้านตาลี)    
 ม.10 ต.จรเข้สามพัน

94,160.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024941 1

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

(1) (2)
(3) (4)

(5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

91  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างติดต้ังฟิล์มกันแสงท่ีพักเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย

4,900.00 23/2/2564 เลขท่ี 2000228442 1

92  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต นางศิริรัตน์ หงษ์โต 16,050.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024924 1

93  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต น.ส.สมฤดี โตวายุนัน
ทะ

28,890.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024948 1

94  0725554000898 บริษัทเอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จัดจ้างเหมาแรงงานขยายเขต น.ส.วิภาวรรณ จ าปา
ทอง

25,680.00 23/2/2564 เลขท่ี 5200024931 1

95  0723559000584 หจก.ทูลการช่าง(ส านักงานใหญ่) ค่าจัดจ้างย้ายกระจก/อลูมิเนียม ห้องประชุมช้ัน 4 
กฟอ.อู่ทอง

6,313.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251342 1

96  3720900444426 นางปราณี ทุมทา จัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้องพักเวรฯ กฟอ.อู่ทอง เดือน 
ก.พ.64

1,900.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251146 1

97  3720900449398 น้ าด่ืมคูลวอเตอร์ (นายอนุกูล รัชตวงษ์) จัดซ้ือน้ าด่ืมพนักงาน กฟอ.อู่ทอง ประจ าเดือน ก.พ.
64

1,750.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000263785 3

98  0725564000220 บ.แสงเสน่ห์ เฟอร์นิเจอร์ สโตร์ จก. จัดซ้ือช้ันวางของ ผบป.กฟอ.อู่ทอง 1,350.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000266167 1

99  3720901055318 ชัยยงการช่าง (ส านักงานใหญ่) จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 84-5309 สพ. 6,206.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000266558 1

100  3720900442814 น.ส.สุทิน อาจคงหาญ จัดซ้ือเคร่ืองหอมธรรมชาติดับกล่ิน 400.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000266160 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

101  3720900640713 ร้านศรีสุวรรณ น.ส.ไพรินทร์ เหลืองอ่อน จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ า สนง.กฟอ.อู่ทอง (ก.พ.64) 180.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000266156 3

102  3720900859600 ร้านหนังสือ(น.ส.อรณี ธรรมจักร) จัดจ้างถ่ายเอกสาร ผบห. 273.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000265413 1

103  3720901055318 ชัยยงการช่าง(ส านักงานใหญ่) จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 83-5045 สพ. 5,992.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000266588 1

104  3720900642376 ร้านธีระภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่)นายธีระชัย จง
รัตนานนท์

จัดซ้ือสีน้ ามันปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ สนง.กฟอ.อู่ทอง 12,144.50 5/3/2564 เลขท่ี 2000280658 1

105  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)
สาขาสุพรรณบุรี

จัดซ้ือกระดาษช าระใช้งาน กฟอ.อู่ทอง 1,702.35 8/3/2564 เลขท่ี 2100066066 1

106  0994000165501 บี ดีไซน์ จ้างเหมาจัดจ้างท าป้ายอคิลิค กล่องไฟโปร่งแสง สตง. 6,580.00 8/3/2564 เลขท่ี 2000280584 1

107  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายสวัสด์ิ เอ่ียมหล้า ม.1 ต.พลับ
พลาไชย อ.อู่ทอง

36,380.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034410 1

108  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตพตอ.ปราโมทย์ โพธ์ิพันธ่์ ม.14   
   ต.หัวโพธ์ิ อ.อู่ทอง

54,570.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034420 1

109  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาวพรทิพย์ พันธ์ุแตง ม.4    
   ต.ศาลาขาว อ.เมือง

4,280.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034433 1

110  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาปรับปรุงบ้านดอนบ้านหลวง ม.9            
ต.ศาลาขาว อ.เมือง

8,025.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034459 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

เหตุผล
สนับสนุน

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ 
  จัดจ้ำง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงล ำดับท่ี

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

เอกสำรอ้ำงอิง

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

111  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาท่าไชย       
    ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีน้อง

31,030.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034425 1

112  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาปรับปรุงหน้าวัดขวาง ม.4 ต.ศาลาขาว      
    อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

20,330.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034465 1

113  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาย้ายแนวบ้านหนองแขม ม.4 ต.สวนแตง    
   อ.เมือง

