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เหตผุล
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1  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ คยีบ์อรด์กบั

เมาท ์ทดแทนตวัที่

ชํารุด 706 7/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1668/2563 1

2  5679990000501

ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย (น.ส.นพมาศ 

เจยีมบรูณะกลุ)

จัดซือ้ Harddisk 2Tb

 1 ตวั 2,450.00 7/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1670/2563 1

3  0105519001331

บ.กนกสนิ เอ็กซปอรต์ อมิปอรต์ จํากดั 

(สํานักงานใหญ่)

จัดซือ้ตลบัหมกึ 

เครือ่งพมิพบ์ลิ Tolly 

T6215 1 ตลบั 2,140.00 7/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1669/2563 1

4  5679990000501

ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย (น.ส.นพมาศ 

เจยีมบรูณะกลุ

จัดซือ้ Battery UPS 

เพือ่ทดแทนตวัทีช่ํารุด 1,780.00 7/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1667/2563 1

5  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั

จัดซือ้ตลบัหมกึ Ricoh

 2ตลบั ใชใ้น กฟย.ต.

วงัชมภู 5,339.30 10/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1788/2563 1

6  0105554017214 บ.ไอทเีวริค์ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

จัดซือ้ดรัม้ปริน้เตอร ์

Sumsang ใชใ้น

แผนกกอ่สรา้ง กฟจ.

เพชรบรูณ์ 5,350.00 13/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1791/2563 1

7 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้ เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึ 

Brother ใชใ้นแผนก

บรหิารงานท่ัวไป 

กฟจ.เพชบรูณ์ 3,745.00 16/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

1865/2563 1

8  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซอ่มเครือ่งคอมฯ 

กฟย.วงัโป่ง 4,240.00 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30206/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์
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9  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซอ่ม จอคอมฯ 23

นิว้ กฟย.เขาคอ้ 4,850.00 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30205/2563 1

10  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้ค ์เซน้เตอร์

จัดซือ้ตลบัหมกึใชใ้น

แผนกบญัชฯีและ

แผนกมเิตอร ์กฟจ.

เพชรบรูณ์ 17,494.50 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30197/2563 1

11  0105550069147 บ.วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ จํากดั

จัดซอื ดรัม R307 ใช ้

ในแผนกบญัชฯี 

กฟจ.พช. 8,988.00 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30198/2563 1

12  5679990000501 ไอท ีออฟฟิศ ซพัพลาย

จัดซือ้ Harddisk 2 TB

 เครือ่งคอมฯ รจก.(ท) 2,590.00 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30204/2563 1

13 หจก.อดศิร วทิย-ุโทรทัศน์

จัดซือ้สายสญัญาณ

เสยีง RCA 20 เมตร 840 25/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30358/2563 1

14  0105513004762 บ.รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั

จัดซือ้หมกึ Ricoh ใช ้

ที ่กฟย.วงัชมภู 5,847.55 9/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30603/2563 1

15  0105550069147 บ.วลิคอน ดสิทรบิวิชัน่ จํากดั

ซือ้ดรัม ปริน้เตอร ์ใช ้

ใน ผบค,ผปบ และ 

ผคล 22,470.00 9/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30604/2563 1

16  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ติง้

จัดซือ้ตลบัหมกึ ใชใ้น

แผนก ผปบ,ผบค และ

 ผคล 44,789.00 9/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ศปค.) 

30605/2563 1
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17  0105555021215

บรษัิท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั (สาขา

เพชรบรูณ์) สาขาที ่00002

สกรูตดิแผน่ระบเุฟส

มเิตอรแ์รงตํา่ในระบบ

 GIS ใหถ้กูตอ้งตาม

การตดิตัง้จรงิ 2,184.00 13/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)

1808/2563 

ลว.13 เม.ย.

2563 1

18  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์

จัดซือ้แผน่ระบเุฟส

มเิตอรแ์รงตํา่ในระบบ

 GIS 10,200.00 21/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(มต.)

30309/2563 

ลว.21 พ.ค.

2563 1

19 รา้นนพดลเภสชั 2

63-04-14 จัดซือ้ถงุ

มอืยาง Pro Glove 700 14/4/2563 3

20 นางครรชน กลัยาประสทิธิ์

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัด

จา้ง บนัไดไมไ้ผ่ 1,650.00 21/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 

1918/2563 1

21  1679900198444 รา้นนนทธ์ชิยั

คา่จัดซือ้ปนู ทราย หนิ

 เพือ่ใชใ้นงาน

ปรับปรุงระบบจําหน่าย 14,300.00 28/4/2563 2

22 รา้น เกษตรอนิเตอร์

แผนกปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา จัดชือ้จัด

จา้ง โซ ่12 นิว้ 800 30/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(ปบ) 30041/63 1

23  3670100835588 นางอดุร ดโีส

จัดซือ้/จัดจา้งตาขา่ย

กนังขู ึน้เสาใรสถานี

เพชรบรูณ์ 2 500 8/6/2563 3
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24  3670100835588 นางอดุร ดโีส

จา้งเหมาเทคอนกรตี

รอบโคนเสาตน้ SF6 

จํานวน 13 ตน้ 71,500.00 11/6/2563

เลขที ่น.3 

พช./จ. 

22/2563 ลว. 

