รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

1 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

2 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย (น.ส.นพมาศ
เจียมบูรณะกุล)

3 0105519001331

บ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จํากัด
(สํานักงานใหญ่)

4 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย (น.ส.นพมาศ
เจียมบูรณะกุล

5 0105513004762

บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จํากัด

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
้ คียบ
จัดซือ
์ อร์ดกับ
เมาท์ ทดแทนตัวที่
ชํารุด
้ Harddisk 2Tb
จัดซือ
1 ตัว
้ ตลับหมึก
จัดซือ
เครือ
่ งพิมพ์บล
ิ Tolly
T6215 1 ตลับ

7

หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เซ ้นเตอร์

้ Battery UPS
จัดซือ
เพือ
่ ทดแทนตัวทีช
่ ํารุด
้ ตลับหมึก Ricoh
จัดซือ
2ตลับ ใช ้ใน กฟย.ต.
วังชมภู
้ ดรัม
จัดซือ
้ ปริน
้ เตอร์
Sumsang ใช ้ใน
แผนกก่อสร ้าง กฟจ.
เพชรบูรณ์
้ ตลับหมึก
จัดซือ
Brother ใช ้ในแผนก
บริหารงานทั่วไป
กฟจ.เพชบูรณ์

8 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

จัดซ่อมเครือ
่ งคอมฯ
กฟย.วังโป่ ง

6 0105554017214

บ.ไอทีเวิรค
์ อินเตอร์เทรด จํากัด

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

706

7/4/2563

2,450.00

7/4/2563

2,140.00

7/4/2563

1,780.00

7/4/2563

5,339.30

10/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1668/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1670/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1669/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1667/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1788/2563

13/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1791/2563

5,350.00

3,745.00

16/4/2563

4,240.00

14/5/2563

เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
1865/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30206/2563

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

10 0503546003735

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้ ค์ เซ ้นเตอร์

11 0105550069147

่ จํากัด
บ.วิลคอน ดิสทริบวิ ชัน

จัดซ่อม จอคอมฯ 23
นิว้ กฟย.เขาค ้อ
้ ตลับหมึกใช ้ใน
จัดซือ
แผนกบัญชีฯและ
แผนกมิเตอร์ กฟจ.
เพชรบูรณ์
จัดซือ ดรัม R307 ใช ้
ในแผนกบัญชีฯ
กฟจ.พช.

12 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

้ Harddisk 2 TB
จัดซือ
เครือ
่ งคอมฯ รจก.(ท)

13

หจก.อดิศร วิทยุ-โทรทัศน์

้ สายสัญญาณ
จัดซือ
เสียง RCA 20 เมตร

9 5679990000501

ไอที ออฟฟิ ศ ซัพพลาย

14 0105513004762

บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จํากัด

15 0105550069147

่ จํากัด
บ.วิลคอน ดิสทริบวิ ชัน

16 0503546003735

หจก.พีเอ็น ปริน
้ ติง้

้ หมึก Ricoh ใช ้
จัดซือ
ที่ กฟย.วังชมภู
้ ดรัม ปริน
ซือ
้ เตอร์ ใช ้
ใน ผบค,ผปบ และ
ผคล
้ ตลับหมึก ใช ้ใน
จัดซือ
แผนก ผปบ,ผบค และ
ผคล

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

4,850.00

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

14/5/2563

17,494.50

14/5/2563

8,988.00

14/5/2563

2,590.00

14/5/2563

840

25/5/2563

5,847.55

9/6/2563

22,470.00

9/6/2563

44,789.00

9/6/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30205/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30197/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30198/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30204/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30358/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30603/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30604/2563
เลขที่ น.3 พช.
(ศปค.)
30605/2563

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

17 0105555021215

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

บริษัท ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขา
เพชรบูรณ์) สาขาที่ 00002

18 0673560001891

หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

19

ร ้านนพดลเภสัช 2

20

นางครรชน กัลยาประสิทธิ์

21 1679900198444

ั
ร ้านนนท์ธช
ิ ย

22

ร ้าน เกษตรอินเตอร์

23 3670100835588

นางอุดร ดีโส

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
สกรูตด
ิ แผ่นระบุเฟส
มิเตอร์แรงตํา่ ในระบบ
GIS ให ้ถูกต ้องตาม
การติดตัง้ จริง

้ แผ่นระบุเฟส
จัดซือ
มิเตอร์แรงตํา่ ในระบบ
GIS
้ ถุง
63-04-14 จัดซือ
มือยาง Pro Glove
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัด
บํารุงรักษา จัดชือ
จ ้าง บันไดไม ้ไผ่
้ ปูน ทราย หิน
ค่าจัดซือ
เพือ
่ ใช ้ในงาน
ปรับปรุงระบบจําหน่าย
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
้ จัด
บํารุงรักษา จัดชือ
จ ้าง โซ่ 12 นิว้
้ /จัดจ ้างตาข่าย
จัดซือ
กันงูขน
ึ้ เสาใรสถานี
เพชรบูรณ์ 2

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

2,184.00

13/4/2563

10,200.00

21/5/2563

700

14/4/2563

1,650.00

21/4/2563

14,300.00

28/4/2563

800

30/4/2563

500

8/6/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3 พช.
(มต.)
1808/2563
ลว.13 เม.ย.
2563
เลขที่ น.3 พช.
(มต.)
30309/2563
ลว.21 พ.ค.
2563

1

1
3

เลขที่ น.3 พช.
(ปบ)
1918/2563

1

2
เลขที่ น.3 พช.
(ปบ) 30041/63

1

3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

24 3670100835588

นางอุดร ดีโส

25 3670101566319

ช.ชลการ

26 3670101566319

ช.ชลการ

27 3670101566319

ช.ชลการ

28 3670101566319

ช.ชลการ

29 3670101566319

ช.ชลการ

30 3670101566319

ช.ชลการ

31 3670101566319

ช.ชลการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาเทคอนกรีต
รอบโคนเสาต ้น SF6
จํานวน 13 ต ้น
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-4703
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-9615
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข บษ-4903
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 80-9178
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-4964
พช.
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9615 พช. จํานวน
6 รายการ
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-9639
พช.