52,430.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034455 1

114  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาย้ายแนวบ้านโนนทราย ม.10 ต.ดอนคา    
  อ.อู่ทอง

67,410.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034446 1

115  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตงานปรับปรุงสายแรงสูง F8 ม.7 
ต.ศาลาขาว อ.อู่ทอง

55,640.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034439 1

116  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขต น.ส.รัติยา นาคเขียว ม.10       
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

28,890.00 9/3/2564 เลขท่ี 5200034494 1

117  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศักด์ิ อธิตสมาสัย) จัดซ้ือกระดาษ A4ใช้งาน กฟอ.อู่ทอง 1,725.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000300313 1

118  3720900632435 ร้านอักษรภัณฑ์(นายอดิศักด์ิ อธิตสมาสัย) ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนฯใช้งาน กฟอ.อู่ทอง 3,785.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000300340 1

119  3720900859600 ร้านหนังสือ(น.ส.อรณี ธรรมจักร) จัดจ้างถ่ายเอกสาร ผกส. กฟอ.อู่ทอง 1,342.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000320767 1

120  3730300548191 กฤษณา(นางกฤษณา ทรัพย์แก้วยอด) จัดซ้ือรองเท้าปีนเสาไฟฟ้า 29,000.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000320930 1

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

ช่ือผู้ประกอบกำรเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ล ำดับท่ี

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

(1) (3) (4)

(6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี

121  3730300548191 กฤษณา(นางกฤษณา ทรัพย์แก้วยอด) จัดซ้ือหมวกนิรภัย/ถุงมือปีนเสาไฟฟ้า 24,000.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000320977 1

122  3160500299157 น.ส.มานัส เหมือนพลอย จัดซ้ือ พาวเวอร์ซัพพลาย/HHD 2,760.00 16/3/2564 เลขท่ี 2000332494 1

123  0723538000241 หจก.คงทอง ปิโตรเลียม จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ใช้งานรถยนต์ กฟภ.           
เดือน ต.ค.63

59,854.79 17/3/2564 เลขท่ี 2500222171 1

124  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ. อทง.
(Fleet card) ธ.ค.63

56,936.40 22/3/2564 เลขท่ี 2500231638 1

125  3720900642376 ร้านธีระภัณท์(นายธีระชัย จงรัตนานนท์) ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ด้านช่าง ผมต.งานมิเตอร์ 5,102.83 22/3/2564 เลขท่ี 2000360573 1

126  0105538092641 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จก. สาขาอู่ทอง จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาด สนง. 1,499.00 22/3/2564 เลขท่ี 2100083108 1

127  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ. (fleet 
card) ม.ค.64

46,762.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500235734 1

128  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับการตรวจ 
GECC

18,760.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000375057 1

129  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ด้านมิเตอร์ 1,700.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000374975 1

130  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับการตรวจ 
GECC

18,910.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000375096 1

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)



วันท่ี เลขท่ี

131  3720700634876 พงษ์ศักด์ิการช่าง (นายพงษ์ศักด์ิ ทรัพย์อุดมมาก) จัดซ้ืออุปกรณ์ด้านช่างเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ งานตัด
ต้นไม้ ผปบ.

6,000.00 24/3/2564 เลขท่ี 2000375175 1

132  1700700051114 เอ็ฟเอ็ม ชาตรีเคมีคอล (น.ส.วิภา ปลีฟัก) จัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงชนิดผงแห้ง ติดต้ังรถยนต์ กฟภ.
 กฟอ.อู่ทอง

8,100.00 25/3/2564 เลขท่ี 2000383234 1

133  1720900206588 นายสุรศักด์ิ คชฤทธ์ิ จัดจ้างท าท่ีวางขวดจ่ายสบู่เหลวสแตนเลส 6,200.00 26/3/2564 เลขท่ี 2000387703 1

134  0105550011416 Ikano (Thailand) Limited Branch 00004 จัดซ้ือขวดจ่ายสบู่เหลว 580.00 26/3/2564 เลขท่ี 2100088690 1

135  3110102024930 ปันปันอาร์ต (น.ส.ช่ืนกมล บัวช่ืน) จัดจ้างท าป้ายอะคริลิคใสพิมพ์กลับด้าน แจ้งข้ันตอน
การท าความสะอาดท่ีวางรองน่ังโถห้องน้ า

