


ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
1  1330800011851 ร้านกองวัคซีนอิงค์เจ็ท จัดซ้ือไวนิลรณรงค์การปอ้งกันโควิด-19                                 750.00 29/1/2564 เลขที่ 2000120485 1
2  0303561002088 หา้งหุ่นส่วนจ ากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย หมวกนิรภัย, ถุงมือ                             28,526.20 29/1/2564 เลขที่ 2000114581 1
3  3309800001605 นายเชน ปกราณเสนีย์ จัางดูแลสวนหย่อมและรอบ สนง.งาน กพ.64                               7,040.00 2/3/2564 เลขที่ 2000259541 1
4  3309800260023 ร้านอนันต์การช่าง ค่าเช่าเต็นท ์ม.ีค.64                               3,500.00 2/3/2564 เลขที่ 2000259593 1
5  0303547000227 หจก.เทวัญครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์ 8 ตัว                               8,560.00 3/3/2564 เลขที่ 5200029842 1
6  3309800100484 ร้านพาณิชย์ศิลป์ จ้างท าตรายาง 1420.00                               1,420.00 9/3/2564 เลขที่ 2000292509 1
7  0303547000227 หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล จัดซ่อมเก้าอี้ 3210.00                               3,210.00 9/3/2564 เลขที่ 2000292665 1
8  0303547000227 หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล จ้างซ่อมเก้าอี้ 6,420 บาท                               6,420.00 9/3/2564 เลขที่ 2000294546 1
9  0303561002088 หา้งหุ่นส่วนจ ากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือหมวกนิรภัยแบบปรับหมุน คลาส E                               4,547.50 10/3/2564 เลขที่ 2000302771 1
10  3360200349785 ร้านสีมาเซอร์วิส จ้างถ่ายเอกสาร กพ.64 3393.00                               3,393.00 11/3/2564 เลขที่ 2000305944 1
11  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร์ร่ี จัดซ้ือตลับหมึก 2461.00                               2,461.00 16/3/2564 เลขที่ 2000332977 1
12  3360200349785 ร้านสีมาเซอร์วิส จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มีค.64                               3,398.00 19/3/2564 เลขที่ 2000474893 1
13  0303546000843 หจก.กิจเจริญปากช่อง จัดซ้ือวัสดุเบเ็ตล็ด 2407.50                               2,407.50 24/3/2564 เลขที่ 2000379200 1
14  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือธงชาติและตะกร้า 1465.90                               1,465.90 31/3/2564 เลขที่ 2000404700 1
15  0303546000843 หจก.กิจเจริญปากช่อง จัดซ้ือครัชผ้า 374.50                                 374.50 31/3/2564 เลขที่ 2000404796 1
21  3309800278241 นางเอมอร ปกราณเสนีย์ จ้างเหมาท าความสะอาด ตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้า                               3,000.00 4/1/2564 เลขที่ 2000133764 1
24  0994000165501 ร้านบบี ีปรินเตอร์ (ส านักงานใหญ)่ ตลับหมึกเคร่ืองปร้ินซัมซุง รุ่น Xpress M2885 W รหสั

ทรัพย์สิน 532171321-0
                              5,992.00 22/1/2564 เลขที่ 2000089511 1

26  3309800189078 ธนาคูณ ส านักงานใหญ่ วัสดุส านักงาน ม.ค. 64                               2,760.60 8/2/2564 เลขที่ 2000167752 1
28  0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย(ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือ Harness safety พร้อม Shoulder strap                               6,420.00 15/2/2564 เลขที่ 2000185799 1
29  0994000165501 ร้าน บบี ีปรินเตอร์ (ส านักงานใหญ)่ ตลับหมึกเคร่ืองปร้ินซัมซุง รุ่น Xpress M2885 W รหสั

ทรัพย์สิน 532171321-0
                              5,992.00 17/2/2564 เลขที่ 2000200460 1

30  1309900156523 นยจรินทร์ อัตริ จ้างเหมาท าปา้ยบอร์ดตารางเวรแก้ไฟ และไปโปรดระวัง 
ของ กฟอ.ปากช่อง

                            12,900.00 19/2/2564 เลขที่ 2000211843 1

31  3309800278241 นางเอมอร ปกราณเสนีย์ จ้างเหมาท าความสะอาดตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้า                               3,120.00 25/2/2564 เลขที่ 2000251486 1
1.ตะกร้าใส่เอกสาร
2.น้ าน่ลบค าผิด
3.เคร่ืองเย็บ เบอร์ 8
4.ลวดเย็บ เบอร์ 10
5.กาวแทง่
6.หมึกเติมแทน่ประทบั
1.ตรายางนายสุวัฒน์ วงศ์ษาสนธ์ิ+ต าแหน่ง แบบเต็ม
2.ตรายางนายสุวัฒน์ วงศ์ษาสนธ์ิ+ต าแหน่ง แบบย่อ
3.ตรายางนายณรงค์วิทย์ พิมพิสาร
4.ตรายางนายไกรสร ศรีธรรมมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

