
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอเหนอืคลอง 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

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

 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเหนือคลอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
    
         (นายสามารถ  ยาวส่ง) 
 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเหนือคลอง 
 
 
 

 



วนัท่ี เลขท่ี
1  0815556000860 บริษทั คอมเวิลด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั รำยงำนขอสั่งซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 1,607.48 12/1/2564 2000107119 1
2  0815561000899 บริษทั ซี ดบับลิว พี พร้ินต้ิง จ  ำกดั (สนญ.) รำยงำนขอสั่งจำ้งปร้ินแบบแปรนขนำด A1 6,291.60 13/1/2564 2000081321 1
3  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั คำ่จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบำ้นคุณชำเร ส ำรำญ ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 13,509.14 13/1/2564 5200010929 1
4  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบำ้นคุณศิริวรรณ ฎำชำ ม.1 ต.คลองเขมำ้ อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 3,659.40 13/1/2564 5200010901 1
5  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบำ้นคุณภำวิณี คงเดิม ม.1 ต.คลองเขมำ้ อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 7,648.36 13/1/2564 5200010931 1
6  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบำ้นคุณพลวตั กเุรคำ้ ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 18,751.54 13/1/2564 5200010918 1
7  1819900276010 นำยอซัมี ชำติไทย รำยงำนขอควำมเห็นชอบอนุมติัจดัจำ้งเหมำบุคลภำยนอกตดัตน้ไมล้ม้พำดสำยไฟพร้อมรถแทร็กเตอร์ และเบิกจ่ำยในกรณีจ ำเป็น 3,000.00 20/1/2564 2000127111 2
8  1819900214090 นำยปฏิญญำ แซ่ล้ิม รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด 250.00 21/1/2564 2000114757 1
9  0815556000860 บริษทั คอมเวิลด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั รำยงำนขอซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ Canon รุ่น Ix6870 บ.73/2563 3,230.00 22/1/2564 2000114998 1
10  3810100662380 นำยสันติ มิดุหมดั รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะหมำยเลขทะเบียน กษท-395 กบ. 3,260.00 28/1/2564 2000161284 1
11  3800600248680 อู่นิวฒั กำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ. 6,450.00 1/2/2564 2000173112 1
12  1310600194219 นำยวณฐั ทองเพช็ร รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกตดัตน้ไมร้ะบบสำยส่งและระบบจ ำหน่ำยแรงต ่ำ เฉพำะครำว ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 64,500.00 2/2/2564 5200016389 1
13  0994000165501 บริษทั กระบ่ี ประวิมเอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั รำยงำนขอสั่งซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดำ้นช่ำง 8,180.00 3/2/2564 2000264593 1
14  1819900091109 พิเชษฐก์ำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะหมำยเลขทะเบียน 81-1260 กบ. 27,000.00 3/2/2564 2000173147 1
15  3800600037280 ชยัยำกำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8900 กบ. 590.00 9/2/2564 2000265460 1
16  0815561000899 บริษทั ซี ดบับลิว พี พร้ินต้ิง จ  ำกดั รำยงำนขอสั่งจำ้งปร้ินแบบแปรนขนำด A1 561.75 9/2/2564 2000230718 1
17  0815563000209 บริษทั อำร์ม แอร์ กระบ่ี จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ. 16,640.00 10/2/2564 2000304895 1
18  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คุณหรีม เช้ือสง่ำ ม.6 ต.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 11,002.25 11/2/2564 5200038897 1
19  0815558000573 บริษทั บำ้นไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ ำกดั จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม.กลุ่มบำ้นคุณธญัพร ค  ำปัญญำ ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 20,264.22 11/2/2564 5200048152 1
20  3810100332100 นำยนิพนธ ์ฝ่ังขวำ รำยงำนขอจำ้งเหมำเรือ ไป-กลบั ท่ำเรือแหลมกรวด-เกำะปู-เกำะจ ำ 2,500.00 16/2/2564 2000226171 1
21  0813561000714 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วิลำศ อิเลค็ทริก จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฎิบติังำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบำ้นคุณธญัตช์นก อ่ิมเกษม ม.6 ต.ห้วยยงู อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 36,019.71 16/2/2564 5200028550 1
22  3800600037280 ชยัยำกำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ. 530.00 18/2/2564 2000265406 1
23  0815561002549 บริษทั ปกำสัยวสัดุก่อสร้ำง (189) รำยงำนขอสั่งซ้ือวสัดุดำ้นช่ำง 248.00 2/3/2564 2000340021 1
24  3810100685983 นำยชยัวฒัน์ ชำยกลุ รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกวำงยำตน้ปำลม์น ้ำมนั(กรณีตน้ไมล้กัษณะพิเศษ) 48,750.00 2/3/2564 5200038994 1
25  0994000165501 บริษทั กระบ่ีประวิม เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั รำยงำนขอจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดำ้นช่ำง 2,727.00 5/3/2564 2000377434 1
26  0903562002604 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เค.พี.รุ่งเรืองวิศวกรรม รำยงำนขอซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับใชใ้นงำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ี สถำนีไฟฟ้ำกระบ่ี 1 45,582.00 5/3/2564 3001837091 1
27  3809700167213 ส่งเสริม ออโต ้เซ็นเตอร์ รำยงำนขอซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ. 600.00 10/3/2564 2000377315 1
28  3800600248680 อู่นิวฒั กำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ. 1,680.00 12/3/2564 2000377784 1
29  3800600037280 ชยัยำกำรช่ำง รำยงำนขอจำ้งซ่อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ. 1,630.00 17/3/2564 2000414946 1
30  0815560002693 บ.กระบ่ี ประวิมเอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั จดัซ้ือเคร่ืองมือช่ำง (ซ้ือก๊ิบ หินลบัมีด สกรู ตะปู ใบเล่ือย คีม พร้ำ ไขควง) 4,909.00 7/1/2564 2000081676 1
31  3810100332100 นำยนิพนธ ์ฝ่ังขวำ จดัจำ้งเหมำเรือ ไป เกำะศรีบอยำ 2,500.00 18/2/2564 2000162255 1
32  3810100673497 ร้ำนปกำสัยเคร่ืองเขียน ส ำนกังำนใหญ่ จดัช้ือวสัดุอุปกรณ์ตลบัหมึกปร้ินเตอร์ ส ำนกังำน รุ่น HP รหสัทรัพยสิ์น 532195289 0 4,020.00 1/3/2564 2000340137 1
33  3810100332100 นำยนิพนธ ์ฝ่ังขวำ จดัจำ้งเหมำเรือ 2,500.00 1/3/2564 2000377630 1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและสำระส ำคญัของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2564 (เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอเหนือคลอง

ล ำดบั เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ช่ือผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

เอกสำรอำ้งอิง เหตุผล
สนบัสนุน



วนัท่ี เลขท่ี
ล ำดบั เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/

เลขประจ ำตวัประชำชน
ช่ือผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอำ้งอิง เหตุผล

สนบัสนุน
34  3810100673497 ร้ำนปกำสัยเคร่ืองเขียน ส ำนกังำนใหญ่ จดัช้ือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ส ำนกังำน 3,835.00 17/3/2564 2000416149 1
35  3810100169349 นำยวิรัช สะสม คำ่จดัส่งหนงัสือแจง้หน้ีผูใ้ชไ้ฟรำยใหญ่ บิลเดือน ธนัวำคม 2563 782.00 7/1/2564 2000081539 1
36  0815561002549 ร้ำนปกำสัย วสัดุก่อสร้ำง คำ่ซ่อมแซมรักษำอำคำร ปกำสัยวสัดุก่อสร้ำง 295.00 20/1/2564 2000115117 1
37  3709700009392 ร้ำนน ำชยั คำ่วสัดุส ำนกังำนคำ่ถ่ำยเอกสำรใบผอ่นผนักำรช ำระคำ่ไฟฟ้ำ 400.00 21/1/2564 2000114572 1
38  3810200215474 นำงจนัทร์จิรำ มณีมยั คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ซกัรีดชุดเคร่ืองนอนห้องแกก้ระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 1,000.00 29/1/2564 2000126929 1
39  3810100528101 ร้ำนน ้ำด่ืมปกำสัย จดัซ้ือน ้ำด่ืม ร้ำนน ้ำด่ืมปกำสัย 160.00 29/1/2564 2100033711 3
40  0813559000362 บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม คำ่น ้ำมนัFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน ม.ค. 64 8,797.81 31/1/2564 2100034031 1
41  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์ คำ่น ้ำมนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จ ำกดั มหำชน)เดือนม.ค. 64 27,977.79 31/1/2564 2100034020 1
42  3901100324158 ร้ำนเลิศชยัเคร่ืองใชส้ ำนกังำน คำ่วสัดุส ำนกังำน คำ่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ์ 9,000.00 1/2/2564 2000160859 1
43  3810100058491 นำงจำรี ศศิพงศำธร คำ่วสัดุเบ็ดเตลด็ในส ำนกังำน ไมก้วำดกำ้นมะพร้ำว 240.00 1/2/2564 2000160427 1
44  3810100169349 นำยวิรัช สะสม จำ้งบุคคลภำยนอกจดัส่งหนงัสือแจง้หน้ี คำ่ไฟฟ้ำประจ ำเดือน มกรำคม 2564 782.00 8/2/2564 2000230270 1