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3
พช./จ.
22/2563 ลว.
20 พ.ค. 2563

71,500.00

11/6/2563

6,794.50

2/4/2563

1

4,793.60

2/4/2563

1

3,456.10

2/4/2563

1

9,983.10

2/4/2563

1

3,712.90

2/4/2563

1

14,721.50

2/4/2563

2,386.10

2/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1639/2563

2

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

32

33 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

นายสมศักดิ์ สิงหนาท

ช.ชลการ

34 3670101566319

ช.ชลการ

35 3670101566319

ช.ชลการ

36 3670101566319

37 3670101566319

ช.ชลการ

ช.ชลการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ค่าซอมแซมสํานั กงาน
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
82-7208 จํานวน 3
รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4703 พช. จํานวน
6 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
82-841 จํานวน 6 าย
การ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-7002 พช.
(เครือ
่ งกําเหนิดไฟฟ้ า)
จํานวน 2 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4964 พช. จํานวน
6 รายการ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

7/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(กส.)
1693/2563

1

8/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1714/2563

1

15,707.60

8/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1714/2563

1

10,160.00

8/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)1716563

1

8/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1718/2563

1

8/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1713/2563

1

4,700.00

2,963.90

9,469.50

24,235.50

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

38 3670101566319

39 0673537000515

40 1679900198444

41 1679900198444

42 0994000165501

43 0994000165501

44 0994000165501

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

ช.ชลการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9178 จํานวน 6
รายการ

ซ่อมโต๊ะประชุม
หจก.สากลเฟอร์นเิ จอร์ แอนด์อเิ ล็คตริค สํานั กงาน
พัสดุเข ้างาน อบต.
บ ้านโคก บ ้านโนนจั่น
ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย
ม.10 ต.บ ้านโคก
พัสดุเข ้างาน คุณนันท
วิทย์ แก ้วธรรม 141
ั
นนท์ธช
ิ ยคอนกรีต
ม.17 ต.บ ้านโคก
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
2563 แผนก
ปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
อัครเรศ คุณตา
บํารุงรักษา
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
อัครเรศ คุณตา
2563 แผนกบริหาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
2563 แผนกบัญชี
อัครเรศ คุณตา
ประมวลผล

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

9,630.00

8/4/2563

135,000.00

10/4/2563

2,550.00

14/4/2563

6,600.00

14/4/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1711/2563
เลขที่ น.3 พช.
(กส.)
1695/2563
เลขที่
3001707416
ลว. 20 พ.ค. 63
เลขที่
3001707418
ลว.20 พ.ค.63

171

20/4/2563

1,331.00

20/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(ปบ.)
1904/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห.)
1908/2563

20/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(บป)
1909/2563

619

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

45 0994000165501

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

อัครเรศ คุณตา

46 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

47 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

48

49

50 3530900064099

ร ้าน ช.ออโต ้แอร์

วี เอส มอเตอร์

ร ้านเพือ
่ นมีเดีย

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
2563 แผนกแผนก
ก่อสร ้าง
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
2563 แผนกบริการ
ลูกค ้า
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน มีนาคม
2563 แผนกมิเตอร์
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-47003 พช.
จํานวน 1 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4904 พช. จํานวน
3 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9639 พช. จํานวน
1 รายการ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

1,160.00

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

20/4/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3 พช.
(กส.)
1906/2563

1

1,763.00

20/4/2563

363

20/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(บค.)
1907/2563
เลขที่ น.3/พช.
(มต.)
1905/2563

21/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1935/2563

1

21/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1937/2563

1

21/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1939/2563

1

2,500.00

5,800.00

29,000.00

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

51

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

วี เอส มอเตอร์

52

ที อาร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์

53 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

54 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

55 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

56 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

57 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4903 พช. จํานวน
5 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9639 พช. จํานวน
1 รายการ
พัสดุเข ้างาน คุณเอือ
้
อังกูร ดํามินเศก ต.ใน
เมือง อ.เมือง
พัสดุเข ้างาน อบต.
ห ้วยใหญ่ อาคาร
เอนกประสงค์-บ ้าน
นายวิรัตน์ ม.10
พัสดุเข ้างาน อบต.
ห ้วยใหญ่ ซ.สระหลวง
ม.6 ต.ห ้วยใหญ่
พัสดุเข ้างาน อบต.
ห ้วยใหญ่ ซ.บ ้านนาง
จันทร์ลอน ม.7 ต.
ห ้วยใหญ่
พัสดุเข ้างาน คุณวิมล
คงศิรก
ิ ร (ห ้องแถว)
ม.2 ต.ท่าพล

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

7,610.00

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

21/4/2563

1,580.00

22/4/2563

2,550.00

22/4/2563

850

22/4/2563

850

22/4/2563

850

22/4/2563

460

22/4/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1933/2563
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
1947/2563
เลขที่
3001695313
ลว 22 เม.ย.63
เลขที่
3001695316
ลว 22 เม.ย. 63
เลขที่
3001695321
ลว 22 เม.ย.63
เลขที่
3001695323
ลว 22 เม.ย.63
เลขที่
3001695325
ลว 22 เม.ย.63

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

58

ช.เล็กการช่าง

59 3670101566319

ช.ชลการ

60 3670101566319

ช.ชลการ

61 0673557000162

หจก. เอส ที ยนต์การ

62 3670101566319

ช.ชลการ

63

64 0673544000339

นาย มรกต แจ ้งสุข

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
หลังคาทางเดินคน
พิการ ขนาด 7.50*
2.10 ม.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-9614
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-4964
พช.
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4903 พช. จํานวน
2 รายการ
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข กค-2092
พช.
ล ้างรถยนต์ประจํา
กฟจ. พช. จํานวน 5
คัน
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณประเสริฐ
จันทร์พยัคฆ์ ม.12 ต.
เขาค ้อ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
2004/2563