136  3309800189078 ธนาคูณ ส านักงานใหญ่                               1,797.60 24/3/2564 เลขที่ 2000379245

133  3309800189078 ร้าน ธนาคูณ ส านักงานใหญ่                               1,316.10 9/3/2564 เลขที่ 2000294468



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

5.ตรายางยานจักรพล สิทธิโชค
37  0745555000301 บริษัท สยามพลาสแพค อินดัสเตรียน จ ากัด จัดจ้างท ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้แจ้งค่าไฟฟ้า                             48,150.00 29/3/2564 เลขที่ 2000391056 1
39  3309800278241 นางเอมอร ปกราณเสนีย์ จ้างเหมาท าความสะอาดตึกปฎิบติัการระบบไฟฟ้า                               3,120.00 31/3/2564 เลขที่ 2000427351 1
41  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง

หม้อแปลงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง บริเวณ 
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            17,801.00 6/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.009/64 1

42  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านายพิบลู อาศัยนา บริเวณ ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              1,940.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.010/64 1

43  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตเพิ่ม
เฟสแรงต่ านางสาวชณัญชิดา เจริญเมือง บริเวณ ต าบล
ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              1,961.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.005/64 1

44  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านางฉลวย ล้ิมมงคล บริเวณ ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              7,080.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.003/64 1

45  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตเพิ่ม
เฟสแรงต่ านางล าดวน ใหลสกุล บริเวณ ต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              2,843.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.006/64 1

46  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านายสิงหนาถ จันทร์โพธ์ิ บริเวณ ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              6,994.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.008/64 1

47  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขต
สับเปล่ียนเพิ่มขนาดหม้อแปลงนายประสิทธ์ิ เส้ียนดร 
บริเวณ บา้นโคกสูง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

                            16,613.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.011/64 1

48  0303547004796 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.เพชรสยามธุรกิจ 2004 จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง
หม้อแปลงบริษัท เอส อาร์ ซี แอ็นนิมัล เฮล จ ากัด บริเวณ
 ต าบลวังไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            30,898.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.002/64 1

49  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานย้ายแนวเสา
แรงต่ านายประกอบ เกินกลาง บริเวณ ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              1,944.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.004/64 1

50  3301000501185 นายประทปี รักค้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง
หม้อแปลงนายพิรกฤษ เรืองสาท บริเวณ ต าบลคลองม่วง
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              1,749.00 7/1/2564 เลขที่ จ.ปชง.001/64 1

136  3309800189078 ธนาคูณ ส านักงานใหญ่                               1,797.60 24/3/2564 เลขที่ 2000379245
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

51  0303534001246 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โง้วเล่ียงเฮงวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือหนิ ปนู ทราย คร้ังที่ 2 เทเพิ่มเติมนายณัธสม                               6,270.20 11/1/2564 เลขที่ ฉ.3 ปชง.(กส.)...../2563 1
52  0303534001246 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โง้วเล่ียงเฮงวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) คร้ังที่ 1/2564                             15,850.98 11/1/2564 เลขที่ 200035607 1

54  0303534001246 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โง้วเล่ียงเฮงวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) คร้ังที่ 2/2564                               6,270.20 14/1/2564 เลขที่ 2000050519 1
55  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข

ทะเบยีน ผผ.5145 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-30 
ธ.ค.2563

                              8,800.00 18/1/2564 เลขที่ 2000062812 1

56  0303534001246 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โง้วเล่ียงเฮงวัสดุก่อสร้าง พัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) คร้ังที่ 3/2564                               3,559.89 18/1/2564 เลขที่ 2000062579 1
58  3309800046331 อู่ธนทรัพย์ (ช่างจันทร์) ค่าซ่อมรถ 82-9376 นม.                             32,635.00 21/1/2564 เลขที่ 2000080388 1
63  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ ปากช่อง จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 85-1466(กระเช้าแก้ไฟ) นม.                               8,944.67 29/1/2564 เลขที่ 2000119965 1
64  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข

ทะเบยีน ผผ 5145 นครราชสีมา วันที่ 4-15 ม.ค.64
                              8,000.00 29/1/2564 เลขที่ 2000117809 1

65  3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายพรพินิจ พัฒนกุล บริเวณ บา้นโคก
สง่า ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                            12,255.00 1/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.022/64 1

66  3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางสาวไปรนา ปทมุวงศ์ บริเวณ บา้น
โคกสง่า ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                              9,987.00 1/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.024/64 1

67  3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางสาวกมลชนก ทองคล่ี บริเวณ บา้น
โนนปา่ต้ิว ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                            10,977.00 1/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.023/64 1

68  1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข
ทะเบยีน ผท.4047 นม. วันที่ 4-15 ม.ค.2564

                              8,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134120 1

69  3302100069561 นายสมนึก หมวกสันเทยีะ จ้างเหมายานพหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข
ทะเบยีน กอ.7847 นครราชสีมา วันที่ 4-15 มกราคม 
2564

                              8,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000129704 1

70  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายพงษ์ศักด์ิ แก้วทพิย์ บริเวณ บา้นไทย
เดิม ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                            10,512.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.029/64 1

53 บจก. เจพีท ีออโต้ไทร์ จัดซ้ือจัดจ้าง ซ่อม/บ ารุงรักษาตามวาระ/ล้าง เปล่ียนยาง 
หมายเลขทะเบยีน ค-5334 นม.