45  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์ คำ่น ้ำมนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จ ำกดั มหำชน)เดือนก.พ.64 21,173.00 25/2/2564 2100064570 1
46  0813559000362 บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม คำ่น ้ำมนัFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน ก.พ.64 13,154.07 25/2/2564 2100064570 1
47  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ร้ำน หจก.ทีเอน็เอส กระบ่ี 2,868.00 25/2/2564 2000264927 1
48  3810100528101 น ้ำด่ืมปกำสัย ขอซ้ือน ้ำด่ืม จำกร้ำนน ้ำด่ืมปกำสัย เดือน ก.พ.64 150.00 28/2/2564 2100069994 3
49  3810200215474 นำงจนัทร์จิรำ มณีมยั จำ้งท ำควำมสะอำดชุดซกัรีดเคร่ืองนินห้องเวรแกก้ระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง ประจ ำเดือนกมุภำพนัธ ์2564 1,000.00 28/2/2564 2000251688 1

50  0815556000860 บริษทัคอมเวิลด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั (สนญ.) จดัซ้ือ sata-iii (3Y)2TB คำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ส ำนกังำน บริษทัคอมเวิลด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 1,930.00 4/3/2564 2000353458 1

51  3810100169349 นำยวิรัช สะสม จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกจดัส่งหนงัสือแจง้หน้ี ประจ ำเดือนกมุภำพนัธ ์2564 782.00 8/3/2564 2000377669 1
52  3810100415463 นำยเรวติั ภู่ทอง จำ้งเหมำตดัหญำ้ ตดัแต่งก่ิงไมบ้ริเวณดำ้นหนำ้และหลงัส ำนกังำน นำยเรวติั ภู่ทอง 4,500.00 16/3/2564 2000340694 1
53  0813557001060 หจก.ทีเอน็เอสกระบ่ี คำ่วสัดุส ำนกังำน จำกร้ำน ทีเอน็เอส กระบ่ี 1,710.00 23/3/2564 2000416561 1
54  3810100528101 น ้ำด่ืมปกำสัย จดัซ้ือน ้ำด่ืม จำกร้ำน น ้ำด่ืมปกำสัย 230.00 31/3/2564 2100097565 3
55  0815555000378 บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์ คำ่น ้ำมนัFleet card บ.โชคธนเศรษฐ ์ปำลม์ ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จ ำกดั มหำชน)เดือนมี.ค. 64 35,968.08 31/3/2564 2100096683 1

56  0813559000362 บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม คำ่น ้ำมนั บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม เดือน มีนำคม 64 นอกบตัรฟีสกำร์ด 1,760.22 31/3/2564 2000454282 1
57  0813544000418 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัปิโตรเล่ียมกระบ่ี คำ่น ้ำมนั Feed card ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัปิโตรเล่ียมกระบ่ี (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย ) เดือน มีนำคม 64 4,250.00 31/3/2564 2100096694 1
58  3810200215474 นำงจนัทร์จิรำ มณีมยั จดัจำ้งบุคคลภำยนอกจำ้งเหมำซกัรีดชุดเคร่ืองนอนห้องแกไ้ฟฟ้ำขดัขอ้ง ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รวม 12 วนั 1,200.00 31/3/2564 2000414170 1
59  0813559000362 บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม คำ่น ้ำมนัFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน มี.ค. 64 12,718.57 31/3/2564 2100096686 1
60  3810100520356 นำยสุชำติ กลูหลกั เลขท่ี จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกก ำจดัวชัพืช สถำนีไฟฟ้ำกระบ่ี 1 3,500.00 26/1/2564 2000351196 1

รวมทั้งส้ิน 530,754.99

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง จำ้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้
(5) ระบุจ  ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร 
(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  ำดบัท่ีเรียงตำมล ำดบัวนัท่ีท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
(2) ระบุเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือเลขประจ ำตวัประชำชนของผูป้ระกอบกำร



วนัท่ี เลขท่ี
ล ำดบั เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/

เลขประจ ำตวัประชำชน
ช่ือผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอำ้งอิง เหตุผล

สนบัสนุน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอำ้งอิง ดงัน้ี 
     1 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2560 
                   ยกเวน้กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     3 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนำคม 2561                                                                                                       
     4 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3