20 พ.ค. 2563 2

25  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-4703 

พช. 6,794.50 2/4/2563 1

26  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-9615 

พช. 4,793.60 2/4/2563 1

27  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข บษ-4903 

พช. 3,456.10 2/4/2563 1

28  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 80-9178 

พช. 9,983.10 2/4/2563 1

29  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-4964 

พช. 3,712.90 2/4/2563 1

30  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9615 พช. จํานวน

 6 รายการ 14,721.50 2/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1639/2563 1

31  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-9639 

พช. 2,386.10 2/4/2563 1
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32 นายสมศกัดิ ์สงิหนาท คา่ซอมแซมสํานักงาน 4,700.00 7/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 

1693/2563 1

33  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

82-7208 จํานวน 3 

รายการ 2,963.90 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

1714/2563 1

34  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4703 พช. จํานวน

 6 รายการ 15,707.60 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1714/2563 1

35  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

82-841 จํานวน 6 าย

การ 10,160.00 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)1716563 1

36  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-7002 พช. 

(เครือ่งกําเหนดิไฟฟ้า)

 จํานวน 2 รายการ 9,469.50 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

1718/2563 1

37  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. จํานวน

 6 รายการ 24,235.50 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

1713/2563 1
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38  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9178 จํานวน 6 

รายการ 9,630.00 8/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1711/2563 1

39  0673537000515 หจก.สากลเฟอรน์เิจอร ์แอนดอ์เิล็คตรคิ

ซอ่มโตะ๊ประชมุ

สํานักงาน 135,000.00 10/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 

1695/2563 1

40  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

บา้นโคก บา้นโนนจ่ัน 

ม.10 ต.บา้นโคก 2,550.00 14/4/2563

เลขที ่

3001707416 

ลว. 20 พ.ค. 63 1

41  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุนันท

วทิย ์แกว้ธรรม 141 

ม.17 ต.บา้นโคก 6,600.00 14/4/2563

เลขที ่

3001707418 

ลว.20 พ.ค.63 1

42  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนก

ปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา 171 20/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(ปบ.)

1904/2563 1

43  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนกบรหิาร 1,331.00 20/4/2563

เลขที ่น.3 พช. 

(บห.) 

1908/2563 1

44  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนกบญัชี

ประมวลผล 619 20/4/2563

เลขที ่น.3 พช. 

(บป) 

1909/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

45  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนกแผนก

กอ่สรา้ง 1,160.00 20/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 

1906/2563 1

46  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนกบรกิาร

ลกูคา้ 1,763.00 20/4/2563

เลขที ่น.3 พช. 

(บค.) 

1907/2563 1

47  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน มนีาคม 

2563 แผนกมเิตอร์ 363 20/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(มต.)

1905/2563 1

48 รา้น ช.ออโตแ้อร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-47003 พช. 

จํานวน 1 รายการ 2,500.00 21/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1935/2563 1

49 ว ีเอส มอเตอร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4904 พช. จํานวน

 3 รายการ 5,800.00 21/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1937/2563 1

50  3530900064099 รา้นเพือ่นมเีดยี

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9639 พช. จํานวน

 1 รายการ 29,000.00 21/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

1939/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

51 ว ีเอส มอเตอร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4903 พช. จํานวน

 5 รายการ 7,610.00 21/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1933/2563 1

52 ท ีอาร ์แอร ์แอนด ์ซาวด์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9639 พช. จํานวน

 1 รายการ 1,580.00 22/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

1947/2563 1

53  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุเอือ้

องักรู ดํามนิเศก ต.ใน

เมอืง อ.เมอืง 2,550.00 22/4/2563

เลขที ่

3001695313 

ลว 22 เม.ย.63 1

54  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

หว้ยใหญ ่อาคาร

เอนกประสงค-์บา้น

นายวรัิตน ์ม.10 850 22/4/2563

เลขที ่

3001695316 

ลว 22 เม.ย. 63 1

55  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

หว้ยใหญ ่ซ.สระหลวง

 ม.6 ต.หว้ยใหญ่ 850 22/4/2563

เลขที ่

3001695321 

ลว 22 เม.ย.63 1

56  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

หว้ยใหญ ่ซ.บา้นนาง

จันทรล์อน ม.7 ต.

หว้ยใหญ่ 850 22/4/2563

เลขที ่

3001695323 

ลว 22 เม.ย.63 1

57  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุวมิล

 คงศริกิร (หอ้งแถว) 

ม.2 ต.ทา่พล 460 22/4/2563

เลขที ่

3001695325 

ลว 22 เม.ย.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

58 ช.เล็กการชา่ง

หลงัคาทางเดนิคน

พกิาร ขนาด 7.50*

2.10 ม. 26,000.00 24/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

2004/2563 1

59  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-9614 

พช. 3,702.20 27/4/2563 1

60  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-4964 

พช. 3,712.90 27/4/2563 1

61  0673557000162 หจก. เอส ท ียนตก์าร

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4903 พช. จํานวน

 2 รายการ 20,800.00 27/4/2563 1

62  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข กค-2092 

พช. 2,268.40 27/4/2563 1

63 นาย มรกต แจง้สขุ

ลา้งรถยนตป์ระจํา 

กฟจ. พช. จํานวน 5 

คนั 750 28/4/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

2054/2563 1

64  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุประเสรฐิ

 จันทรพ์ยัคฆ ์ม.12 ต.

เขาคอ้ 6,259.50 28/4/2563

เลขที ่

3001698487 

ลว.28 เม.ย.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

65  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.สะเดยีง

 วดัไร่เหนอื ม.4 ต.สะ

เดยีง 26,743.58 28/4/2563

เลขที ่

3001697876 

ลว. 28 เม.ย.63 1

66  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย บรษัิท เฮง

เฮงทาวน์2018 จํากดั 

(เพิม่เตมิ) 49,906.94 28/4/2563

เลขที ่

3001698488 

ลว. 28 เม.ย.63 1

67  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.สะเดยีง

 (รา้นกว๋ยเตีย๋วไก่

บา้น) ม.5 21,396.79 28/4/2563

เลขที ่

3001698485 

ลว. 28 เม.ย.63 1

68  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย หจก.