                            11,556.00 12/1/2564 เลขที่ 2000035705 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

71  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านางค าตา หอมจันทกึ บริเวณ ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              2,746.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.032/64 1

72  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านายปวิช บญุเจริญกิจจา บริเวณ ต าบลหนองน้ าแดง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              9,700.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.028/64 1

73  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ าบริษัท เดอะนิวโฮมเอสเตท จ ากัด บริเวณ ต าบลปาก
ช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              6,110.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.030/64 1

74  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านายเตวิช ตุ้มทองค า บริเวณ ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              7,287.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.026/64 1

75  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ าพ.อ.พรรณวัตร บญุชัย บริเวณ บา้นประดู่งาม ต าบล
ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              8,489.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.031/64 1

76  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายอนุภาพ อิ่มล้ิมธาร บริเวณ ต าบล
หนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            12,135.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.025/64 1

77  3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านายสมนึก มีโชคชัย บริเวณ ต าบลคลองม่วง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              5,640.00 3/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.027/64 1

78  3309901664880 นายสันติ คุณารักษ์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ าบริษัท เคเอสกรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริเวณ ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            63,765.00 4/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.033/64 1

79  3301000501185 นายประทปี รักค้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางณัฐรดา ธัญประสาท บริเวณ บา้น
หนองกะจะ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                              9,139.00 5/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.037/64 1

80  3301000501185 นายประทปี รักค้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางรุจิเรย เขียวสอาด บริเวณ บา้นทา่
มะนาว ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                              7,826.00 5/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.038/64 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

81  3301000501185 นายประทปี รักค้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายประกวด ธนาบรูณ์ บริเวณ บา้น
คลองตาลอง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                              9,669.00 5/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.039/64 1

82  3301000501185 นายประทปี รักค้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ านางสาวนภัสวรรณ ขัติยะ บริเวณ ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            19,524.00 5/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.036/64 1

83  0305557000051 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมาร์ท จ ากัด จัดซ้ือสลิงไส้เหล็ก 5/8 หนุ                                 532.86 8/2/2564 เลขที่ 2000156624 1
84  3302100561474 นายสมพร อ่อนจันทร์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง

หม้อแปลงนายแมนฤทธ์ิ ดวงสีดา บริเวณ ต าบลพญาเย็น
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            15,291.00 8/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.049/64 1

85  0305559004810 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด จัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง                               5,846.48 8/2/2564 เลขที่ 2000156599 1
86  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข

ทะเบยีน ผผ.5145 นครราชสีมา วันที่ 18-29 มกราคม 
2564

                              8,000.00 9/2/2564 เลขที่ 2000165046 1

87  3302100069561 นายสมนึก หมวกสันเทยีะ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน กอ.7847 นครราชสีมา วันที่ 18-29 มกราคม 
2564

                              8,000.00 15/2/2564 เลขที่ 2000184677 1

88  1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน ผท.4047 นครราชสีมา

                              8,000.00 15/2/2564 เลขที่ 2000184646 1

89  3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง
ต่ าไฟสาธารณะเทศบาลต าบลสีมามงคล บริเวณ ต าบล
กลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            38,049.00 16/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.051/64 1

90  3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง
หม้อแปลงโรงผลิตอาหารสัตว์พระราชทาน บริเวณ ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            16,463.00 24/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.054/64 1

91  0303557002826 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2บา้นน้ าพ(ุซ.ศรีจันทร์) บริเวณ ต าบลพญา
เย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            12,744.77 24/2/2564 เลขที่ จ.ปชง.058/64 1

92  0303534001246 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โง้วเล่ียงเฮงวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) คร้ังที่ 4                             19,138.02 25/2/2564 เลขที่ 2000242168 1
เลขที่ 2000244891 193  3309800143833 ร้านพีระศิลป์ จัดท าปา้ยบอกระยะทางจารจร กฟอ.ปากช่อง เลขที1่71 

ถนนมิตรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                            38,000.00 25/2/2564



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

94  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางสาวถิรพร อุดมวงศ์มณี บริเวณ บา้น
ปางแก ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              1,213.00 1/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.063/64 1

95  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางโฉม มาดหมาย บริเวณ บา้นปา่ไผ่ 
ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            19,401.00 1/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.064/64 1

96  1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน ผท.4047 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.
64

                              8,800.00 1/3/2564 เลขที่ 2000251586 1

97  0303556005376 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องวิชั่น จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นางเพื่อม เนื่องสกุล บริเวณ บา้นใหม่
พัฒนา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              3,782.00 1/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.065/64 1

98  0105540100068 บริษัท มัชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ส่ิงพิมพ(์ตลับหมึกเลเซอร์ปร้ินเตอร์ Toner 
Lexmark 56F3000