26,000.00

24/4/2563

3,702.20

27/4/2563

1

3,712.90

27/4/2563

1

20,800.00

27/4/2563

1

2,268.40

27/4/2563

750

6,259.50

1

1

28/4/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
2054/2563

1

28/4/2563

เลขที่
3001698487
ลว.28 เม.ย.63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

65 0673547000402

66 0994000165501

67 0673547000402

68 0994000165501

69 0673544000339

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.สะเดียง
วัดไร่เหนือ ม.4 ต.สะ
เดียง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย บริษัท เฮง
เฮงทาวน์2018 จํากัด
(เพิม
่ เติม)
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.สะเดียง
(ร ้านก๋วยเตีย
๋ วไก่
บ ้าน) ม.5
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย หจก.
บางกอก 2018 กรุป
๊
ม.13 ต.สะเดียง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณศรินรัตน์
หิรัญเอมจั่น (บ ้าน
ปั ญญาดี) ต.เขาค ้อ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

26,743.58

49,906.94

21,396.79

6,182.46

36,305.10

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

28/4/2563

เลขที่
3001697876
ลว. 28 เม.ย.63

1

28/4/2563

เลขที่
3001698488
ลว. 28 เม.ย.63

1

28/4/2563

เลขที่
3001698485
ลว. 28 เม.ย.63

1

28/4/2563

เลขที่
3001697873
ลว. 28 เม.ย.63

1

28/4/2563

เลขที่
3001698491
ลว. 28 เม.ย.63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

70 0994000165501

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

71

วี เอส มอเตอร์ ออโต ้คาร์

72 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

73 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

74 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

75

วี เอส มอเตอร์ ออโต ้คาร์

76 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คฟม.
เทศบาลนางั่ว บ ้าน
คลองสาร ม.7 ต.นางั่ว
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4703 พช. จํานวน
1 รายการ
พัสดุเข ้างาน สนง.
เทศบาลตําบลนางั่ว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
พัสดุเข ้างาน หจก.
บางกอก 2018 กรุป
๊
ม.13 ต.สะเดียง
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนกบริหาร
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4964 พช. จํานวน
5 รายการ
พัสดุเข ้างาน คุณขจร
ิ ธิ์ ม.7 ต.บ ้าน
วรรณุสท
โคก

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

22,218.55

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

5/5/2563

4,600.00

5/5/2563

1,700.00

5/5/2563

850

5/5/2563

879

5/5/2563

13,380.00

5/5/2563

850

5/5/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

เลขที่
3001698434
ลว. 5 พ.ค.63
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30034-2563
เลขที่
3001707430
ลว. 20 พ.ค.63
เลขที่
3001707425
ลว. 20 พ.ค.63
เลขที่ น.3/พช.
(บห.)
30107/2563
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30036/2563
เลขที่
3001707427
ลว. 20 พ.ค.63

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

77 0994000165501

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

78 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

79 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

80

ร ้านช่างอ ้วน

81 1679900198444

82 0994000165501

83 0994000165501

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

อัครเรศ คุณตา

อัครเรศ คุณตา

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนกมิเตอร์
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนกบัญชีและ
ประมวลผล
เบ็ดเตล็ด อบจ.
เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง
อ.เมือง
พัสดุเข ้างาน คุณ
ทานตะวัน โฉมช่วย
(4แยกศรีสยาม) ต.ใน
เมือง
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนก
ปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
บํารุงรักษา
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนกบริการ
ลูกค ้า

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

26,760.70

5/5/2563

194

5/5/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่
3001698433
ลว. 5 พ.ค.63
เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30106/2563

1

1

812

5/5/2563

6,700.00

5/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(บป.)
30108/2563
เลขที่
3001707402
ลว. 20 พ.ค.63

5/5/2563

เลขที่
3001707415
ลว. 20 พ.ค.63

1

5/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(ปบ.)
30103/2563

1

5/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(บค.)
30104/2563

1

1,700.00

586

3,240.00

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

84 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

85

วี เอส มอเตอร์

86 3670101566319

ช.ชลการ

87

88 3670101566319

89 3670101566319

ร ้าน ช.ออโต ้แอร์

ช.ชลการ

ช.ชลการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน เมษายน
2563 แผนกก่อสร ้าง
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4904 พช. จํานวน
5 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-1075 พช. จํานวน
3 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4903 พช. จํานวน
6 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9178 พช. จํานวน
6 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4904 พช. จํานวน
2 รายการ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

854

5/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30105/2563

7,460.00

5/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.) 30037/63

1

17,013.00

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)

1

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30118/2563

1

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30099/2563

1

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30100/2563

1

15,600.00

15,622.00

2,782.00

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

90

91 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

วีเอส มอเตอร์ ออโต ้คาร์

ช.ชลการ

92 3670101566319

ช.ชลการ

93 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

94 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

95 1679900198444

ั คอนกรีต
นนท์ธช
ิ ย

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4907 พช. จํานวน
6 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4703 พช. จํานวน
รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9614 พช. จํานวน
6 รายการ
พัสดุเข ้างาน บริษัท
เอราวัน ฮ็อป อินน์
จํากัด ต.ในเมือง
พัสดุเข ้างาน อบต.
ห ้วยใหญ่ ซ.บ ้านนาง
หลอด ม.2 ต.ห ้วยใหญ่
พัสดุเข ้างาน อบต.
ห ้วยใหญ่ สายคลอง
ห ้วยอังคาร ม.9 ต.
ห ้วยใหญ่

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

9,640.00

7,222.50

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30119/2563

1

8/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30092/2563

1

14,231.00

8/5/2563

1,600.00

12/5/2563

850

12/5/2563

เลขที่ น.3/พช.
(กส.)
30101/2563
เลขที่
3001702715
ลว. 12 พ.ค.63
เลขที่
3001702712
ลว.12พ.ค.63

