
  

 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านลาด 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

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

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านลาด จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 

                                                        ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

                                                             
                                                            ( นายเสรี  ใคร่เครือ ) 

                                                            ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านลาด 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

1  1769900128283 น.ส.เบญจวรรณ พุ่มมะลิ จัดจ้างบคุคลภายนอกประจ าจุดคัดกรอง เพื่อปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ประจ าเดือน
ธนัวาคม 2563

           6,400.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005517 1

2  0105535099511 หจก.โชคค าแพง ออยล์ จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้
บ ารุงรักษาบริเวณส านกังาน

             256.92 5/1/2564 เลขท่ี 2000005885 3

3  3760100536717 ร้านปิ๊งไอเดีย จัดซ้ือกระดาษ A4 แบบแข็ง              120.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005451 1

4  0125555002385 บจก. โอเคพร้ินเตอร์ แอนด์ ควอลิต้ี จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ส าหรับแผนกบริการลูกค้าและ
การตลาด เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดไป

           4,834.39 5/1/2564 เลขท่ี 2002012087 3

5  1769900247894 นายณัฐศิริ สมประดี จัดจ้างบคุคลภายนอกตัดหญ้าและบ ารุงรักษาบริเวณ
ส านกังาน ประจ าเดือนธนัวาคม 2563

           1,500.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005844 3

6  3949900064735 ร้านต้นไม้คลองสุเอช จัดซ้ือกระถางต้นไม้ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว              300.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000005567 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

7  1709901091251 น.ส.สุกัญญา คล้ายคลึง จัดซ้ือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อปอ้งกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19

           3,000.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000013775 3

8  0001628185643 ศูนย์ข่าวสารบา้นลาด จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ฉบบัประจ าเดือนธนัวาคม 2563              200.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000004678 3

9  3769900207341 ร้านไชยเจริญวสัดุก่อสร้างและเคร่ือง
ไฟฟา้ (นายมังกร อนนัต์วรปญัญา)

จัดซ้ือคีมตัดสายไฟ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง            3,625.20 8/1/2564 เลขท่ี 5200001199 1

10  3760100311758 นางไพฑูรย์ จาดขันธ์ จัดจ้างซักผ้าปท่ีูนอนและปลอกหมอน ส าหรับหอ้ง
เวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง ประจ าเดือนธนัวาคม 2563

           1,288.98 8/1/2564 เลขท่ี 2000022595 3

11  0763543000261 หจก. จันทร์ศิริ เอ็นจิเนยีร่ิง จัดจ้างขุดหลุม ปกัเสา พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้ 
งานขยายเขต ม.7 ต.ไร่มะขาม

           7,534.48 11/1/2564 เลขท่ี 5200002527 1

12  3769900207341 ร้านไชยเจริญวสัดุก่อสร้างและเคร่ือง
ไฟฟา้ (นายมังกร อนนัต์วรปญัญา)

จัดซ้ือสีสเปรย์ ส าหรับพน่ฟวิส์แรงต่ า ในงานแก้
กระแสไฟฟา้ขัดข้อง

             283.55 12/1/2564 เลขท่ี 2000039052 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

13  3760100536717 ร้านปิ๊งไอเดีย จัดซ้ือแฟม้เอกสาร ส าหรับเก็บประวติัพนกังาน              200.00 12/1/2564 เลขท่ี 2000039235 3

14  0105543096169 บริษทั โปร ไอ.ที. ลิงค์ จ ากัด จัดซ้ือกระดาษ THERMAL ส าหรับพมิพ์
ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟา้ และบตัรคิว

         14,098.00 12/1/2564 เลขท่ี 2000039422 1

15  3769900204717 ร้าน พ.รุ่งเจริญ จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดส านกังาน เพื่อทดแทน
ของเดิมท่ีหมดไป

           1,508.00 13/1/2564 เลขท่ี 2000006067 3

16  3769900204717 ร้าน พ.รุ่งเจริญ จัดซ้ือซองจดหมาย เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดไป              380.00 13/1/2564 เลขท่ี 20000006096 3

17  3769900204717 ร้าน พ.รุ่งเจริญ จัดซ้ือวสัดุส านกังาน เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดไป              659.00 13/1/2564 เลขท่ี 2002011932 3

18  3769900102914 ร้านศึกษาภณัฑ์เพชรบรีุ จัดซ้ือฟวิเจอร์บอร์ด,กาวสองหนา้,แฟม้สอด,หมุดปกั
บอร์ด,กระดานไม้ก๊อก

             930.00 14/1/2564 เลขท่ี 2100008673 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

19  0763543000261 หจก. จันทร์ศิริ เอ็นจิเนยีร่ิง จัดจ้างเหมา ขุดหลุม ปกัเสา พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟา้ งานปรับปรุง ม.4 ต.หว้ยลึก

         50,398.76 19/1/2564 เลขท่ี 5200006661 1

20  0125555002385 บจก. โอเคพรินเตอร์ แอนด์ ควอลิต้ี จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ผบง. และ ผบต. เพื่อทดแทน
ของเดิมท่ีหมดไป

           7,479.44 21/1/2564 เลขท่ี 2000072983 3

21  0763559000312 ร้านยางบริการ2 จัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บพ-409
 พบ.