                              4,815.00 4/3/2564 เลขที่ 2000273141 1

99  0303547004796 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.เพชรสยามธุรกิจ 2004 จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายวุฒิชัย งอยจันศรี บริเวณ บา้นฝาย
มอญ หมู1่6 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

                            12,066.39 5/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.067/64 1

100  0303547004796 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.เพชรสยามธุรกิจ 2005 จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯ
โครงการคฟม.2นายวสันต์ โทเกาะ บริเวณ บา้นโนนอารีย์
 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                              9,222.33 5/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.066/64 1

101  3302100069561 นายสมนึก หมวกสันเทยีะ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน กอ.7847 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.
64

                              8,800.00 9/3/2564 เลขที่ 2000292463 1

103  3302100069561 นายสมนึก หมวกสันเทยีะ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน กอ.7847 นครราชสีมา

                              7,200.00 10/3/2564 เลขที่ 2000304161 1

104  1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข
ทะเบยีน ผท.4047 นครราชสีมา

                              7,200.00 10/3/2564 เลขที่ 2000304230 1

105  0303557001625 หจก.สินเจริญการไฟฟ้าปากช่อง จัดซ้ือตะขอยก                               4,643.80 11/3/2564 เลขที่ 2000313769 1
106  0303557002826 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ้างยานพาหนะจากบคุคลภายนอก วันที่ 15 ก.พ. 64                               7,490.00 15/3/2564 เลขที่ 2000321856 1
107  0303557001625 หจก.สินเจริญการไฟฟ้าปากช่อง จัดซ้ือพุ๊ก ยึดแร็คเมนชายคา 20 ตัว                                 128.40 15/3/2564 เลขที่ 2000324346 1

102  0105561005200 บริษัท หมิง ดีไซน์ จ ากัด ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกั้นหอ้ง ผบป.กฟอ.ปากช่อง                             37,236.00 10/3/2564 เลขที่ 2000302530 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

108  0303557002826 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ้างยานพาหนะจากบคุคลภายนอก วันที่ 18-19 ก.พ. 64                             14,980.00 15/3/2564 เลขที่ 2000321749 1
109  0305534000772 บริษัท วันดีพัฒนา จ ากัด จ้างยานพาหนะจากบคุคลภายนอก                             12,840.00 16/3/2564 เลขที่ 2000333175 1
110  3309901664880 นายสันติ คุณารักษ์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯแรง

ต่ านายอานนท ์ขุนศรี บริเวณ บา้นหนองไทรเหนือ หมู1่9
 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            13,311.00 16/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.079/64 1

111  1309900159523 นายจรินทร์ อัตริ ปา้ยประชาสัมพันธ์ กฟอ.ปากช่อง (GECC)                             13,000.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338871 1
112  3309901664880 นายสันติ คุณารักษ์ จ้างเหมาค่าแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ัง

หม้อแปลงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที2่ (SP11) บริเวณ
 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                            37,351.00 19/3/2564 เลขที่ จ.ปชง.081/64 1

113  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บุุคคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน ผผ.5145 นม. ระหว่างวันที่ 16-31 ม.ีค.64

                              9,600.00 21/3/2564 เลขที่ 2000486877 1

114  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บุุคคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน ผผ.5145 นม. ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.64

                              8,800.00 23/3/2564 เลขที่ 2000365807 1

115  3302100023189 นายรุ่ง ทพิสุทตั จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลข
ทะเบยีน ผผ.5145 นครราชสีมา

                              6,400.00 23/3/2564 เลขที่ 2000365777 1

118  1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บุุคคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน ผอ.4047 นม. ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.64

                              8,800.00 24/3/2564 เลขที่ 2000381218 1

119  3302100069561 นายสมนึก หมวกสันเทยีะ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์บุุคคลภายนอกหมายเลข
ทะเบยีน กอ.7847 นม. ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.64

                              8,800.00 25/3/2564 เลขที่ 2000381194 1

จัดซ้ือ ผบป.กฟอ.ปากช่อง
หมึกเคร่ือง Brother รุ่น MFC -8880DN รหสัทรัพย์สิน 
532093796 จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือ ผบป.กฟอ.ปากช่อง
หมึกเคร่ืองซัมซุงรุ่น ML4510ND
ดรัมเคร่ืองซัมซุงรุ่น ML4510ND
รหสัทรัพย์สิ532143767

126  0303539000698 หจก.ทวีศิลป ์อิเลคทริค จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แผนกบญัชี                               4,280.00 3/3/2564 เลขที่ 5200029848 1
127  5310100064815 บบีปีร๊ินเตอร์ จัดซ้ือหมึกปร๊ินเตอร์ Brother รุ่น MFC-8880DN รหสั

ทรัพย์สิน 532093796 จ านวน 2 เคร่ือง
                              6,420.00 9/3/2564 เลขที่ 2000304121 1

ผบป.กฟอ.ปากช่อง จัดซ้ือหมึกปร๊ินเตอร์ซัมซุง 
ML4510ND

จ านวน 1 เคร่ือง
รหสัทรัยพ์สิน 532093796

1128  5310100064815 ร้านบบีปีร๊ินเตอร์                               5,724.50 31/3/2564 เลขที่ 2000404854