12/5/2563

เลขที่
3001702713
ลว.12พ.ค.63

1,700.00

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

96 0994000165501

97 3419900129238

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.เพือ
่ นพ ้องซัพพลาย

สหธรรมการไฟฟ้ า

98 0673547000402

หจก.ในนาซัพพลาย

99 3670101566319

ช.ชลการ

100 3670101566319

ช.ชลการ

101 3679900053809

สยามพิพัฒน์

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณขจร
ิ ธิ์ ม.7 ต.บ ้าน
วรรณุสท
โคก
ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟฟ้ า
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย บริษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนเิ วอร์
่
แซลคอมมิวนิเคชัน
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-7002 พช. จํานวน
2 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-1075 พช. จํานวน
5 รายการ
เบ็ตเตล็ด บ.บิ๊ กซีซ ู
เอร์เซ็นเตอร์ จํากัด ต.
ในเมือง

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

6,623.00

15/5/2563

10,049.00

18/5/2563

เลขที่
3001703715
ลว. 15 พ.ค. 63
เลขที่ น.3 พช.
(กส.)
30236/2563

29,360.80

19/5/2563

เลขที่
3001703712
ลว. 19 พ.ค. 63

7,629.10

20/5/2563

16,617.10

20/5/2563

4,066.00

20/5/2563

1

1

1

1

1
เลขที่
30017007408
ลว. 20 พ.ค. 63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

102 3670101566319

ช.ชลการ

103 3670101566319

ช.ชลการ

104 3679900053809

สยามพิพัฒน์

105 3670101566319

ช.ชลการ

106 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

107 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4964 พช. จํานวน
1 รายการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
บษ-4906 พช. จํานวน
4 รายการ
เบ็ตเตล็ด บ.บิ๊ กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด
ต.ใน
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
81-4703 พช. จํานวน
6 รายการ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกบัญชีและ
ประมวลผล
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกปฏบัตก
ิ ารและ
บํารุงรักษา

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

7,169.00

20/5/2563

5,478.40

20/5/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

1

1
เลขที่
300170405
ลว. 20 พ.ค.63

3,638.00

20/5/2563

1

13,161.00

20/5/2563

1

54

21/5/2563

1

677

21/5/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

108 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

109 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

110 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

111 3670101566319

ช.ชลการ

112 3670101566319

ช.ชลการ

113 3670101566319

ช.ชลการ

114 0994000165501

อัครเรศ คุณตา

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกบริการลูกค ้า
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกบริหาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกมิเตอร์
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 53-0585
กทม.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข บษ-3946
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 82-5444
พช.
ค่าถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
แผนกก่อสร ้าง

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

2,544.00

21/5/2563

1

1,441.00

21/5/2563

1

348

21/5/2563

1

4,558.20

21/5/2563

1

3,391.90

21/5/2563

1

6,002.70

21/5/2563

1

985

21/5/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

115 3670101566319

ช.ชลการ

116 3670101566319

ช.ชลการ

117 3670101566319

ช.ชลการ

118 3670101566319

ช.ชลการ

119 3670101566319

ช.ชลการ

120 0994000165501

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

121 3670101566319

ช.ชลการ

122

นายมรกต แจ ้งสุข

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-4703
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข บษ-4903
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-4964
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 82-1841
พช.
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
หมายเลข 81-7002
พช.
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณธวัชชัย
ชมมัย ม.12 ต.ป่ าเลา
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
80-9614 พช. จํานวน
5 รายการ
ล ้างทําความสะอาด
รถยนต์ กฟภ.

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

4,922.00

21/5/2563

1

5,210.90

21/5/2563

1

3,712.90

21/5/2563

1

7,415.10

21/5/2563

1

10,721.40

21/5/2563

1
เลขที่
3001710192
ลว.28 พ.ค.63

14,676.12

25/5/2563

1

24,353.20

26/5/2563

1

600

26/5/2563

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

123 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

ช.ชลการ

124 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

125

หจก.รุงเ่ รืองวัสดุภัณฑ์

126 0673544000339

127 0673544000339

128 0673544000339

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาตามวาระ
82-1841 พช. จํานวน
4 รายการ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณไพฑูรย์
สงวนศักดิ์ ม.6 ต.สะ
เดียง
่ มแซม
อุปกรณ์ซอ
สํานั กงาน
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.ห ้วย
ใหญ่ ทางเข ้าเขือ
่ น
หมูท
่ ี่ 3 - หมูท
่ ี่ 12
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.ห ้วย
ใหญ่ ซอยบ ้านนา ม.4
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.ห ้วย
ใหญ่ สายเรียบคลอง
ชลประทาน ม.3

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

23,165.50

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

26/5/2563

1,936.70

28/5/2563

33,235.00

28/5/2563

7,907.30

2,345.44

24,394.93

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

1

เลขที่
3001710185
ลว. 28 พ.ค.63

1
1

28/5/2563

เลขที่
3001710193
ลว. 28 พ.ค.63

1

28/5/2563

เลขที่
3001710197
ลว. 28 พ.ค.63

1

28/5/2563

เลขที่
3001710187
ลว.28 พ.ค.63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

129 0673544000339

130 0673547000402

131 0673547000402

132 0673547000402

133 0673547000402

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.ในนาซัพพลาย

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.ห ้วย
ใหญ่ ซอยดาวเรือง
ม.4
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย อบต.ท่าพล
บ ้านคลองมะนาว ม.8
ต.ท่าพล
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย บริษัทเฮง
เฮงทาวน์ 2018 จํากัด
ต.สะเดียง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณณชิตา
ล ้อสกุล ม.2 ต.สะเดียง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณกลอยใจ
เกียรติสถิตย์ ม.9 ต.
บ ้านโตก

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

2,011.60

5,168.10

7,034.18

47,893.20

10,124.34

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

28/5/2563

เลขที่
3001710188
ลว. 28 พ.ค.63

1

2/6/2563

เลขที่
3001718332
ลว .18 มิ.ย.63

1

18/6/2563

เลขที่
3001718326
ลว.18 มิ.ย.63

1

18/6/2563

เลขที่
3001718323
ลว.16ม.ค.63

1

18/6/2563

เลขที่
3001710194
ลว. 18 ม.ค.63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