         29,719.63 21/1/2564 เลขท่ี 2000066257 1

22  0763559000312 ร้านยางบริการ2 จัดจ้างด าเนนิการเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน บบ-9416 พบ.

         22,586.92 21/1/2564 เลขท่ี 2000066154 1

23  3769900102914 ร้านศึกษาภณัฑ์เพชรบรีุ จัดซ้ือแผ่นใสรองปก A4,เคร่ืองเหลาดินสอ และสันรูด              304.00 22/1/2564 เลขท่ี 2100019240 3

24  1769900220643 บริษทั เวร์ิคมอร์ เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด
 ผลิดภณัฑ์น้ าด่ืม

จัดซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับบริการผู้ใช้ไฟฟา้ และผู้มาติดต่อ              150.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000128473 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

25  1769900220643 ร้านต๋ียิ่งเจริญการเกษตร จัดซ้ือต้นไม้ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว รองรับ
มาตรฐาน Green Office

             295.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000128103 3

26  1769900247894 นายณัฐศิริ สมประดี จ้างตัดหญ้า และบ ารุงรักษาบริเวณส านกังาน            2,500.00 3/2/2564 เลขท่ี 2000138214 3

27  1769900128283 น.ส.เบญจวรรณ พุ่มมะลิ จ้างเหมาบคุคลภายนอก ประจ าจุดคัดกรอง เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19

           6,336.00 3/2/2564 เลขท่ี 2000134279 3

28  0001628185643 ศูนย์ข่าวสารบา้นลาด ค่าหนงัสือพมิพไ์ทยรัฐ ฉบบัประจ าเดือนมกราคม 
2564

             200.00 4/2/2564 เลขท่ี 2000128012 3

29  0763559000771 หจก. โชคค าแพง ออยล์ จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้
ในการบ ารุงรักษาบริเวณส านกังาน

             147.54 4/2/2564 เลขท่ี 2000141073 3

30  1769900220643 บริษทั เพชรบรีุติวเตอร์ไอที จ ากัด จ้างตรวจเช็คคอมพวิเตอร์ หอ้งประชุม กฟส .บา้นลาด
 และ เคานเ์ตอร์รับเงิน

             300.00 4/2/2564 เลขท่ี 2000131050 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

31  3760500107856 นายเอก พว่งเพกา จัดซ้ือมีด เพื่อใช้ในงานตัดต้นไม้ด้านแรงต่ า            1,800.00 4/2/2564 เลขท่ี 2000130960 3

32  3760100311758 นางไพฑูรย์ จาดขันธ์ จ้างเหมาบคุคลภายนอกซักผ้าปท่ีูนอน ส าหรับหอ้ง
เวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง ประจ าเดือน ม.ค.64

           1,288.98 9/2/2564 เลขท่ี 2000154621 3

33  0107536000412 บริษทั โรบนิสัน จ ากัด(มหาชน) สาขา
เพชรบรีุ

จัดซ้ือตะกร้าล้อลาก เพื่อใช้เปน็ถังขยะเคล่ือนท่ีได้ 
ส าหรับผู้พกิาร รองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC)

             995.00 16/2/2564 เลขท่ี 2100043964 3

34  0763543000261 หจก. จันทร์ศิริ เอ็นจิเนยีร่ิง จ้างเหมาขุดหลุม ปกัเสา พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้ 
งานขยายเขต ม.5 ต.บา้นลาด

         19,893.02 17/2/2564 เลขท่ี 19893.02 1

35  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง โดยบตัรเครดิตน้ ามัน (Fleet 
Card) ประจ าเดือนมกราคม 2564

         27,510.60 18/2/2564 เลขท่ี 2500134001 1

36  0763543000261 หจก. จันทร์ศิริ เอ็นจิเนยีร่ิง จัดจ้างเหมาขุดหลุม ปกัเสา พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้
 งานขยายเขต ม.3 ต.บา้นลาด

         11,643.04 22/2/2564 เลขท่ี 5200021106 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

37  0001628185643 ศูนย์ข่าวสารบา้นลาด ค่าซ้ือหนงัสือพมิพไ์ทยรัฐ ฉบบัประจ าเดือนกุมภาพนัธ์
 2564

             180.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000250116 3

38  3769900204717 ร้าน พ.รุ่งเจริญ ค่าซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดส านกังาน เพื่อทดแทน
ของเดิมท่ีหมดไป

