ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเหนือคลอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)
ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสาคัญของสั ญญาหรือข้อตกลงเป็ น หนังสื อ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีก ลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด นั้น
การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคอาเภอเหนือคลอง จึงขอประกาศผลผู้ ช นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสามารถ ยาวส่ง)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเหนือคลอง

ลำดับ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี/
เลขประจำตัวประชำชน
0815556000860
1
0815561000899
2
0815558000573
3
0815558000573
4
0815558000573
5
0815558000573
6
1819900276010
7
1819900214090
8
0815556000860
9
3810100662380
10
3800600248680
11
1310600194219
12
0994000165501
13
1819900091109
14
3800600037280
15
0815561000899
16
0815563000209
17
0815558000573
18
0815558000573
19
3810100332100
20
0813561000714
21
3800600037280
22
0815561002549
23
3810100685983
24
0994000165501
25
0903562002604
26
3809700167213
27
3800600248680
28
3800600037280
29
0815560002693
30
3810100332100
31
3810100673497
32
3810100332100
33

ชื่ อผูป้ ระกอบกำร

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผูช้ นะกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงหรื อผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและสำระสำคัญของสัญญำหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจำไตรมำสที่ 1/2564 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564)
กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคอำเภอเหนื อคลอง
รำยกำรพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง

บริ ษทั คอมเวิลด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
บริ ษทั ซี ดับบลิว พี พริ้ นติ้ง จำกัด (สนญ.)
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
นำยอัซมี ชำติไทย
นำยปฏิญญำ แซ่ ลิ้ม
บริ ษทั คอมเวิลด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
นำยสันติ มิดุหมัด
อู่นิวฒั กำรช่ำง
นำยวณัฐ ทองเพ็ชร
บริ ษทั กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
พิเชษฐ์กำรช่ำง
ชัยยำกำรช่ำง
บริ ษทั ซี ดับบลิว พี พริ้ นติ้ง จำกัด
บริ ษทั อำร์ ม แอร์ กระบี่ จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
บริ ษทั บ้ำนไฟฟ้ ำ วิศวกรรม จำกัด
นำยนิ พนธ์ ฝั่งขวำ
ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด วิลำศ อิเล็คทริ ก
ชัยยำกำรช่ำง
บริ ษทั ปกำสัยวัสดุก่อสร้ำง (189)
นำยชัยวัฒน์ ชำยกุล
บริ ษทั กระบี่ประวิม เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด เค.พี.รุ่ งเรื องวิศวกรรม
ส่ งเสริ ม ออโต้ เซ็นเตอร์
อู่นิวฒั กำรช่ำง
ชัยยำกำรช่ำง
บ.กระบี่ ประวิมเอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
นำยนิ พนธ์ ฝั่งขวำ
ร้ำนปกำสัยเครื่ องเขียน สำนักงำนใหญ่
นำยนิ พนธ์ ฝั่งขวำ

รำยงำนขอสั่งซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์
รำยงำนขอสั่งจ้ำงปริ้ นแบบแปรนขนำด A1
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้ำนคุณชำเร สำรำญ ม.1 ต.เหนื อคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้ำนคุณศิริวรรณ ฎำชำ ม.1 ต.คลองเขม้ำ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้ำนคุณภำวิณี คงเดิม ม.1 ต.คลองเขม้ำ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้ำนคุณพลวัต กุเรค้ำ ม.2 ต.เหนื อคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รำยงำนขอควำมเห็นชอบอนุมตั ิจดั จ้ำงเหมำบุคลภำยนอกตัดต้นไม้ลม้ พำดสำยไฟพร้อมรถแทร็ กเตอร์ และเบิกจ่ำยในกรณี จำเป็ น
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมกล้องวงจรปิ ด
รำยงำนขอซื้ อหมึกเครื่ องปริ้ นเตอร์ Canon รุ่ น Ix6870 บ.73/2563
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะหมำยเลขทะเบียน กษท-395 กบ.
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ.
รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกตัดต้นไม้ระบบสำยส่ งและระบบจำหน่ำยแรงต่ำ เฉพำะครำว ประจำเดือน มกรำคม 2564
รำยงำนขอสั่งซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ดำ้ นช่ำง
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะหมำยเลขทะเบียน 81-1260 กบ.
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8900 กบ.
รำยงำนขอสั่งจ้ำงปริ้ นแบบแปรนขนำด A1
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ.
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คุณหรี ม เชื้ อสง่ำ ม.6 ต.เหนื อคลอง จ.กระบี่
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม.กลุ่มบ้ำนคุณธัญพร คำปั ญญำ ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รำยงำนขอจ้ำงเหมำเรื อ ไป-กลับ ท่ำเรื อแหลมกรวด-เกำะปู-เกำะจำ
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฎิบตั ิงำนก่อสร้ำงขยำยเขตฯ - คฟม. กลุ่มบ้ำนคุณธัญต์ชนก อิ่ มเกษม ม.6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กบ.
รำยงำนขอสั่งซื้ อวัสดุดำ้ นช่ำง
รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกวำงยำต้นปำล์มน้ ำมัน (กรณี ตน้ ไม้ลกั ษณะพิเศษ)
รำยงำนขอจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ดำ้ นช่ำง
รำยงำนขอซื้ อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่ สถำนี ไฟฟ้ ำกระบี่ 1
รำยงำนขอซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.
รำยงำนขอจ้ำงซ่ อมแซมยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.
จัดซื้ อเครื่ องมือช่ำง (ซื้ อกิ๊ บ หิ นลับมีด สกรู ตะปู ใบเลื่ อย คีม พร้ำ ไขควง)
จัดจ้ำงเหมำเรื อ ไป เกำะศรี บอยำ
จัดชื้ อวัสดุอุปกรณ์ตลับหมึกปริ้ นเตอร์ สำนักงำน รุ่ น HP รหัสทรัพย์สิน 532195289 0
จัดจ้ำงเหมำเรื อ

จำนวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง
1,607.48
6,291.60
13,509.14
3,659.40
7,648.36
18,751.54
3,000.00
250.00
3,230.00
3,260.00
6,450.00
64,500.00
8,180.00
27,000.00
590.00
561.75
16,640.00
11,002.25
20,264.22
2,500.00
36,019.71
530.00
248.00
48,750.00
2,727.00
45,582.00
600.00
1,680.00
1,630.00
4,909.00
2,500.00
4,020.00
2,500.00

เอกสำรอ้ำงอิง
วันที่
เลขที่
12/1/2564
2000107119
13/1/2564
2000081321
13/1/2564
5200010929
13/1/2564
5200010901
13/1/2564
5200010931
13/1/2564
5200010918
20/1/2564
2000127111
21/1/2564
2000114757
22/1/2564
2000114998
28/1/2564
2000161284
1/2/2564
2000173112
2/2/2564
5200016389
3/2/2564
2000264593
3/2/2564
2000173147
9/2/2564
2000265460
9/2/2564
2000230718
10/2/2564
2000304895
11/2/2564
5200038897
11/2/2564
5200048152
16/2/2564
2000226171
16/2/2564
5200028550
18/2/2564
2000265406
2/3/2564
2000340021
2/3/2564
5200038994
5/3/2564
2000377434
5/3/2564
3001837091
10/3/2564
2000377315
12/3/2564
2000377784
17/3/2564
2000414946
7/1/2564
2000081676
18/2/2564
2000162255
1/3/2564
2000340137
1/3/2564
2000377630

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลำดับ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี/
เลขประจำตัวประชำชน
3810100673497
34
3810100169349
35
0815561002549
36
3709700009392
37
3810200215474
38
3810100528101
39
0813559000362
40
0815555000378
41
3901100324158
42
3810100058491
43
3810100169349
44
0815555000378
45
0813559000362
46
0813557001060
47
3810100528101
48
3810200215474
49
0815556000860
50
3810100169349
51
3810100415463
52
0813557001060
53
3810100528101
54
0815555000378
55
0813559000362
56
0813544000418
57
3810200215474
58
0813559000362
59
3810100520356
60

ชื่ อผูป้ ระกอบกำร
ร้ำนปกำสัยเครื่ องเขียน สำนักงำนใหญ่
นำยวิรัช สะสม
ร้ำนปกำสัย วัสดุก่อสร้ำง
ร้ำนนำชัย
นำงจันทร์ จิรำ มณี มยั
ร้ำนน้ ำดื่ มปกำสัย
บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์
ร้ำนเลิศชัยเครื่ องใช้สำนักงำน
นำงจำรี ศศิพงศำธร
นำยวิรัช สะสม
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์
บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม
หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
น้ ำดื่ มปกำสัย
นำงจันทร์ จิรำ มณี มยั
บริ ษทั คอมเวิลด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด (สนญ.)
นำยวิรัช สะสม
นำยเรวัติ ภู่ทอง
หจก.ทีเอ็นเอสกระบี่
น้ ำดื่ มปกำสัย
บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์
บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม
ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดปิ โตรเลี่ ยมกระบี่
นำงจันทร์ จิรำ มณี มยั
บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม
นำยสุ ชำติ กลูหลัก เลขที่

รำยกำรพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง
จัดชื้ อ อุปกรณ์เครื่ องเขียน สำนักงำน
ค่ำจัดส่ งหนังสื อแจ้งหนี้ ผใู ้ ช้ไฟรำยใหญ่ บิลเดือน ธันวำคม 2563
ค่ำซ่ อมแซมรักษำอำคำร ปกำสัยวัสดุก่อสร้ำง
ค่ำวัสดุสำนักงำนค่ำถ่ำยเอกสำรใบผ่อนผันกำรชำระค่ำไฟฟ้ ำ
ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ซักรี ดชุดเครื่ องนอนห้องแก้กระแสไฟฟ้ ำขัดข้อง ประจำเดือนมกรำคม 2564
จัดซื้ อน้ ำดื่ ม ร้ำนน้ ำดื่ มปกำสัย
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน ม.ค. 64
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จำกัด มหำชน)เดือนม.ค. 64
ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำซื้ อตลับหมึกพิมพ์
ค่ำวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงำน ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว
จ้ำงบุคคลภำยนอกจัดส่ งหนังสื อแจ้งหนี้ ค่ำไฟฟ้ ำประจำเดือน มกรำคม 2564
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จำกัด มหำชน)เดือนก.พ.64
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน ก.พ.64
จัดซื้ อวัสดุสำนักงำน ร้ำน หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
ขอซื้ อน้ ำดื่ ม จำกร้ำนน้ ำดื่ มปกำสัย เดือน ก.พ.64
จ้ำงทำควำมสะอำดชุดซักรี ดเครื่ องนิ นห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ ำขัดข้อง ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2564
จัดซื้ อ sata-iii (3Y)2TB ค่ำซ่ อมแซมบำรุ งรักษำอุปกรณ์สำนักงำน บริ ษทั คอมเวิลด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกจัดส่ งหนังสื อแจ้งหนี้ ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2564
จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ ตัดแต่งกิ่ งไม้บริ เวณด้ำนหน้ำและหลังสำนักงำน นำยเรวัติ ภู่ทอง
ค่ำวัสดุสำนักงำน จำกร้ำน ทีเอ็นเอส กระบี่
จัดซื้ อน้ ำดื่ ม จำกร้ำน น้ ำดื่ มปกำสัย
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.โชคธนเศรษฐ์ ปำล์ม ออยล์(จ่ำยให้ธ.ทหำรไทย จำกัด มหำชน)เดือนมี.ค. 64
ค่ำน้ ำมัน บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม เดือน มีนำคม 64 นอกบัตรฟี สกำร์ ด
ค่ำน้ ำมัน Feed card ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดปิ โตรเลี่ ยมกระบี่ (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย ) เดือน มีนำคม 64
จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกจ้ำงเหมำซักรี ดชุดเครื่ องนอนห้องแก้ไฟฟ้ ำขัดข้อง ประจำเดือน มีนำคม 2564 รวม 12 วัน
ค่ำน้ ำมันFleet card บ.ปกำสัย ปกำโตรเลียม (จ่ำยให้ ธนำคำรทหำรไทย) เดือน มี.ค. 64
จ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกกำจัดวัชพืช สถำนี ไฟฟ้ ำกระบี่ 1
รวมทั้งสิ้ น

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล
(1) ระบุลำดับที่เรี ยงตำมลำดับวันที่ที่มีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
(2) ระบุเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีหรื อเลขประจำตัวประชำชนของผูป้ ระกอบกำร
ระบุชื่อผูป้ ระกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้ำงในแต่ละครั้ง เช่น ซื้ อวัสดุสำนักงำน ซื้ อน้ ำมันเชื้ อเพลิง จ้ำงซ่ อมรถยนต์ เป็ นต้น
(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในแต่ละครั้ง กรณี ที่ใบเสร็ จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจำนวนเงินที่จดั ซื้ อจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(6) ระบุวนั ที่/เลขที่ของสัญญำหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน

จำนวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง
3,835.00
782.00
295.00
400.00
1,000.00
160.00
8,797.81
27,977.79
9,000.00
240.00
782.00
21,173.00
13,154.07
2,868.00
150.00
1,000.00
1,930.00
782.00
4,500.00
1,710.00
230.00
35,968.08
1,760.22
4,250.00
1,200.00
12,718.57
3,500.00
530,754.99

วันที่
17/3/2564
7/1/2564
20/1/2564
21/1/2564
29/1/2564
29/1/2564
31/1/2564
31/1/2564
1/2/2564
1/2/2564
8/2/2564
25/2/2564
25/2/2564
25/2/2564
28/2/2564
28/2/2564
4/3/2564
8/3/2564
16/3/2564
23/3/2564
31/3/2564
31/3/2564
31/3/2564
31/3/2564
31/3/2564
31/3/2564
26/1/2564

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่
2000416149
2000081539
2000115117
2000114572
2000126929
2100033711
2100034031
2100034020
2000160859
2000160427
2000230270
2100064570
2100064570
2000264927
2100069994
2000251688
2000353458
2000377669
2000340694
2000416561
2100097565
2100096683
2000454282
2100096694
2000414170
2100096686
2000351196

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

ลำดับ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี/
เลขประจำตัวประชำชน

ชื่ อผูป้ ระกอบกำร

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็ นเลขอ้ำงอิง ดังนี้
1 หมำยถึง กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมหนังสื อกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิ งหำคม 2560
ยกเว้นกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
2 หมำยถึง กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมำยถึง กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตำมหนังสื อคณะกรรมกำรวินิจฉัยปั ญหำกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
4 หมำยถึง กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงกรณี อื่นๆ นอกเหนื อจำก 1 - 3

รำยกำรพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จดั ซื้ อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