134 0673547000402

135 0994000165501

136 0994000165501

137 0673544000339

138 0673544000339

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.ในนาซัพพลาย

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณกษิดเิ์ ดช
เรืองกิจธนวัฒน์ ต.
นาป่ า อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณวสันต์
สุขพุทธ ต.ดงมูลเหล็ก
อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
ั
จําหน่าย คุณสิทธิชย
ต๊ะอาจ ต.นางั่ว อ.เมือง
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณยศกร
สิทธิไกร (เพิม
่ เติม)
(บ ้านปั ญญาดี)
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณลักษมี
พันธุธ
์ นโสภณ ต.
หนองแม่นา อ.เขาค ้อ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

1,936.70

23,114.14

12,139.15

5,606.80

85,551.85

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

18/6/2563

เลขที่
3001718329
ลว.18 มิ.ย.63

1

23/6/2563

เลขที่
3001721641
ลว. 26มิ.ย.63

1

26/6/2563

เลขที่
3001721644
ลว. 25 มิ.ย.63

1

26/6/2563

เลขที่
3001721651
ลว.26มิ.ย.63

1

26/6/2563

เลขที่
3001723097
ลว.29มิ.ย.63

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

139 0673544000339

140 0673544000339

141 0673544000339

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู

143 3670100739031

หจก.เพชรบูรณ์ทวีคณ
ู
นายเสถียร กํามา ทีอ
่ ยู่ 106/1 หมู5
่ ต.
ห ้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67120
รหัสผู ้ขาย 820712
นายหน่อย อุดตะพัน
218 หมู่ 4 ต.ท่าข ้าม อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์

144 0103550002644

ห ้างหุ ้นส่วนยูไนเต็ด เทรดิงิ้ แอนด์
เซอร์วส
ิ

142 3671000073512

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณเขือ
่ น
เพชร ทาบุญโสม ม.7
ต.เขาค ้อ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณปรัสรา
ศรีจรูญ ม.12 ต.เขา
ค ้อ อ.เขาค ้อ
จ ้างเหมาค่าแรง
ก่อสร ้างปรับปรุงระบบ
จําหน่าย คุณเขือ
่ น
เพชร ทาบุญโสม ม.7
ต.เขาค ้อ
้ วาง
จ ้างซ่อมแซมชัน
ของและประตูเข ้าออกทีจ
่ ัดเก็บพัสดุ
จ ้างตัดหญ ้าและฉีด
ยาฆ่าหญ ้า จุดกองเสา
ท่าข ้ามและหนองแดง
สายทองแดงตีเกลียว
หุ ้มฉนวนครอสลิงค์
โพลิเอททีลน
ิ ขนาด
2x10 ต.มม. สเปค
RCBL-032/2554

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

5,745.90

13,754.85

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

26/6/2563

เลขที่
3001721645
ลว.26มิ.ย.63

1

26/6/2563

เลขที่
3001721642
ลว. 26 มิ.ย.63

1

5,745.90

26/6/2563

8,500.00

8/4/2563

เลขที่
3001721645
ลว.26 มิ.ย.63
เลขที่ น.3 พช.
(คพ)
1723/2563
เลขที่ น.3 พช.

26/5/2563

(คพ)
30370/2563
ลว.26 พ.ค.

1

5/6/2563

เลขที่ น.3 พช.
(บห)46/2563

1

5,000.00

85,600.00

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

145 0103550002644

ห ้างหุ ุุ้นส่วนจํากัด ยูไนเต็ด เทรดดิง้
แอนด์ เซอวิส

146 0105562173912

บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จํากัด

147 0103550002644

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดยูไนเต็ด เทรดดิง้
แอนด์ เซอร์วส
ิ

148 0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

149 3670100567176

อ.เจริญยนต์

150 0107537000521

บ.สยามแม็คโคร จํากัด

151 3679900204157

ร ้านศรีลก
ั ษณ์เภสัช

152 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
้ หม ้อแปลง
จัดซือ
TR100 KVA,3P,220.4/0.23 KV,DYN11
SC
สเตรนแล ้มป์ 35-70
RHDW-008/2547
เหล็กประกับไม ้คอน
40x40x5 มม.
RHDW-011/2546
สายทองแดงตีเกลียว
หุ ้มฉนวนครอสลิงค์
โพลิเอททีลน
ิ ขนาด
2x10 ต.มม. สเปค
RCBL-032/2554

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

81,148.80

5/6/2563

เลขที่ น.3 พช.
(คพ)41/2563
ลว.5 มิ.ย.2563

82,390.00

5/6/2563

เลขที่ น.3 พช.
(บห)45/2563

85,600.00

10/6/2563

กระดาษชําระ
ซ่อมรถแก ้ไฟ บษ4905 พช.
วัสดุทําความสะอาด
สํานั กงาน กฟจ.พช.

1,275.00

15/4/2563

1,750.00

15/4/2563

1,891.00

15/4/2563

เจลแอลกอฮอลล ้างมือ
วัสดุสํานั กงาน เช่น
ลวดเสียบกระดาษ ,
ซองขาว ฯ

1,100.00

20/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(คพ)
30649/2563
ลว.10 มิ.ย.2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)1845/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)1896/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)1846/2563
เลขที่ ที่ น.3
(วมภ(-39/2563

4,140.00

27/4/2563

เลขที่ น.3 พช.
(บห)2034/2563

1

1

1
1
1
1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

153 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

กระดาษ A4 จํานวน 8
กล่อง

5,000.00

29/4/2563

154

ร ้านนพดลเภสัช 2

หน ้ากากอนามัย
จํานวน 6 กล่อง

3,000.00

13/5/2563

155 0107537000521

บ.สยามแม็คโคร จํากัด

วัสดุทําความสะอาด

1,478.00

13/5/2563

156 0107544000043

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

1,035.00

13/5/2563

157 3530900306891

ร ้านไทรงามอาร์ต

กระดาษชําระ
KIMSOFT
ไวนิล ร.10 สําหรับ
ติดหน ้าอาคาร
กฟจ.พช. ขนาด 6x8
เมตร

158 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
หจก.จิตติศก

159 1679900285941

160 0673525000159

7,000.00

14/5/2563

วัสดุสํานั กงาน

6,411.00

1/6/2563

นายธเนศ ปานพรม

ค่าแรงจับผ ้าประดับ
และอุปกรณ์

2,765.00

1/6/2563

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดนพคุณเอ็นจิเนียริง่

ซ่อมแซม
เครือ
่ งปรับอากาศ

5,940.00

2/6/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3 พช.
(บห)2076/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30182/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30170/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30168/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30184/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30457/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30456/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30477/2563