บางกอก 2018 กรุป๊ 

ม.13 ต.สะเดยีง 6,182.46 28/4/2563

เลขที ่

3001697873 

ลว. 28 เม.ย.63 1

69  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุศรนิรัตน์

 หรัิญเอมจ่ัน (บา้น

ปัญญาด)ี ต.เขาคอ้ 36,305.10 28/4/2563

เลขที ่

3001698491 

ลว. 28 เม.ย.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

70  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คฟม. 

เทศบาลนาง่ัว บา้น

คลองสาร ม.7 ต.นาง่ัว 22,218.55 5/5/2563

เลขที ่

3001698434 

ลว. 5 พ.ค.63 1

71 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4703 พช. จํานวน

 1 รายการ 4,600.00 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

30034-2563 1

72  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน สนง.

เทศบาลตําบลนาง่ัว 

(ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก) 1,700.00 5/5/2563

เลขที ่

3001707430 

ลว. 20 พ.ค.63 1

73  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน หจก.

บางกอก 2018 กรุป๊ 

ม.13 ต.สะเดยีง 850 5/5/2563

เลขที ่

3001707425 

ลว. 20 พ.ค.63 1

74  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนกบรหิาร 879 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(บห.) 

30107/2563 1

75 ว ีเอส มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. จํานวน

 5 รายการ 13,380.00 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

30036/2563 1

76  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุขจร 

วรรณุสทิธิ ์ม.7 ต.บา้น

โคก 850 5/5/2563

เลขที ่

3001707427 

ลว. 20 พ.ค.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

77  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย 26,760.70 5/5/2563

เลขที ่

3001698433 

ลว. 5 พ.ค.63 1

78  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนกมเิตอร์ 194 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

30106/2563 1

79  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนกบญัชแีละ

ประมวลผล 812 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(บป.)

30108/2563 1

80 รา้นชา่งอว้น

เบ็ดเตล็ด อบจ.

เพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง 

อ.เมอืง 6,700.00 5/5/2563

เลขที ่

3001707402 

ลว. 20 พ.ค.63 1

81  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน คณุ

ทานตะวนั โฉมชว่ย 

(4แยกศรสียาม) ต.ใน

เมอืง 1,700.00 5/5/2563

เลขที ่

3001707415 

ลว. 20 พ.ค.63 1

82  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนก

ปฏบิตักิารและ

บํารุงรักษา 586 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(ปบ.)

30103/2563 1

83  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนกบรกิาร

ลกูคา้ 3,240.00 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(บค.)

30104/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

84  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน เมษายน 

2563 แผนกกอ่สรา้ง 854 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30105/2563 1

85 ว ีเอส มอเตอร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4904 พช. จํานวน

 5 รายการ 7,460.00 5/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 30037/63 1

86  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-1075 พช. จํานวน

 3 รายการ 17,013.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 1

87 รา้น ช.ออโตแ้อร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4903 พช. จํานวน

 6 รายการ 15,600.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30118/2563 1

88  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9178 พช. จํานวน

 6 รายการ 15,622.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30099/2563 1

89  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4904 พช. จํานวน

 2 รายการ 2,782.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30100/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

90 วเีอส มอเตอร ์ออโตค้าร์

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4907 พช. จํานวน

 6 รายการ 9,640.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30119/2563 1

91  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4703 พช. จํานวน

 รายการ 7,222.50 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.) 

30092/2563 1

92  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9614 พช. จํานวน

 6 รายการ 14,231.00 8/5/2563

เลขที ่น.3/พช.

(กส.)

30101/2563 1

93  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน บรษัิท 

เอราวนั ฮ็อป อนิน ์

จํากดั ต.ในเมอืง 1,600.00 12/5/2563

เลขที ่

3001702715 

ลว. 12 พ.ค.63 1

94  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

หว้ยใหญ ่ซ.บา้นนาง

หลอด ม.2 ต.หว้ยใหญ่ 850 12/5/2563

เลขที ่

3001702712 

ลว.12พ.ค.63 1

95  1679900198444 นนทธ์ชิยัคอนกรตี

พัสดเุขา้งาน อบต.

หว้ยใหญ ่สายคลอง

หว้ยองัคาร ม.9 ต.

หว้ยใหญ่ 1,700.00 12/5/2563

เลขที ่

3001702713 

ลว.12พ.ค.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

96  0994000165501 หจก.เพือ่นพอ้งซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุขจร 

วรรณุสทิธิ ์ม.7 ต.บา้น

โคก 6,623.00 15/5/2563

เลขที ่

3001703715 

ลว. 15 พ.ค. 63 1

97  3419900129238 สหธรรมการไฟฟ้า

ซอ่มแซมอปุกรณ์

ไฟฟฟ้า 10,049.00 18/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(กส.) 

30236/2563 1

98  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย บรษัิท ทรู 

มฟู เอช ยนูเิวอร์

แซลคอมมวินเิคชัน่ 29,360.80 19/5/2563

เลขที ่

3001703712 

ลว. 19 พ.ค. 63 1

99  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-7002 พช. จํานวน

 2 รายการ 7,629.10 20/5/2563 1

100  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-1075 พช. จํานวน

 5 รายการ 16,617.10 20/5/2563 1

101  3679900053809 สยามพพัิฒน์

เบ็ตเตล็ด บ.บิ๊กซซีู

เอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั ต.