1

124  5310100064815 ร้านบบีปีร๊ินเตอร์                             11,609.50 17/2/2564 เลขที่ 2000200397 1

123  5310100064815 ร้านบบีปีร๊ินเตอร์                               6,420.00 8/2/2564 เลขที่ 2000161920



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

129  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7กด.9652 กทม.                                 200.00 5/1/2564 เลขที่ 2000048759 1
130  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7 กด.9660 กทม.                                 200.00 5/1/2564 เลขที่ 2000048720 1
131  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 5กฌ 4096 กทม.                                 200.00 5/1/2564 เลขที่ 2000048737 1
132  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1 ขง.7591 กทม.                                 200.00 5/1/2564 เลขที่ 2000048705 1
134  3309800361610 สินเจริญการไฟฟ้า พุ๊กเหล็ก M8พุ๊กเหล็ก M10                                 132.68 7/1/2564 เลขที่ 2000018559 1
135  0125557020607 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือพัสดุส าหรับงานรับเงินค่ากระแสไฟฟ้า จ านวน 2 

รายการ
                            85,480.16 8/1/2564 เลขที่ PO.3001806655 1

136  0305559004810 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด ซ่อมแซมระบบทอ่ประปา                               1,685.25 13/1/2564 เลขที่ 2000042041 1
137  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเค่ืรองกรองน้ ามันเคร่ือง รถยนต์

หมายเลขทะเบยีน ค-5334 นม.
                              1,160.00 14/1/2564 เลขที่ 2000048685 1

138  0305552002145 บจก.เจพีท ีออโต้ไทร์ เปล่ียนยาง ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
86-9135 นม.

                            19,260.00 14/1/2564 เลขที่ 2000048623,200048662 1

139  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถหมายเลขทะเบยีน 9กม.-2433 กทม.                                 200.00 14/1/2564 เลขที่ 2000048593 1
140  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 9กม.2433 กทม.                                 200.00 14/1/2564 เลขที่ 2000048564 1
141  0305552002145 บจก.เจพีท ีออโต้ไทร์ เปล่ียนยาง ต้ังเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9134 

นม.
                              9,844.00 18/1/2564 เลขที่ 2000060094/2000060121 1

142  0305527000231 บ.ราชสีมาเทพนคร จ ากัด เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองเปล่ียนไส้กรองเปล่ียน
ลูกปนืคลัทช์รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9134 นม.

                            24,480.32 21/1/2564 เลขที่ 2000080435 1

143  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ฮอ.1863 กทม.                                 280.00 2/2/2564 เลขที่ 2000135488 1
144  3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ค-5334 นม.                               3,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000135447 1
145  3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนดวงไชเลนรีเลย์+ปล๊ัก รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

ยง.5125 นม.
                              6,000.00 3/2/2564 เลขที่ 2000138760 1

146  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถหมายเลขทะเบยีน 7กด.9757 กทม.                                 200.00 3/2/2564 เลขที่ 2000138700 1
147  3309800100484 พาณิชย์ศิลป์ จัดท าสต๊ิกเกอร์บง่ชี้ส าหรับโครงการศูนย์ราชการสะดวก 

อาคารศูนย์ปฏิบติัการระบบไฟฟ้า
                              2,600.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159047 1

148  0303546000843 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจเจริญปากช่อง อุปกรณ์เดินสายไฟประกอบโคมไฟฯ.ถนนส าหรับโครง
หลังคาอาคารคลังพัสดุ

                              1,245.48 8/2/2564 เลขที่ 2000161851 1

149  3302100395949 นายชัยวัฒน์ จันทร์เกล้ียง ปรับพื้นดินบริเวณสวนหย่อมเพื่อจัดวางพัสดุ                               8,000.00 10/2/2564 เลขที่ 2000170563 1
150  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือพัสดุส ารอง Safety Stock และส ารองแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้องจ านวน 5 รายการ
                            75,059.43 11/2/2564 เลขที่ PO.3001825602 1

151  3309800293690 นายชวลิต หว่งประโคน ซ่อมแซมหอ้งปฏิบติังาน                             27,500.00 19/2/2564 เลขที่ 2000211621 1
152  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ปากช่อง เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีน้ ายาล้างเบรค รถยนต์หมายเลข

ทะเบยีน ค-8266 นม.
                              4,225.43 19/2/2564 เลขที่ 2000211719 1

153  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ปากช่อง บ ารุงรักษาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์
หมายเลขทะเบยีน 84-8644 นม.

                            10,975.53 19/2/2564 เลขที่ 2000211750 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

154  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ปากช่อง ปะยาง เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ.6654 
นม.