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30510/2563
เลขที่ น.3 พช.
(บห)
30592/2563

161 0107544000043

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

กระดาษชําระ

1,275.00

4/6/2563

1

162 0107537000521

บ.สยามแม็คโค เพชรบูรณ์

1,287.00

9/6/2563

163 3199900259444

ร ้านนํ้ าดืม
่ ศรีเสถียร

375

1/4/2563

1

164 5670190054871

นางสาวเมตตา โพนทอง

900

1/4/2563

1

165 5670190054871

นางสาวเมตตา โพนทอง

210

1/4/2563

1

166

ึ ษาภัณฑ์
จิตติศก

1,610.00

13/4/2563

1

167 3670100567176

อ.เจริญยนต์

1,750.00

16/4/2563

1

168 3679900204157
169 0673538000012

ศรีลก
ั ษณ์เภสัช
หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร ้าง

1,100.00
31,458.00

21/4/2563
30/4/2563

1
1

170 3199900259444

ร ้านนํ้ าดืม
่ ศรีเสถียร

อุปกรณ์ทําความสะอาด
ค่านํ้ าดืม
่ ประจํา
สํานั กงาน
ค่าซักผ ้าทีน
่ อนเวรแก ้
กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง
หนั งสือพิมพ์ประจํา
สํานั กงาน
้ อุปกณร์ทํา
จัดซือ
ความสะอาด เดือน
เมษายน63
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน บษ4905
เจลแอลกอฮอลล ้าง
มือ Covid-19
ติดตัง้ ถังนํ้ าแสตนเลส
้ นํ้ าดืม
จัดซือ
่ สําหรับ
ผู ้ใช ้ไฟ

210

5/5/2563

1

171 5670190054871

นางสาวเมตตา โพนทอง

จ ้างซักผ ้า ทีน
่ อนเวร
แก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง

900

5/5/2563

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

172 3670101566319
173 0673560001891

ช.กลการ
หจก.รุง่ เจริญวัสดุภัณฑ์

174 0994000165501

ไทวัสดุ

175 0673553000222
176
177

ึ ษาภัณฑ์
ร ้านจิตติศก
ร ้านเดีย
่ วอาร์ตเวิรค
์
ร ้านเดีย
่ วอาร์ตเวิรค
์

178 0673553000222

ึ ษาภัณฑ์
ร ้านจิตติศก

179 0673549000817

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

180 3670100012255

ร ้าน แฟ๊ ท อลูมเิ นียม

181 3670100012255

ร ้าน แฟ็ ท อลูมเิ นียม

182 3420500372579

183 3420600372579

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน บษ4905
เลือ
่ ยยนต์
อุปกรณ์สํานั กงานทํา
แท ้งนํ้ า
้ อุปกรณ์ทํา
จัดซือ
ความสะอาด
ป้ ายไวนิล ราชินี
ป้ ายไวนิล ร.10
้ ธงชาต ธง ร.10
จัดซือ
ธง ราชินี
้ นํ้ าดืม
จัดซือ
่
ประจําเดือน เมษายน
63

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

46,170.50
7,500.00

7/5/2563
7/5/2563

1
1

1,253.50

28/5/2563

1

580
675
675

4/6/2563
4/6/2563
4/6/2563

1
1
1

1,960.00

4/6/2563

900

1/4/2563

1,200.00

1/4/2563

4,000.00

1/4/2563

นายบุญหลาย กัลยาประสิทธิ์

ซ่อมแซมบานประตู
สวิง สนง.เขาค ้อ
จ ้างเหมาติดตัง้ บาน
กระจกป้ องกัน
โรคติดต่อ โควิด -19
ซ่อมแซมหลังคาและ
ฝ้ าเพดาน
สนง.กฟย.อ.เขาค ้อ

50,000.00

1/4/2563

นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์

จ ้างซ่อมผนั งกระจก
และฝาแผ่นเรียบ

46,800.00

2/4/2563

1
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
91/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
87/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
89/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
80/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
94/2563

1

1

1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

184 3420600372579

นายบุญหลาย กันยาประสิทธิ์

185 3679900057723

น.ส.นันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมพืน
้ และ
กระเบือ
้ งปูพน
ื้ สนง.
้ เจล สเปร์ย
จัดซือ
ป้ องกัน โควิด-19
สนง.เขาค ้อ
ซ่อมแซมผ ้าม่านปรับ
แสง สนง.กฟย.เขาค ้อ
ซ่อมระบบแอร์รถยนต์
ทะเบียน บษ 4901
เพชรบูรณ์
ซ่อระบบแอร์รถยนต์
ทะเบียน 82-3654
เพชรบูรณ์

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

28,500.00

2/4/2563

2,040.00

8/4/2563

10,000.00

20/4/2563

2,782.00

22/4/2563

2,782.00

22/4/2563

2,118.60

22/4/2563

9,000.00

5/5/2563

186 2160600001372

พลอยผ ้าม่าน

187 0673558000859

ร ้านแด๋มประดับยนต์

188 0673558000859

ร ้านแด๋มประดับยนต์

189 3670101566319

ช.กลการ

190 1250100196311

สุนันท์ พันธุไ์ ม ้

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
82-3654 เพชรบูรณ์
้ ต ้นไม ้ประดับ
จัดซือ
สํานั กงาน