ในเมอืง 4,066.00 20/5/2563

เลขที ่

30017007408

 ลว. 20 พ.ค. 63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

102  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4964 พช. จํานวน

 1 รายการ 7,169.00 20/5/2563 1

103  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

บษ-4906 พช. จํานวน

 4 รายการ 5,478.40 20/5/2563 1

104  3679900053809 สยามพพัิฒน์

เบ็ตเตล็ด บ.บิ๊กซี

ซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั

 ต.ใน 3,638.00 20/5/2563

เลขที ่

300170405 

ลว. 20 พ.ค.63 1

105  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

81-4703 พช. จํานวน

 6 รายการ 13,161.00 20/5/2563 1

106  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกบญัชแีละ

ประมวลผล 54 21/5/2563 1

107  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกปฏบตักิารและ

บํารุงรักษา 677 21/5/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

108  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกบรกิารลกูคา้ 2,544.00 21/5/2563 1

109  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกบรหิาร 1,441.00 21/5/2563 1

110  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกมเิตอร์ 348 21/5/2563 1

111  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 53-0585 

กทม. 4,558.20 21/5/2563 1

112  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข บษ-3946 

พช. 3,391.90 21/5/2563 1

113  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 82-5444 

พช. 6,002.70 21/5/2563 1

114  0994000165501 อคัรเรศ คณุตา

คา่ถา่ยเอกสาร 

ประจําเดอืน 

พฤษภาคม 2563 

แผนกกอ่สรา้ง 985 21/5/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

115  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-4703 

พช. 4,922.00 21/5/2563 1

116  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข บษ-4903 

พช. 5,210.90 21/5/2563 1

117  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-4964 

พช. 3,712.90 21/5/2563 1

118  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 82-1841 

พช. 7,415.10 21/5/2563 1

119  3670101566319 ช.ชลการ

คา่เปลีย่นถา่ย

หมายเลข 81-7002 

พช. 10,721.40 21/5/2563 1

120  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุธวชัชยั 

ชมมัย ม.12 ต.ป่าเลา 14,676.12 25/5/2563

เลขที ่

3001710192 

ลว.28 พ.ค.63 1

121  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

80-9614 พช. จํานวน

 5 รายการ 24,353.20 26/5/2563 1

122 นายมรกต แจง้สขุ

ลา้งทําความสะอาด

รถยนต ์กฟภ. 600 26/5/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

123  3670101566319 ช.ชลการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตามวาระ 

82-1841 พช. จํานวน

 4 รายการ 23,165.50 26/5/2563 1

124  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุไพฑรูย ์

สงวนศกัดิ ์ม.6 ต.สะ

เดยีง 1,936.70 28/5/2563

เลขที ่

3001710185 

ลว. 28 พ.ค.63 1

125 หจก.รุงเ่รอืงวสัดภัุณฑ์

อปุกรณ์ซอ่มแซม

สํานักงาน 33,235.00 28/5/2563 1

126  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.หว้ย

ใหญ ่ทางเขา้เขือ่น 

หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่12 7,907.30 28/5/2563

เลขที ่

3001710193 

ลว. 28 พ.ค.63 1

127  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.หว้ย

ใหญ ่ซอยบา้นนา ม.4 2,345.44 28/5/2563

เลขที ่

3001710197 

ลว. 28 พ.ค.63 1

128  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.หว้ย

ใหญ ่สายเรยีบคลอง

ชลประทาน ม.3 24,394.93 28/5/2563

เลขที ่

3001710187 

ลว.28 พ.ค.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

129  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.หว้ย

ใหญ ่ซอยดาวเรอืง 

ม.4 2,011.60 28/5/2563

เลขที ่

3001710188 

ลว. 28 พ.ค.63 1

130  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย อบต.ทา่พล

 บา้นคลองมะนาว ม.8

 ต.ทา่พล 5,168.10 2/6/2563

เลขที ่

3001718332 

ลว .18 ม.ิย.63 1

131  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย บรษัิทเฮง

เฮงทาวน ์2018 จํากดั

 ต.สะเดยีง 7,034.18 18/6/2563

เลขที ่

3001718326 

ลว.18 ม.ิย.63 1

132  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุณชติา 

ลอ้สกลุ ม.2 ต.สะเดยีง 47,893.20 18/6/2563

เลขที ่

3001718323 

ลว.16ม.ค.63 1

133  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุกลอยใจ 

เกยีรตสิถติย ์ม.9 ต.

บา้นโตก 10,124.34 18/6/2563

เลขที ่

3001710194 

ลว. 18 ม.ค.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

134  0673547000402 หจก.ในนาซพัพลาย

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุกษิดิเ์ดช

 เรอืงกจิธนวฒัน ์ต.

นาป่า อ.เมอืง 1,936.70 18/6/2563

เลขที ่

3001718329 

ลว.18 ม.ิย.63 1

135  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุวสนัต ์

สขุพทุธ ต.ดงมลูเหล็ก

 อ.เมอืง 23,114.14 23/6/2563

เลขที ่

3001721641 

ลว. 26ม.ิย.63 1

136  0994000165501 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุสทิธชิยั 

ตะ๊อาจ ต.นาง่ัว อ.เมอืง 12,139.15 26/6/2563

เลขที ่

3001721644 

ลว. 25 ม.ิย.63 1

137  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุยศกร 

สทิธไิกร (เพิม่เตมิ) 

(บา้นปัญญาด)ี 5,606.80 26/6/2563

เลขที ่

3001721651 

ลว.26ม.ิย.63 1

138  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุลกัษม ี

พันธุธ์นโสภณ ต.