1,200.00 26/3/2564 เลขท่ี 2000387849 1

136  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาปรับปรุงงสายแรงสูงฝ่ัง f8 ต.กระจัน       
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จุดท่ี 1

16,534.71 29/3/2564 เลขท่ี 5200045091 1

137  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายจักรกฤษณ์ เหล็งหวาน        
  ม.4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

11,770.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045057 1

138  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายอารมณ์ เทียนปัญจะ ม.2    
 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

35,310.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045051 1

139  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายณัฐพล ร่มร่ืน ม.5 ต.บ้านโข้ง
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

18,190.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045064 1

140  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตน.ส.ธัญทิพย์ ทองอุดมพิพัฒน์    
ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

35,310.00 29/3/2564 เลขท่ี 52000450101 1

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
เหตุผล

สนับสนุน
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

(1) (3) (4)

(6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี

141  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายวิรุฬห์ กล่ินพุฒซ้อน          
ม.3 ต.กระจับ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

17,120.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045049 1

142  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาวส าเนียง หะระพันธ์ ม.8 
ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

27,285.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045060 1

143  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางยุพิน อุ้ยเถาวัลย์ ม.12        
 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

43,870.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045086 1

144  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาวกนกวรรณ จันทร ม.3    
 ต.ดอนแสลบ

35,310.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045046 1

145  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนางสาวจันทรา เหลืองอร่าม ม.1 
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

34,240.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045044 1

146  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายสุจินต์ ไฝเพชร ม.9 ต.บ้าน
ดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

24,075.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045043 1

147  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตโครงการบ้านม่ันคงชุมชนศรีสรร
เพชร

48,150.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045071 1

148  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายรัชรินทร์ หลวงวงษ์ ม.1       
 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

52,430.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045054 1

149  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตนายวิไล พิมพ์มนตรี ม.20 ต.
ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

74,900.00 29/3/2564 เลขท่ี 5200045083 1

150  0725554000898 บ.เอาท์ไซต์ อิเล็คทริคอล จ ากัด จ้างเหมาปรับปรุงงสายแรงสูงฝ่ัง f8 ต.กระจัน        
  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จุดท่ี 2

46,733.86 29/3/2564 เลขท่ี 5200045095 1

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
เอกสำรอ้ำงอิง

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง(1) (3) (4)

(6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี
151  0723561000081 ห้างหุ้นส่วนจ า่ดล้ิมล่งฮวด จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงขยายช่องถนนเดินรถหนัง 

ผบป.
4,595.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398341 1

152  0723561000081 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดล้ิมล่งฮวด จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถ จักรยานยนต์ 
หน้าเสาธง

2,560.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398372 1

153  3720400117728 อู่ทองพันธ์ุไม้ (น.ส.นิติกาน อวนมิน) จัดซ้ือต้นไม้ประดับและดินปุ๋ยสวนหย่อมรอบ สนง. 
กฟอ.อู่ทอง รองรับการตรวจประเมิน GECC

37,340.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398465 1

154  0723561000081 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมล่งฮวด จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน 2 (ญ.) 1,924.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398301 1

155  1709900733560 บี.ดีไซน์โดยนายอนันตชัย พิมพ์เจริญ จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมช้ัน 4 ห้อง Conferrance 29,500.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398250 1

156  3720400117728 อู่ทองพันธ์ุไม้ (น.ส.นิติกาน อวนมิน) จัดจ้างปรับปรุงขุดดินเก่าและออกแบบสวนหย่อม
พร้อมปลูกต้นไม้รองรับการตรวจประเมิน GECC

20,000.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000398425 1

157  1720900112133 นางสาวศิณัฐชา ใจพุก ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดส านักงาน
 สตง. ประจ าปี 2564

55,440.00 1/1/2564 PO 3001800350         
เลขท่ีติดตาม 63I071S328
 เลขท่ีสัญญาจ.สตง.
002/2563

1

158  3710900135041 สมนึก คาร์แคร์ ค่าซ่อมรถยนต์ ของ กฟย.ต.สวนแตง หมายเลข
ทะเบียน 85-0100 ส.พ.