191 0673549000817

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

้ นํ้ าดืม
จัดซือ
่
ประจําเดือน พ.ค. 63

990

7/5/2563

192 0994000165501

บ.ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จํากัด (สาขา
เพชรบูรณ์)

ซ่อมแซมขอบถนน
คอนกรีต สนง.เขาค ้อ

15,000.00

7/5/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
93/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
101/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
105/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
110/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
111/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
114/2563
เลขที่ น.3พช.
(บห)30111/63
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
30001/2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
30002/2563

1

1

1

1

1

1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

193 3670101566319

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

ช.กลการ

194 1739901975834

น.ส.สุนย
ี ร์ ัตน์ บุญมาก

195 0673549000817

หจก.ท่าพลเซอร์วส
ิ

196 3670101566319

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ซ่อมแซมรถยนต์
กฟภ. ทะเบียน บษ
4901 พช.
จ ้างบุคคลทําหน ้าที่
คัดกรอง ผู ้มาติดต่อ
งาน ช่วงสถานการณ์
COVID1--19

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

14,862.30

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

20/5/2563

4,800.00

27/5/2563

990

1/6/2563

ช.กลกาล

้ นํ้ าดืม
จัดซือ
่
ประจําเดือน มิ.ย. 2563
เปลีย
่ นถ่ายรถยนต์
กฟภ.ทะเบียน
82-3654 ตามวาระ

3,937.60

2/6/2563

197 1671100045867

นายประภาส เปอทอง

จ ้างตัดหญ ้า บริเวณ
สนง.

3,500.00

11/6/2563

198

่ ล ้อม
นายบุญเกือ
้ ชืน

ค่าซ่อมรถยนต์

2,250.00

16/4/2563

199

เยีย
่ มพาณิชย์

ค่านํ้ าดืม
่

3,360.00

16/4/2563

200

นายทองหล่อ โสรดี

2,428.00

16/4/2563

201

น.ส.พัสตราภรณ์ ชนหมอน

ค่าติดตัง้ มิเตอร์
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด
สํานั กงาน

6,150.00

16/4/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
30010 /2563
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
30016 /2563
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
30022 /2563
เลขที่ น.3
กฟย.อ.เขาค ้อ
30024 /2563
เลขที่ น.3
กฟจ.พช.(ขค)
30033/2563
เลขที่ น.3ชด
(กป.)330/2563
เลขที่ น.3ชด.
424/2563
เลขที่ ใบสัง่ จ ้าง
เลขที่
3001690626
เลขที่ น.3ชด()
457/2563

1

1

1

1

1
1
1

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

202
203
204
205
206
207
208
209

่ เนอรี่
จอยเจริญสเตชัน
นายสมรส โตสน
สมชายการช่าง
อูน
่ ารายณ์วศ
ิ วะ
หจก.สหมิตรชนแดนบริการ
หจก.สหมิตรชนแดน
หจก.พีเอ็นปริน
้ ติง้ เว็นเตอร์
น.ส.ภานุมาศ โสรดี

210

นางพัตราภรณ์ ชนหมอน

211
212

นายวัลลภ เกิดสิน
บริษัท รักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์
ชายฟ้ าคราม จํากัด

213

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

ค่าวัสดุสํานั กงาน
ค่าจ ้างบํารุงรักษาสวน
ค่าซ่อมบํารุง
ค่าซ่อมบํารุงยาน
ค่านํ้ ามันรถยนต์
ค่านํ้ ามันรถยนต์
ค่าวัสดุสํานั กงาน
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง
ค่าทําความสะอาด
สํานั กงาน
ค่าจ ้างเหมางานขยาย
เขตระบบจําหน่าย
นายจรูย กันชัน

2,600.00
3,200.00
1,930.00
1,300.00
5,638.40
2,021.20
18,939.00
3,200.00

16/4/2563
20/4/2563
22/4/2563
22/4/2563
22/4/2563
22/4/2563
23/4/2563
23/4/2563

7,277.00

5/5/2563

13,607.31

5/5/2563

25,000.00

5/5/2563

นางพัตราภรณ์ ชนหมอน

ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด
สํานั กงาน

11,670.00

7/5/2563

214

หจก.พินศิรพ
ิ งษ์กอ
่ สร ้าง

ค่าขยายเขต

1,814.00

12/5/2563

215

นางพรหมพร พานทอง

ค่าถ่ายเอกสารคําร ้อง
ขอใช ้ไฟฟ้ า

600

14/5/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3ชด.
บง.396/2563

เลขที่
3001700473
เลขที่
300168089
เลขที่
300170587
เลขที่ น.3ชด.
506/2563
เลขที่ ใบสัง่ จ ้าง
เลขที่
300161418
เลขที่ น.3ชด.
(บต)
30012/2563

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

216

นางครรชน กัลยาประสิทธ์

217

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

218

หจก.พินศิรพ
ิ งษ์กอ
่ สร ้าง

219

นางสมพร เพิม
่ สวัสดิ์

220

นายเฉลิมชัย สิมทอง

221

นายพงศักดิ์ อรุณธัญญาวิรัช

222

บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด

223

บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จํากัด

224

นายอาทิตย์ ถิน
่ ช ้าง

225

นายวัลลภ เกิดสิน

226

น.ส.รุจยา หมายมัน
่

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าติดตัง้ ตาข่าย
ป้ องกันงู
ค่าจ ้างเหมาติดตัง้
มิเตอร์
ค่าจ ้างเหมาขยายเขต
บ.ซีพ ี ออลล์
ค่าจ ้างเหมาตัดต ้นไม ้
115 เควี
ค่านํ้ าดืม
่ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
ค่าซ่อมแซม
เครือ
่ งปรับอากาศห ้อง
เวรฯ
ค่าเปลีย
่ นถ่าย
นํ้ ามันเครือ
่ งรถบรรทุก
2 ตัน ทะเบียน
82-4383 พช.
ค่าถ่ายนํ้ ามันเครือ
่ ง
รถยนต์ บห 6481 พช.