หนองแมน่า อ.เขาคอ้ 85,551.85 26/6/2563

เลขที ่

3001723097 

ลว.29ม.ิย.63 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

139  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุเขือ่น

เพชร ทาบญุโสม ม.7

 ต.เขาคอ้ 5,745.90 26/6/2563

เลขที ่

3001721645 

ลว.26ม.ิย.63 1

140  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุปรัสรา 

ศรจีรูญ ม.12 ต.เขา

คอ้ อ.เขาคอ้ 13,754.85 26/6/2563

เลขที ่

3001721642 

ลว. 26 ม.ิย.63 1

141  0673544000339 หจก.เพชรบรูณ์ทวคีณู

จา้งเหมาคา่แรง

กอ่สรา้งปรับปรุงระบบ

จําหน่าย คณุเขือ่น

เพชร ทาบญุโสม ม.7

 ต.เขาคอ้ 5,745.90 26/6/2563

เลขที ่

3001721645 

ลว.26 ม.ิย.63 1

นายเสถยีร กํามา ทีอ่ยู ่106/1 หมู5่ ต.

หว้ยใหญ ่อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67120

รหัสผูข้าย 820712

นายหน่อย อดุตะพัน

218 หมู ่4 ต.ทา่ขา้ม อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ์

144  0103550002644

หา้งหุน้สว่นยไูนเต็ด เทรดิิง้ แอนด ์

เซอรว์สิ

สายทองแดงตเีกลยีว

หุม้ฉนวนครอสลงิค์

โพลเิอททลีนิ ขนาด 

2x10 ต.มม. สเปค 

RCBL-032/2554 85,600.00 5/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)46/2563 1

1

143  3670100739031

จา้งตดัหญา้และฉดี

ยาฆา่หญา้ จดุกองเสา

 ทา่ขา้มและหนองแดง 5,000.00 26/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)

30370/2563 

ลว.26 พ.ค. 1

142  3671000073512

จา้งซอ่มแซมชัน้วาง

ของและประตเูขา้-

ออกทีจั่ดเก็บพัสดุ 8,500.00 8/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)

1723/2563 



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

145  0103550002644

หา้งหุ ุ้ นุสว่นจํากดั ยไูนเต็ด เทรดดิง้ 

แอนด ์เซอวสิ

จัดซือ้หมอ้แปลง 

TR100 KVA,3P,22-

0.4/0.23 KV,DYN11 

SC 81,148.80 5/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)41/2563 

ลว.5 ม.ิย.2563 1

สเตรนแลม้ป์ 35-70 

RHDW-008/2547

เหล็กประกบัไมค้อน 

40x40x5 มม. 

RHDW-011/2546

147  0103550002644

หา้งหุน้สว่นจํากดัยไูนเต็ด เทรดดิง้ 

แอนด ์เซอรว์สิ

สายทองแดงตเีกลยีว

หุม้ฉนวนครอสลงิค์

โพลเิอททลีนิ ขนาด 

2x10 ต.มม. สเปค 

RCBL-032/2554 85,600.00 10/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(คพ)

30649/2563 

ลว.10 ม.ิย.2563 1

148  0107544000043 บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ กระดาษชําระ 1,275.00 15/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1845/2563 1

149  3670100567176 อ.เจรญิยนต์

ซอ่มรถแกไ้ฟ บษ-

4905 พช. 1,750.00 15/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1896/2563 1

150  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จํากดั

วสัดทํุาความสะอาด

สํานักงาน กฟจ.พช. 1,891.00 15/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)1846/2563 1

151  3679900204157 รา้นศรลีกัษณ์เภสชั เจลแอลกอฮอลลา้งมอื 1,100.00 20/4/2563

เลขที ่ที ่น.3 

(วมภ(-39/2563 1

152  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

วสัดสุํานักงาน เชน่ 

ลวดเสยีบกระดาษ , 

ซองขาว ฯ 4,140.00 27/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)2034/2563 1

1146  0105562173912 บรษัิท เบสท ์เทรดเดอร ์จํากดั 82,390.00 5/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)45/2563



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

153  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์

กระดาษ A4 จํานวน 8

 กลอ่ง 5,000.00 29/4/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)2076/2563 1

154 รา้นนพดลเภสชั 2

หนา้กากอนามัย 

จํานวน 6 กลอ่ง 3,000.00 13/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30182/2563 1

155  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จํากดั วสัดทํุาความสะอาด 1,478.00 13/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30170/2563 1

156  0107544000043 บ.โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จํากดั

กระดาษชําระ 

KIMSOFT 1,035.00 13/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30168/2563 1

157  3530900306891 รา้นไทรงามอารต์

ไวนลิ ร.10 สําหรับ

ตดิหนา้อาคาร 

กฟจ.พช. ขนาด 6x8 

เมตร 7,000.00 14/5/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30184/2563 1

158  0673553000222 หจก.จติตศิกึษาภัณฑ์ วสัดสุํานักงาน 6,411.00 1/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30457/2563 1

159  1679900285941 นายธเนศ ปานพรม

คา่แรงจับผา้ประดบั

และอปุกรณ์ 2,765.00 1/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30456/2563 1

160  0673525000159 หา้งหุน้สว่นจํากดันพคณุเอ็นจเินยีริง่

ซอ่มแซม

เครือ่งปรับอากาศ 5,940.00 2/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30477/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

161  0107544000043 บ.โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ กระดาษชําระ 1,275.00 4/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30510/2563 1

162  0107537000521 บ.สยามแม็คโค เพชรบรูณ์ อปุกรณ์ทําความสะอาด 1,287.00 9/6/2563

เลขที ่น.3 พช.