                            61,854.56 23/2/2564 เลขที่ 5200024748 1

155  3309800150147 ลพบรีุหล่อยางปากช่อง เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6353 นม.                             14,800.00 1/3/2564 เลขที่ 2000253259 1
156  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ฮอ-1863 กทม.                                 280.00 1/3/2564 เลขที่ 2000253368 1
157  3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนแฟลตซองไฟเล้ียว สะพานไฟแตร                               1,250.00 1/3/2564 เลขที่ 2000253334 1
158  3309800150147 ลพบรีุหล่อยาง ปากช่อง เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6656 นม.                             22,000.00 1/3/2564 เลขที่ 2000253147 1
159  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

86-9135 นม.
                              2,250.00 2/3/2564 เลขที่ 2000255839 1

160  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7กด9660 กทม.                                 200.00 2/3/2564 เลขที่ 2000255890 1
161  0994000165501 เมืองทองคาร์แคร์-ฟิล์ม ปรับปรุงซ่อมแซมกระจกด้านหน้าหอ้งปฏิบติังาน                               5,900.00 5/3/2564 เลขที่ 2000281102 1
162  0105527008277 บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด จัดซ้ือรถเข็นขนพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุใหเ้ปน็

แบบ Modern Warehouse จ านวน 2 รายการ
                            21,079.00 5/3/2564 เลขที่ PO.3001836732 1

163  0305547001306 บริษัท ปากช่องรถยก จ ากัด ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม.ข้อต่อ ทอ่
ทองเหลือง แปน้เยียบเบรค

                            15,087.00 9/3/2564 เลขที่ 2000298338 1

164  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเฟืองทา้ย รถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กท-8046 นม.

                              1,590.00 9/3/2564 เลขที่ 2000294162 1

165  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ปากช่อง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเบรค ปะเก็นเหลวชุดลูกยางกระบอก
เบรค รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 88-4325 นม.

                              4,232.39 9/3/2564 เลขที่ 2000294048 1

166  3300400348006 อู่อ านวยการช่าง จ้างเหมารถเครนขุดเจาะและปกัเสาบคุคลภายนอก                             14,000.00 9/3/2564 เลขที่ 2000296855 1
167  0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์ปากช่อง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองปะเก็น โบลต์ ปล๊ักถ่าน

น้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 85-1466 นม.
                            12,448.29 9/3/2564 เลขที่ 2000294098 1

170  0303557002826 หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า จ้างเหมารถเครนขุดเจาะและปกัเสาบคุคลภายนอกมา
ช่วยปฏิบติังาน

                            44,940.00 21/3/2564 เลขที่ 2000486856 1

171  3300400348006 นางสุทนิ ขอเจริญกลาง จ้างรถเครนขุดเจาะและปกัเสาบคุคลภายนอก                             14,000.00 24/3/2564 เลขที่ 2000379286 1
173  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล้างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8633 นม.                                 200.00 30/3/2564 เลขที่ 2000397749 1
174  3750100365751 ช่างต้นแอร์เซอร์วิส เปล่ียนสายแอร์ ดรายเออ่ เติมน้ ายา รถยนต์หมายเลข

ทะเบยีน กท-8633 นม.
                              2,800.00 30/3/2564 เลขที่ 2000397796 1

175  5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-
6656 นม.