           3,837.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000254441 3

39  0765558000086 บริษทั เวร์ิคมอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด ค่าซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง ส าหรับเดือนกุมภาพนัธ ์2564              135.00 1/3/2564 เลขท่ี 135 3

40  1769900220643 นายณัฐศิริ สมประดี ค่าจ้างบคุคลภายนอกตัดหญ้าและบ ารุงรักษา
สวนหย่อม ประจ าเดือน ก.พ.64

           1,500.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000250885 3

41  0763559000771 หจก. โชคค าแพง ออยล์ ค่าซ้ือน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า              270.00 1/3/2564 เลขท่ี 270 3

42  3760500030985 นายสุรพล พราหมณ์โสภณ ค่าซ่อมแซมประตูบานสวงิ อาคาร1 ช้ัน 1-2 และ
ติดต้ังไซเรนเสียงและกร่ิงหอ้งน้ าคนพกิาร

         19,800.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000220123 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

43  0125555002385 บจก. โอเค พร้ินเตอร์ แอนด์ ควอลิต้ี ค่าซ้ือหมึกพมิพ ์เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดไป          11,392.52 2/3/2564 เลขท่ี 2000256765 3

44  3760100311758 นางไพฑูรย์ จาดขันธ์ ค่าจ้างซักผ้าปท่ีูนอนและปลอกหมอน ส าหรับหอ้ง
เวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์
2564

           1,176.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000265375 3

45  1760100058886 ร้านหยกอะคริลิค ค่าจ้างท าปา้ยอัตราค่าธรรมเนยีมในการขอใช้ไฟฟา้ 
เพอืรองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

           3,000.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000263019 3

46  1769900128283 น.ส.เบญจวรรณ พุ่มมะลิ ค่าจ้างบคุคลภายนอกประจ าจุดคัดกรอง ปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ประจ าเดือน
มีนาคม 2564

           5,760.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000263891 3

47  3760100709409 นางสะอาด ฉิมงาม ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ วงจรท่ี 2 สถานเีพชรบรีุ 2          35,640.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001817489 1

48  1769900081023 อู่ฮ้ินช่างยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1-1780 พบ.            5,680.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000264742 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

49  1709900414774 นายปรีชา แจ่มกระจ่าง ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในส านกังาน            1,842.00 3/3/2564 เลขท่ี 2000264612 3

50  1769900220633 นายรัชชานนท์ ขาวผุด ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน กทร-704
 พบ.

             500.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000272620 3

51  1769900081023 อู่ฮ้ินช่างยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บพ-410 พบ.            7,110.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000272839 3

52  0763543000261 หจก. จันทร์ศิริ เอ็นจิเนยีร่ิง ค่าจ้างเหมาขุดหลุม ปกัเสา พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้
 งานขยายเขตฯ บา้น น.ส.วริาภร เจริญผล

         45,276.21 5/3/2564 เลขท่ี 3001825518 1

53  3769900204717 ร้าน พ.รุ่งเจริญ ค่าซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดส านกังาน เพื่อทดแทน
ของเดิมท่ีหมดไป

           1,793.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000284501 3

54  3760100743372 ร้านบิ๊กไอเดีย แอดเวอไทรซิง ค่าจ้างท าปา้ยประกาศเจตจ านงการปอ้งปรามการ
ทุจริตคอรัปช่ัน

             900.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000279213 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

55  1760000220643 ร้านต๋ียิ่งเจริญ การเกษตร ค่าซ้ือดินถุง ส าหรับปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีสี
เขียว

           1,000.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000278826 3

56  3769900036539 เตียอาเล้ียงเฟอร์นเิจอร์ สาขา 1 ค่าซ้ือตู้บานเล่ือน ส าหรับจัดเก็บเอกสาร แผนกบญัชี
และการเงิน

         11,850.80 8/3/2564 เลขท่ี 5200026908 1

57  3769900036539 เตียอาเล้ียงเฟอร์นเิจอร์ สาขา 1 ค่าซ้ือโต๊ะพบั ส าหรับใช้งานเอนกประสงค์ภายใน
ส านกังาน

           5,936.00 8/3/2564 เลขท่ี 5200030666 3

58  1760100058886 ร้านหยกอะคริลิค ค่าจ้างท าปา้ยอัตราค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟา้ 
เพื่อรองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

           1,800.00 9/3/2564 เลขท่ี 2000293542 3

59  3769900207341 นายมังกร อนนัต์วรปญัญา ค่าซ้ือเคร่ืองมือช่าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง            1,000.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000301111 3

60  0765558000086 บริษทั เวร์ิคมอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด ค่าน้ าด่ืมแบบถัง ส าหรับเดือนมีนาคม 2564              135.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000320690 3



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอบา้นลาด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน

61  0107535000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าบตัรเครดิตน้ ามัน Fleet Card ประจ าเดือน
กุมภาพนัธ ์2564

         23,216.13 19/3/2564 เลขท่ี 2500225969 1

421,396.11

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น