(บห)

30592/2563 1

163  3199900259444 รา้นน้ําดืม่ศรเีสถยีร

คา่น้ําดืม่ ประจํา

สํานักงาน 375 1/4/2563 1

164  5670190054871 นางสาวเมตตา โพนทอง

คา่ซกัผา้ทีน่อนเวรแก ้

กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 900 1/4/2563 1

165  5670190054871 นางสาวเมตตา โพนทอง

หนังสอืพมิพป์ระจํา

สํานักงาน 210 1/4/2563 1

166 จติตศิกึษาภัณฑ์

จัดซือ้อปุกณรทํ์า

ความสะอาด เดอืน

เมษายน63 1,610.00 13/4/2563 1

167  3670100567176 อ.เจรญิยนต์

ซอ่มแซมรถยนต์

ทะเบยีน บษ4905 1,750.00 16/4/2563 1

168  3679900204157 ศรลีกัษณ์เภสชั

เจลแอลกอฮอลลา้ง

มอื Covid-19 1,100.00 21/4/2563 1

169  0673538000012 หจก.ชยัเจรญิหลม่สกักอ่สรา้ง ตดิตัง้ถังน้ําแสตนเลส 31,458.00 30/4/2563 1

170  3199900259444 รา้นน้ําดืม่ศรเีสถยีร

จัดซือ้น้ําดืม่สําหรับ

ผูใ้ชไ้ฟ 210 5/5/2563 1

171  5670190054871 นางสาวเมตตา โพนทอง

จา้งซกัผา้ ทีน่อนเวร

แกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 900 5/5/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

172  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมรถยนต ์

ทะเบยีน บษ4905 46,170.50 7/5/2563 1

173  0673560001891 หจก.รุง่เจรญิวสัดภัุณฑ์ เลือ่ยยนต์ 7,500.00 7/5/2563 1

174  0994000165501 ไทวสัดุ

อปุกรณ์สํานักงานทํา

แทง้น้ํา 1,253.50 28/5/2563 1

175  0673553000222 รา้นจติตศิกึษาภัณฑ์

จัดซือ้อปุกรณ์ทํา

ความสะอาด 580 4/6/2563 1

176 รา้นเดีย่วอารต์เวริค์ ป้ายไวนลิ ราชนิี 675 4/6/2563 1

177 รา้นเดีย่วอารต์เวริค์ ป้ายไวนลิ ร.10 675 4/6/2563 1

178  0673553000222 รา้นจติตศิกึษาภัณฑ์

จัดซือ้ธงชาต ธง ร.10

 ธง ราชนิี 1,960.00 4/6/2563 1

179  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น้ําดืม่

ประจําเดอืน เมษายน 

63 900 1/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

91/2563 1

180  3670100012255 รา้น แฟ๊ท อลมูเินยีม

ซอ่มแซมบานประตู

สวงิ สนง.เขาคอ้ 1,200.00 1/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

87/2563 1

181  3670100012255 รา้น แฟ็ท อลมูเินยีม

จา้งเหมาตดิตัง้บาน

กระจกป้องกนั

โรคตดิตอ่ โควดิ-19 4,000.00 1/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

89/2563 1

182  3420500372579 นายบญุหลาย กลัยาประสทิธิ์

ซอ่มแซมหลงัคาและ

ฝ้าเพดาน 

สนง.กฟย.อ.เขาคอ้ 50,000.00 1/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

80/2563 1

183  3420600372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

จา้งซอ่มผนังกระจก 

และฝาแผน่เรยีบ 46,800.00 2/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

94/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

184  3420600372579 นายบญุหลาย กนัยาประสทิธิ์

ซอ่มแซมพืน้และ

กระเบือ้งปพูืน้ สนง. 28,500.00 2/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

93/2563 1

185  3679900057723 น.ส.นันทช์ญาณ์ ไพฑรูยรั์งสฤษดิ์

จัดซือ้เจล สเปรย์ 

ป้องกนั โควดิ-19 

สนง.เขาคอ้ 2,040.00 8/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

101/2563 1

186  2160600001372 พลอยผา้มา่น

ซอ่มแซมผา้มา่นปรับ

แสง สนง.กฟย.เขาคอ้ 10,000.00 20/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

105/2563 1

187  0673558000859 รา้นแดม๋ประดบัยนต์

ซอ่มระบบแอรร์ถยนต์

 ทะเบยีน บษ 4901 

เพชรบรูณ์ 2,782.00 22/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

110/2563 1

188  0673558000859 รา้นแดม๋ประดบัยนต์

ซอ่ระบบแอรร์ถยนต ์

ทะเบยีน 82-3654 

เพชรบรูณ์ 2,782.00 22/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

111/2563 1

189  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มรถยนต ์ทะเบยีน 

82-3654 เพชรบรูณ์ 2,118.60 22/4/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

114/2563 1

190  1250100196311 สนัุนท ์พันธุไ์ม ้

จัดซือ้ตน้ไมป้ระดบั

สํานักงาน 9,000.00 5/5/2563

เลขที ่น.3พช.