                              2,510.00 30/3/2564 เลขที่ 2000397717 1

176  0305559004810 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม๊กซ์ จ ากัด งานซ่อมแซมเคร่ืองสุขภัณฑ์หอ้งน้ า                                 497.55 31/3/2564 เลขที่ 2000406589 1
177  5310100064815 ร้าน บบี ีปรินเตอร์ จัดซ้ือตลับหมึกซัมซุง ml4510nd 5724.50                               5,724.50 7/1/2564 เลขที่ 2000030470 1
178  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                               7,805.10 8/1/2564 เลขที่ 2000013489,2002024633 1
180  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,805.65 8/1/2564 เลขที่ 2002001686 1
181  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,411.45 8/1/2564 เลขที่ 2001993892 1
182  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                               6,181.85 8/1/2564 เลขที่ 2001994225 1
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183  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                               8,543.65 8/1/2564 เลขที่ 2001994034 1
184  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใช้ไป                             20,075.36 8/1/2564 เลขที่ 2001999779 1
185  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ                             28,971.40 8/1/2564 เลขที่ 2001994420 1
186  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือน้ ายาถูพื้น 438.70                                 438.70 11/1/2564 เลขที่ 2000030420 1
187  0305543000861 บจก. นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุ สนง. 1126.71                               1,126.71 14/1/2564 เลขที่ 2000050158 1
188  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือที่ตักขยะ 267.50                                 267.50 19/1/2564 เลขที่ 2000069056 1
189  3309800260023 ร้านอนันต์การช่าง จัดจ้างเข่าเต็นท ์เดือน ม.ค.63                               3,500.00 19/1/2564 เลขที่ 2000069311 1
190  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุ สนง.1079.63                               1,079.63 19/1/2564 เลขที่ 2000069004 1
191  0303561006245 หจก.จริงใจปากช่อง จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด 2230.00                               2,230.00 21/1/2564 เลขที่ 2000081869 1
193  0305543000861 บจก.นาฟสเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือแฟ้มผูกสันติด 1498.00                               1,498.00 22/1/2564 เลขที่ 2000089417 1
194  0305543000861 บจก.นาฟสเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด 658.05                                 658.05 22/1/2564 เลขที่ 2000089388 1
195  0305543000861 บจก.นาฟสเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือ วัสดุสนง.มค.64 20939.90                             20,939.90 22/1/2564 เลขที่ 2000089571 1
197  3469900240368 ร้านเลิฟแมนกรอบรูป จัดจ้างเคลือบรูป 150.00 บาท                                 150.00 28/1/2564 เลขที่ 2000114440 1
199  3309800001605 นายเชน ปกราณเสนีย์ จัดจ้างดูแลสวนหย่อม มค.64 8000.00                               8,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134747 1
200  3309800260023 ร้านอนันต์การช่าง จัดจ้างเช่าเต็นท ์กพ.63                               3,500.00 3/2/2564 เลขที่ 2000138989 1
201  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               8,876.50 4/2/2564 เลขที่ 2000070574 1
202  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               2,230.80 4/2/2564 เลขที่ 2000138227 1
203  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                             11,422.75 4/2/2564 เลขที่ 2000146609 1
204  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               4,837.30 4/2/2564 เลขที่ 2000070672 1
205  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                             14,190.00 4/2/2564 เลขที่ 2000070435 1
206  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               8,211.35 4/2/2564 เลขที่ 2000070506 1
207  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด จัดซ้ือค่าน้ ามันรถโฟคลิฟ                               1,067.25 4/2/2564 เลขที่ 2000132200 1
209  3309800189078 ร้านธนาคูณ จัดซ้ือวัสดุ สนง.2418.20                               2,418.20 8/2/2564 เลขที่ 2000166195 1
210  3360200349785 ร้านสีมาเวอร์วิส จัดจ้างถ่ายเอกสาร มค.64 2671.00                               2,671.00 8/2/2564 เลขที่ 2000161991 1
211  3309800189078 ร้านธนาคูณ จัดซ้ือวัสดุ สนง.554.26                                 554.26 8/2/2564 เลขที่ 2000158943 1
212  5310100064815 ร้าน บบี ีปร๊ินเตอร์ จัดซ้ือหมึกพิม 881.00                               8,881.00 15/2/2564 เลขที่ 2000184734 1
213  3430501302205 นายไชยวัฒน์ วงค์ชาลี จัดซ้ือหนิแม่น้ า 2250.00                               2,250.00 15/2/2564 เลขที่ 2000188016 1
214  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุ สนง.ผกส.1316.10                               1,316.10 17/2/2564 เลขที่ 2000201342 1
215  5310100064815 ร้าน บบี ีปร๊ินเตอร์(ส านักงานใหญ)่ ซ่อมชุดท าความร้อนปร้ินเตอร์ซัมซุง                               5,580.00 18/2/2564 เลขที่ 2000204044,2000204016 1
216  3309800378610 ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานใหญ่ ค่าท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ                               3,000.00 18/2/2564 เลขที่ 2000204143 1
217  5310100064815 ร้าน บบี ีปร๊ินเตอร์ (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือหมึกซัมซุง                               5,724.50 18/2/2564 เลขที่ 2000204080 1
218  0303546000843 หจก.กิจเจริญปากช่อง จัดซ้ืออุปกรร์หอ้งน้ า 2081.15                               2,081.15 22/2/2564 เลขที่ 2000218990 1
219  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด 1316.10                               1,316.10 22/2/2564 เลขที่ 2000229662 1
220  3309800189078 ร้านธนาคูณ จัดซ้ือวัสดุ สนง.(gecc) 2907.19                               2,907.19 22/2/2564 เลขที่ 2000217945 1
221  5310100064815 ร้าน บบี ีปร้ินเตอร์(ส านักงานใหญ)่ ซ้ือตลับหมึก Fujitsu DL6400                               4,815.00 23/2/2564 เลขที่ 2000229740 1
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222  5310100064815 ร้าน บบี ีปร้ินเตอร์(ส านักงานใหญ)่ ซ่อมชุดท าความร้อนปร้ินเตอร์ ซัมซุง 1 ชุด กฟย.คลองม่วง                               2,985.30 25/2/2564 เลขที่ 2000243198 1