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ ้างเหมาติดตัง้ ตา
ข่ายกันงู
ค่าจ ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานั กงาน

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน

33,250.00

14/5/2563

33,615.00

19/5/2563

23,658.05

20/5/2563

39,600.00

20/5/2563

3,360.00

20/5/2563

เลขที่
30016699686
เลขที่
3001706157
เลขที่
3001684423
เลขที่
3001684892
เลขที่ น.3ชด.
30010/2563

3,700.00

21/5/2563

เลขที่ น.3ชด.
30035/2563

3,149.01

22/5/2563

7,055.05

22/5/2563

27,050.00

22/5/2563

28,000.00

22/5/2563

2,583.00

26/5/2563

เลขที่ น.3ชด.
512/2563
เลขที่ น.3ชด.
30075/2563
เลขที่ น.3ชด
(วปง)
30006/2563
เลขที่
3001706849
เลขที่ น.3ชด
(วปง)167/2562

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

227

นายทองหล่อ โสรดี

228

นายสมรส โตสน

229

น.ส.พัตราภรณ์ ชนหมอน

230

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

231

น.ส.รุจยา หมายมัน
่

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าจ ้างเหมาติดตัง้
มิเตอร์

ค่าจ ้างบํารุงรักษาสวน
ค่าจ ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานั กงาน
้ เพลิง
ค่านํ้ ามันเชือ
ค่าจ ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานั กงาน

233

นายสมชาย ทับน ้อย
บริษัท รักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์
ชายฟ้ าคราม จํากัด

234

นายจุฬาพงษ์ ใจจา

235

นายสมชาย ทับน ้อย

236

นางพรหมพร พานทอง

237

นายเฉลิมชัย สิมทอง

ค่าซ่อม/บํารุง
ยานพาหนะ
ค่าจ ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย
ค่าทําความสะอาด
เครือ
่ งปรับอากาศ
ค่าซ่อม/บํารุง
ยานพาหนะ
ค่าถ่ายเอกคําร ้องขอ
ใช ้ไฟฟ้ า
ค่านํ้ าดืม
่ ประจําเดือน
มิถน
ุ ายน 2563

238

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุสํานั กงาน

232

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

11,276.00

27/5/2563

3,200.00

1/6/2563

7,277.00

2/6/2563

623.7

4/6/2563

2,091.00

4/6/2563

2,050.00

4/6/2563

25,000.00

4/6/2563

1,600.00

10/6/2563

1,140.00

12/6/2563

650

12/6/2563

3,360.00

12/6/2563

4,020.00

12/6/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่
3001709101
เลขที่ น.3กปบ.
(จฟ.
1)30052/2563
เลขที่
3001712249
เลขที่ น.3ชด.
30034/2563
เลขที่ น.3ชด
(วปง)167/2562
เลขที่ น.3ชด.
(กป)
30097/2563
เลขที่
3001712429
เลขที่ น.3ชด.
30183/2563
เลขที่ น.3ชด.
30148/2563
เลขที่ น.3ชด.
30178/2563
เลขที่ น.3ชด.
30204/2563
เลขที่ น.3ชด.
30186/2563

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

239

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

240

นายวัลลภ เกิดสิน

241

หจก.พี.เอ็น.ปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์

242

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าวัสดุสํานั กงาน
ค่าติดตัง้ ตาข่าย
ป้ องกันงู

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

2,625.00

12/6/2563

20,000.00

12/6/2563

22,898.00

18/6/2563

นายพงศักดิ์ อรุญธัญญารัช

ค่าวัสดุสํานั กงาน
ค่าซ่อม/บํารุงรักษา
อาคาร

1,200.00

18/6/2563

243

หจก.พี.เอ็น.ปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์

ค่าวัสดุสํานั กงาน

16,851.00

18/6/2563

244

นายอนุชา อยูภ
่ ริ มย์

980

18/6/2563

245

นายชูชาติ อิม
่ อินทร์

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง
ค่าจ ้างเหมาติดตัง้
มิเตอร์

37,237.00

18/6/2563

246

หจก.พี.เอ็น.ปริน
้ ติง้ เซ็นเตอร์

14,800.00

18/6/2563

247
248

นายธีรนัย ยิง่ ตระกูล
นายอาทิตย์ ถิน
่ ช ้าง

17,200.00
9,020.00

19/6/2563
20/6/2563

ค่าวัสดุสํานั กงาน
ค่าซ่อม/บํารุง
ยานพาหนะ
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

249

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุสํานั กงาน

2,565.00

23/6/2563

250

่ เนอรี
จอยเจริญ สเตชัน

ค่าวัสดุสํานั กงาน

2,585.00

23/6/2563

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3ชด.
330174/2563
เลขที่
3001714179
เลขที่ น.3ชด.
30180/2563
เลขที่ น.3ชด.
35001/2563
เลขที่ น.3ชด.
30208/2563
เลขที่ น.3กปบ.
(จฟ.
1)30097/2563
เลขที่
3001718649
เลขที่ น.3ชด.
(บต)
30210/2563
เลขที่ น.3ชด.
301932563
เลขที่ น.3ชด
(วปง)
30021/2562
เลขที่ น.3ชด.
30207/2563

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาด ับที่

เลขประจาต ัวผูเ้ สีย
ภาษี/เลขประจาต ัว
ประชาชน

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ

251

น.ส.ดวงชีวน
ั จันทะพาหะ

252

นายกิตติพันธ์ ชัยพฤกษ์ ไพรวัน

รายการพ ัสดุท ี่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ
ค่าซ่อม/บํารุง
ยานพาหนะ
ค่าเปลีย
่ นขาช ้างรถ
เครน ทะเบียน
81-6583 พช.

รวมเงิน

จานวนเงินรวมที่
้ จ ัดจ้าง
จ ัดซือ

ว ันที่
เอกสารอ้างอิง

4,800.00

25/6/2563

46,919.50

30/6/2563

2732152.19

เลขที่
เหตุผล
เอกสารอ้างอิง สน ับสนุน
เลขที่ น.3ชด.
35003/2563
เลขที่ น.3ชด.
(กป)
30042/2563

1

1