5,800.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000048212 1

159  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟย.ต.สวนแตง 
(fleet card)

14,932.50 15/1/2564 เลขท่ี 2500046195 1

160  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ.สตง.    
(fleet card)

15,477.00 25/2/2564 เลขท่ี 2500150505 1

เอกสำรอ้ำงอิง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
เหตุผล

สนับสนุน(1) (3) (4) (6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี

161  0994000165501 บี ดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายอคิลิก พลาสวูด สต๊ิกเกอร์ พีวีซี สตง. 41,240.00 8/3/2564 เลขท่ี 2000280592 1

162  0107537000882 ธ.กรุงไทย จ ากัด มหาชน จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานรถยนต์ กฟภ.สตง. (fleet
 card) ก.พ.

18,603.90 17/3/2564 เลขท่ี 2500222250 1

163  1700700051114 เอฟเอ็มชาตรี เคมิคอล จัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงชนิดผงแห้งใช้งาน                 
กฟย.ต.สวนแตง

3,250.00 25/3/2564 เลขท่ี 2000383234 1

164  3710900135041 สมนึกคาร์แคร์ ค่าซ่อมรถยนต์ ของ กฟย.ต.สวนแตง หมายเลข
ทะเบียน บษ 1048 ส.พ.

3,700.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000048387 1

165  0105556055491 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน กฟย.ต.สวนแตง 637.00 18/1/2564 เลขท่ี 2000057946 1

166  2729900016688 นายสันติ พันธ์มุข ค่าซ่อมแซมไฟบริเวณอาคารส านักงาน               
กฟย.ต.สวนแตง

1,600.00 18/1/2564 เลขท่ี 2000057904 1

167  3720900638701 ร้านแสงเสน่ห์ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซ่มเก้าอ้ีพนักงาน กฟย.ต.สวนแตง 3,600.00 18/1/2564 เลขท่ี 2000057991 1

168  2729900016688 นายสันติ พันธ์มุข ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมฟุตบาทบริเวณอาคารส านักงาน
 กฟย.ต.สวนแตง

1,500.00 18/1/2564 เลขท่ี 2000057882 1

169  3720900638701 ร้านแสงเสน่ห์ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซ่มเก้าอ้ีประชุม กฟย.ต.สวนแตง 3,200.00 18/1/2564 เลขท่ี 2000057985 1

170  3720101053621 นายสุนทร สีดา ค่าซ่อมแซมช้ันวางของบนส านักงาน กฟย.ต.สวนแตง 1,500.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000090214 1

เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

(1) (3) (4) (6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี
171  2729900016688 นายสันติ พันธ์ุมุข ค่าเดินสายไฟบริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน 

กฟย.ต.สวนแตง
2300.00 21/1/2564 เลขท่ี 2000103215 1

172  2729900016688 นายสันติ พันธ์มุข ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงาน 
กฟย.ต.สวนแตง

3200.00 22/1/2564 เลขท่ี 2000103219 1

173  0723558001218 พี.พี.เม็ททอลชีท(อู่ทอง) ค่าจ้างเหมาซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์               
สนง.กฟย.ต.สวนแตง

2011.60 25/1/2564 เลขท่ี 2100027066 1

174  3720901105153 นางสาวสุภาวดี โกศลบุญมี ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงภายใน                
 สนง.กฟย.ต.สวนแตง

4215.00 25/1/2564 เลขท่ี 2000114232 1

175  3720900946065 นายวิชา อสัมภินพงศ์ ค่าซ่อมรถยนต์ ของกฟภ.หมายเลขทะเบียน 
85-0100 ส.พ.

5000.00 26/1/2564 เลขท่ี 2000114243 1

176  3720400257031 นายภาณุพงศ์ มอญวิเศษ ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม กฟย.ต.สวนแตง เดือน ม.ค.64 645.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000145225 1

177  5720199008889 นางสาวมณฑา อ่ าแจ้ง ค่าจ้างเหมาแรงงานตัดแต่งต้นไม้ภายในส านักงาน 
กฟย.ต.สวนแตง ประจ าเดือน ม.ค.64

1000.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000145452 1

178  3720100983390 นายมะณี ริตกันโต ค่าจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าและก าจัดวัชพืชบริเวณ
รอบส านักงาน กฟย.ต.สวนแตง เดือน ม.ค.64

1000.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000145251 1

179  3720100988693 นางสุนีย์ ริตกันโต ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอนของพนักงานช่างอยู่
เวรฯกฟย.ต.สวนแตง เดือน ม.ค.64

1000.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000145320 1

180  5720100004835 ร้านคุณฮะ ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กฟย.ต.สวนแตง เดือน ม.ค.64 310.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000145365 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน(1) (3) (4) (6)