223  3309800189078 ร้านธนาคูณ จัดซ้ือวัสดุ สนง. 2737.06(gecc)                               2,737.06 1/3/2564 เลขที่ 2000253204 1
225  0105555021215 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด 1500.00                               1,500.00 9/3/2564 เลขที่ 2100068506 1
226  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               4,428.50 12/3/2564 เลขที่ 2000205448 1
227  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,821.05 12/3/2564 เลขที่ 2000202461 1
228  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,800.10 12/3/2564 เลขที่ 2000203825 1
229  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,949.10 12/3/2564 เลขที่ 2000202425 1
230  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                             42,215.45 12/3/2564 เลขที่ 2000203462 1
231  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               4,154.85 12/3/2564 เลขที่ 2000202397 1
232  0305528000065 บริษัท ปากช่องสันติสุข จ ากัด ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                               5,821.05 12/3/2564 เลขที่ 2000202461 1
233  3309800001605 นายเชณ ปกราณเสนีย์ จัดจ้างดูแลสวนหย่อม ม.ีค.64 8640.00                               8,640.00 31/3/2564 เลขที่ 2000428326 1
234  0303561006245 หจก.จริงใจปากช่อง ค่าวัสดุเบด็เตล็ดส านักงาน                               1,630.00 27/1/2564 เลขที่ 2000109565 1
237  3310500115496 น.ส.กิ่งแก้ว รัชนีศิริภาพ ค่าท าความสะอาดส านักงาน ม.ค. 64                               3,440.00 3/2/2564 เลขที่ 2000138937 1
238  0305543000861 บจก.นาฟสเตชั่นเนอร่ี ค่าวัสดุส านักงาน                                 757.56 9/2/2564 เลขที่ 2000164075 1
239  0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี ค่าวัสดุเบด็เตล็ดส านักงาน (ธงชาติไทย)                                 224.70 22/2/2564 เลขที่ 2000223857 1
240  3309800378610 ร้านไชยอิเล็กทรอนิกส์ ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ                               6,300.00 22/2/2564 เลขที่ 2000218023 1
242  5309890006501 ร้านน้ าด่ืมจ าปจี าปา ค่าน้ าด่ืม ก.พ. 64                                 435.00 2/3/2564 เลขที่ 2100060915 1
243  3310500115496 นางสาวกิ่งแก้ว รัชนีศิริภาพ ค่าท าความสะอาดส านักงาน เดือน ก.พ. 64                               3,096.00 2/3/2564 เลขที่ 2000259673 1
244  3309800100484 ร้านพาณิชย์ศิลป์ ค่าปา้ยชื่อพนักงาน                                 280.00 9/3/2564 เลขที่ 2000292550 1
245  0305559004810 บจก.ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ วัสดุเบต็เตล็ดช่าง                               2,803.40 24/3/2564 เลขที่ 2000381602 1
248  5309890006501 ร้านน้ าด่ืมจ าปจี าปา ค่าน้ าด่ืม ม.ีค. 64                                 435.00 31/3/2564 เลขที่ 2000427839 1
249  3310500115496 นางสาวกิ่งแก้ว รัชนีศิริภาพ ค่าท าความสะอาดส านักงาน ม.ีค. 64                               3,956.00 31/3/2564 เลขที่ 2000427954 1

ตลับหมึกย่ีหอ้ Fuji Xerox P355D รหสัทรัพย์สิน 
532184014

ตลับหมึกย่ีหอ้ Ricoh SP230SFNW รหสัทรัพย์สิน 
532190020-0

ค่าจ้างซักผ้าปทูี่นอน,ผ้าหม่
เดือน ม.ค. 64
ค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน
เดือน ม.ค. 64

258  3302100511761 การประปาคลองม่วง (ซับพลู) ค่าน้ าประปาส านักงาน กฟย.คม. ประจ าเดือน เดือน 
ก.พ.64

                                192.00 22/3/2564 เลขที่ 2000358807 1

ค่าจ้างซักผ้าหม่ , ผ้าปทูี่นอน หอ้งเวรแก้ไฟฯ
เดือน ก.พ. 64

259  3302100353847 น.ส.นิภานันท ์เทอืงจันทกึ                               3,000.00 24/3/2564 เลขที่ 2000381693 1

1

255  1309900212954 น.ส.น้ าค้าง ริดจะโปะ๊                               3,200.00 2/2/2564 เลขที่ 2000133525 1

254  3302100353847 น.ส.นิภานันท ์เทอืงจันทกึ                               3,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000133604

250  5310100064815 ร้าน บบี ีปร้ินเตอร์                               9,630.00 19/1/2564 เลขที่ 2000069118 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564  ถึง เดือน มนีาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

ค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน
เดือน ก.พ. 64
ค่าน้ าด่ืมส านักงาน กฟย.คลองม่วง
เดือน ก.พ.64
ค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน กฟย.คม.
เดือน มีนาคม 64

350  3302100405529 นายแสงชีพ จริยสิริกุล จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สถานีไฟฟ้าย่อย3 เดือน 
ม.ค.64

                              7,000.00 8/2/2564 เลขที่ 5200017165 1

351  3302100405529 นายแสงชีพ จริยสิริกุล จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สถานีไฟฟ้าย่อย 2 เดือน
 ม.ค.64

                              6,500.00 8/2/2564 เลขที่ 5200017168 1

352  3302100405529 นายแสงชีพ จริยสิริกุล จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สถานีปากช่อง1 ม.ค.64                               3,600.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159159 1
รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 1,962,868.98                      

1263  1309900212954 น.ส.น้ าค้าง ริดจะโปะ๊                               3,680.00 31/3/2564 เลขที่ 2000428172

1

261  3710900465407 ร้านน้ าด่ืมเทมส์ 1991                                 360.00 26/3/2564 เลขที่ 2000389682 1

260  1309900212954 น.ส.น้ าค้าง ริดจะโปะ๊                               2,880.00 24/3/2564 เลขที่ 2000381761