(บห)30111/63 1

191  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น้ําดืม่

ประจําเดอืน พ.ค. 63 990 7/5/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

30001/2563 1

192  0994000165501

บ.ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั (สาขา

เพชรบรูณ์)

ซอ่มแซมขอบถนน

คอนกรตี สนง.เขาคอ้ 15,000.00 7/5/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

30002/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

193  3670101566319 ช.กลการ

ซอ่มแซมรถยนต ์

กฟภ. ทะเบยีน บษ 

4901 พช. 14,862.30 20/5/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้ 

30010 /2563 1

194  1739901975834 น.ส.สนุยีรั์ตน ์บญุมาก

จา้งบคุคลทําหนา้ที่

คดักรอง ผูม้าตดิตอ่

งาน ชว่งสถานการณ์ 

COVID1--19 4,800.00 27/5/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้ 

30016 /2563 1

195  0673549000817 หจก.ทา่พลเซอรว์สิ

จัดซือ้น้ําดืม่ 

ประจําเดอืน ม.ิย. 2563 990 1/6/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้ 

30022 /2563 1

196  3670101566319 ช.กลกาล

เปลีย่นถา่ยรถยนต ์

กฟภ.ทะเบยีน 

82-3654 ตามวาระ 3,937.60 2/6/2563

เลขที ่น.3 

กฟย.อ.เขาคอ้ 

30024 /2563 1

197  1671100045867 นายประภาส เปอทอง

จา้งตดัหญา้ บรเิวณ 

สนง. 3,500.00 11/6/2563

เลขที ่น.3

กฟจ.พช.(ขค)

30033/2563 1

198 นายบญุเกือ้ ชืน่ลอ้ม คา่ซอ่มรถยนต์ 2,250.00 16/4/2563

เลขที ่น.3ชด

(กป.)330/2563 1

199 เยีย่มพาณชิย์ คา่น้ําดืม่ 3,360.00 16/4/2563

เลขที ่น.3ชด.

424/2563 1

200 นายทองหลอ่ โสรดี คา่ตดิตัง้มเิตอร์ 2,428.00 16/4/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่

3001690626 1

201 น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน

คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด

สํานักงาน 6,150.00 16/4/2563

เลขที ่น.3ชด()

457/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

202 จอยเจรญิสเตชัน่เนอรี่ คา่วสัดสุํานักงาน 2,600.00 16/4/2563

เลขที ่น.3ชด.

บง.396/2563 1

203 นายสมรส โตสน คา่จา้งบํารุงรักษาสวน 3,200.00 20/4/2563 1

204 สมชายการชา่ง คา่ซอ่มบํารุง 1,930.00 22/4/2563 1

205 อูน่ารายณ์วศิวะ คา่ซอ่มบํารุงยาน 1,300.00 22/4/2563 1

206 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันรถยนต์ 5,638.40 22/4/2563 1

207 หจก.สหมติรชนแดน คา่น้ํามันรถยนต์ 2,021.20 22/4/2563 1

208 หจก.พเีอ็นปริน้ติง้เว็นเตอร์ คา่วสัดสุํานักงาน 18,939.00 23/4/2563 1

209 น.ส.ภานุมาศ โสรดี คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง 3,200.00 23/4/2563 1

210 นางพัตราภรณ์ ชนหมอน

คา่ทําความสะอาด

สํานักงาน 7,277.00 5/5/2563

เลขที ่

3001700473 1

211 นายวลัลภ เกดิสนิ

คา่จา้งเหมางานขยาย

เขตระบบจําหน่าย 

นายจรูย กนัชนั 13,607.31 5/5/2563

เลขที ่

300168089 1

212

บรษัิท รักษาความปลอดภัยอตุรดติถ์

ชายฟ้าคราม จํากดั คา่รักษาความปลอดภัย 25,000.00 5/5/2563

เลขที ่

300170587 1

213 นางพัตราภรณ์ ชนหมอน

คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด

สํานักงาน 11,670.00 7/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

506/2563 1

214 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง คา่ขยายเขต 1,814.00 12/5/2563

เลขที ่ใบสัง่จา้ง

เลขที่

300161418 1

215 นางพรหมพร พานทอง

คา่ถา่ยเอกสารคํารอ้ง

ขอใชไ้ฟฟ้า 600 14/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

(บต)

30012/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

216 นางครรชน กลัยาประสทิธ์

คา่ตดิตัง้ตาขา่ย

ป้องกนังู 33,250.00 14/5/2563

เลขที ่

30016699686 1

217 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์

คา่จา้งเหมาตดิตัง้

มเิตอร์ 33,615.00 19/5/2563

เลขที ่

3001706157 1

218 หจก.พนิศริพิงษ์กอ่สรา้ง

คา่จา้งเหมาขยายเขต

 บ.ซพี ีออลล์ 23,658.05 20/5/2563

เลขที ่

3001684423 1

219 นางสมพร เพิม่สวสัดิ์

คา่จา้งเหมาตดัตน้ไม ้

115 เควี 39,600.00 20/5/2563

เลขที ่

3001684892 1

220 นายเฉลมิชยั สมิทอง

คา่น้ําดืม่ ประจําเดอืน

พฤษภาคม 2563 3,360.00 20/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

30010/2563 1

221 นายพงศกัดิ ์อรุณธัญญาวรัิช

คา่ซอ่มแซม

เครือ่งปรับอากาศหอ้ง

เวรฯ 3,700.00 21/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

30035/2563 1

222 บรษัิท อลนีกจิสยาม จํากดั

คา่เปลีย่นถา่ย

น้ํามันเครือ่งรถบรรทกุ

 2 ตนั ทะเบยีน 

82-4383 พช. 3,149.01 22/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

512/2563 1

223 บรษัิท สยามนสิสนัเพชรบรูณ์ จํากดั

คา่ถา่ยน้ํามันเครือ่ง

รถยนต ์บห 6481 พช. 7,055.05 22/5/2563

เลขที ่น.3ชด.