(7)(5)(2)



วันท่ี เลขท่ี
181  3729900157816 ร้านติณณ์ ดิจิตอลแลป ค่าถ่ายเอกสารของ กฟย.ต.สวนแตง เดือน ม.ค.64 901.50 1/2/2564 เลขท่ี 2000145414 1

182  3729900157816 ร้านติณณ์ ดิจิตอลแลป ค่าซ้ือกรอบรูปใช้งาน กฟย.ต.สวนแตง 600.00 1/2/2564 เลขท่ี 2000145179 1

183  0723558001218 พี.พี.เม็ททอลชีท(อู่ทอง) ค่าจ้างเหมาซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.        
 กฟย.ต.สวนแตง

4237.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000145084 1

184  2729900016688 นายสันติ พันธ์มุข ค่าซ่อมแซมอาคารจัดเก็บมิเตอร์ สนง.กฟย.ต.สวนแตง 2800.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133260 1

185  3720101053621 นายสุนทร สีดา ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด สนง.กฟย.ต.สวน
แตง

515.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000133381 1

186  1729900052376 ร้านแสงอรุณไลท์ต้ิง ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
กฟย.ต.สวนแตง

3690.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000166650 1

187  0105556055491 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดภายใน กฟย.ต.สวนแตง 688.00 1/3/2564 เลขท่ี 2100059176 1

188  3720100515027 นายประพันธ์ เผ่าดี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน บษ 1048 
ส.พ. กฟย.ต.สวนแตง

8430.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251246 1

189  5720199008889 นางสาวมณฑา อ่ าแจ้ง ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ภายใน กฟย.ต.สวนแตง 
เดือน ก.พ.64

1000.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000280680 1

190  3720400257031 นายภาณุพงศ์ มอญวิเศษ จ่ายค่าน้ าด่ืม กฟย.ต.สวนแตง เดือน ก.พ. 64 645.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000280671 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน(1) (3) (4) (6)

(7)(5)(2)
(3)



วันท่ี เลขท่ี
191  5720100004835 ร้านคุณฮะ ค่าหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ กฟย.ต.สวนแตง เดือน     

ก.พ. 64
280.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000180638 1

192  3720100983390 นายมะณี ริตกันโต ค่าจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช           
  กฟย.ต.สวนแตง

1000.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000280687 1

193  3720100988693 นางสุนีย์ ริตกันโต ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอนพนักงานช่างอยู่เวรฯ 
กฟย.ต.สวนแตง เดือน ก.พ.64

1000.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000280664 1

194  2729900016688 นายสันติ พันธ์ุมุข ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมลานฝึก กฟย.ต.สวนแตง 5400.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251198 1

195  5720199017403 นายสุชาติ เกษประทุม ค่าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า กฟย.ต.สวนแตง 850.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251268 1

196  1720900151520 นายจรัญ บุตรวิเชียร ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ กฟย.ต.สวนแตง 5250.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251300 1

197  3720100515027 นายประพันธ์ เผ่าดี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน 85-0100 
ส.พ. กฟย.ต.สวนแตง

4830.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000251229 1

198  1709900733560 บี.ดีไซน์ (B-Design) ค่าซ้ือป้ายอะคริลิคขาวและสต๊ิเกอร์ PVC             
 กฟย.ต.สวนแตง

4150.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000280603 1

199  3720900576454 นางพะเยาว์ บัวแก้วดี ค่าจัดซ้ือธงชาติประดับบริเวณร้ัวส านักงาน          
กฟย.ต.สวนแตง

1850.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000387950 1

200  0105556055491 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ค่าจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.ต.สวนแตง 447.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000398658 1

201  5720199017403 นายสุชาติ เกษประทุม จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 85-0100 สพ 
กฟย.ต.สวนแตง

870.00 25/3/2564 เลขท่ี 2000398497 1

รวมท้ังส้ิน 3,536,509.33

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภออู่ทอง

เหตุผล
สนับสนุน

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน(1) (3) (4)

(6)

(7)(5)(2)



หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
1 ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2 ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

3 ระบุช่ือผู้ประกอบการ

4 ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

5 ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้ รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

6 ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น

            ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

7 ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

            1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405/4 ว 322  ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560
               ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

            2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

            3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุภาครัฐ 

                           ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 01405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

            4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 