30075/2563 1

224 นายอาทติย ์ถิน่ชา้ง คา่ป้ายประชาสมัพันธ์ 27,050.00 22/5/2563

เลขที ่น.3ชด

(วปง)

30006/2563 1

225 นายวลัลภ เกดิสนิ

คา่จา้งเหมาตดิตัง้ตา

ขา่ยกนังู 28,000.00 22/5/2563

เลขที ่

3001706849 1

226 น.ส.รุจยา หมายมัน่

คา่จา้งเหมาทําความ

สะอาดสํานักงาน 2,583.00 26/5/2563

เลขที ่น.3ชด

(วปง)167/2562 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

227 นายทองหลอ่ โสรดี

คา่จา้งเหมาตดิตัง้

มเิตอร์ 11,276.00 27/5/2563

เลขที ่

3001709101 1

228 นายสมรส โตสน คา่จา้งบํารุงรักษาสวน 3,200.00 1/6/2563

เลขที ่น.3กปบ.

(จฟ.

1)30052/2563 1

229 น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน

คา่จา้งเหมาทําความ

สะอาดสํานักงาน 7,277.00 2/6/2563

เลขที ่

3001712249 1

230 หจก.สหมติรชนแดนบรกิาร คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ 623.7 4/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30034/2563 1

231 น.ส.รุจยา หมายมัน่

คา่จา้งเหมาทําความ

สะอาดสํานักงาน 2,091.00 4/6/2563

เลขที ่น.3ชด

(วปง)167/2562 1

232 นายสมชาย ทับนอ้ย

คา่ซอ่ม/บํารุง

ยานพาหนะ 2,050.00 4/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

(กป)

30097/2563 1

233

บรษัิท รักษาความปลอดภัยอตุรดติถ์

ชายฟ้าคราม จํากดั

คา่จา้งเหมารักษา

ความปลอดภัย 25,000.00 4/6/2563

เลขที ่

3001712429 1

234 นายจฬุาพงษ์ ใจจา

คา่ทําความสะอาด

เครือ่งปรับอากาศ 1,600.00 10/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30183/2563 1

235 นายสมชาย ทับนอ้ย

คา่ซอ่ม/บํารุง

ยานพาหนะ 1,140.00 12/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30148/2563 1

236 นางพรหมพร พานทอง

คา่ถา่ยเอกคํารอ้งขอ

ใชไ้ฟฟ้า 650 12/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30178/2563 1

237 นายเฉลมิชยั สมิทอง

คา่น้ําดืม่ประจําเดอืน 

มถินุายน 2563 3,360.00 12/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30204/2563 1

238 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดสุํานักงาน 4,020.00 12/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30186/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

239 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดสุํานักงาน 2,625.00 12/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

330174/2563 1

240 นายวลัลภ เกดิสนิ

คา่ตดิตัง้ตาขา่ย

ป้องกนังู 20,000.00 12/6/2563

เลขที ่

3001714179 1

241 หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุํานักงาน 22,898.00 18/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30180/2563 1

242 นายพงศกัดิ ์อรุญธัญญารัช

คา่ซอ่ม/บํารุงรักษา

อาคาร 1,200.00 18/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

35001/2563 1

243 หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุํานักงาน 16,851.00 18/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30208/2563 1

244 นายอนุชา อยูภ่ริมย์ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดชา่ง 980 18/6/2563

เลขที ่น.3กปบ.

(จฟ.

1)30097/2563 1

245 นายชชูาต ิอิม่อนิทร์

คา่จา้งเหมาตดิตัง้

มเิตอร์ 37,237.00 18/6/2563

เลขที ่

3001718649 1

246 หจก.พ.ีเอ็น.ปริน้ติง้ เซ็นเตอร์ คา่วสัดสุํานักงาน 14,800.00 18/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

(บต)

30210/2563 1

247 นายธรีนัย ยิง่ตระกลู

คา่ซอ่ม/บํารุง

ยานพาหนะ 17,200.00 19/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

301932563 1

248 นายอาทติย ์ถิน่ชา้ง คา่ป้ายประชาสมัพันธ์ 9,020.00 20/6/2563 1

249 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดสุํานักงาน 2,565.00 23/6/2563

เลขที ่น.3ชด

(วปง)

30021/2562 1

250 จอยเจรญิ สเตชัน่เนอรี คา่วสัดสุํานักงาน 2,585.00 23/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

30207/2563 1



ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยี

ภาษ/ีเลขประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ผูป้ระกอบการ
รายการพสัดทุ ี่

จดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจา้ง

วนัที่

เอกสารอา้งองิ

เลขที่

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเพชรบรูณ์

251 น.ส.ดวงชวีนั จันทะพาหะ

คา่ซอ่ม/บํารุง

ยานพาหนะ 4,800.00 25/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

35003/2563 1

252 นายกติตพัินธ ์ชยัพฤกษ์ไพรวนั

คา่เปลีย่นขาชา้งรถ

เครน ทะเบยีน 

81-6583 พช. 46,919.50 30/6/2563

เลขที ่น.3ชด.

(กป)

30042/2563 1

รวมเงนิ 2732152.19


