


ล ำดับ
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เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
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เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

1  0723554000781 หจก.ดาวสะอาด(2011) ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิฟลทีการ์ด เดือน ม.ิย. 63 19,360.11 14/7/2563 เลขที่ 2500601365 1

2  3720400239513 ร้านซอไดนาโม ค่าซ่อมรถ84-5332 สพ. 5,360.00 10/8/2563 เลขที่ 
2001285043(2100248620)

1

3  3720400239513 ร้านซอไดนาโม ค่าซ่อมรถ 84-1268 สพ.(ไดสตาร์ททดTER) 3,500.00 11/8/2563 เลขที่ 
2001285048(2100248618)

1

4  3720400239513 ร้านซอไดนาโม ค่าซ่อมรถ 84-1268 สพ. 5,430.00 11/8/2563 เลขที่ 
2001285046(2100248619)

1

5  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางนิศากร 
วงษ์น้อย ม.5 ต.วัดดาว

7,908.37 17/8/2563 เลขที่ 3001724701 ลว.2 
ก.ค.2563

1

6  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ้าหน่าย
(30-003421) ม.4 ต.กฤษณา

16,688.79 17/8/2563 เลขที่ 3001723754 ลว.30
 ม.ิย.2563

1

7  1710500103188 ร้านซัน อิเลก็ ค่าวัสดุส้านักงาน ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ ผบต.
จ้านวน 4 ตลบั

2,800.00 17/8/2563 เลขที่ 
2001297276(2100251730)

1

8  3730400297165 นายวันชัย ต้ังวิชัย 63I022S066 งานจ้างเหมาติดต้ัง snake guard 
กฟย.ต.มขล.

91,000.00 18/8/2563 เลขที่ 3001712364 ลว.1 
ม.ิย.2563

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

9  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลงแขวง
ทางหลวงชนบท (บ้านคลองกุม่)

14,018.07 18/8/2563 เลขที่ 3001720688 ลว.23
 ม.ิย.2563

1

10  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลงใหก้ับ 
นายนิคม อ้นรักษ์ ม.2 ต.สาลี

27,673.41 18/8/2563 เลขที่ 3001724459 ลว.1 
ก.ค.2563

1

11  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S123 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
วัดบางจิก 52-007940

12,325.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743927 1

12  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S129 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านดอนโก(ทางเข้าบ้านหนึ่ง)

3,479.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743901 1

13  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S122 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านวังวัว 56-003301 (8 เมตร)

13,600.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743928 1

14  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S128 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านวัดคลองขุด

5,467.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743904 1

15  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S130 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านดอนโก(ทางเข้าบ้านหนึ่ง)

2,860.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743899 1

16  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S126 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
ทางเข้าดอนโก 40-001533

286 19/8/2563 เลขที่ PO3001743914 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

17  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S121 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านวังวัว 56-003301(12 เมตร)

25,788.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743931 1

18  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S127 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
แยกดอนไข่เต่า

1,988.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743910 1

19  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S125 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
บ้านดอนยอ 40-023564

3,684.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743918 1

20  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

63I022S124 ค่าขนเสาคอนกรีต งานปรับปรุง
วัดบางจิก 52-007940(12 เมตร)

13,815.00 19/8/2563 เลขที่ PO3001743924 1

21  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S133 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
บริษัท รวมเข็มเจาะ จ้ากัด

20,351.40 20/8/2563 เลขที่ 3001744743 1

22  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63I022S131 งานขยายเขต นางฉลวย บัวทอง 
ม.5 ต.บางปลาม้า

1,517.26 20/8/2563 เลขที่ 3001744737 1

23  1710500103188 ร้านซัน อิเลก็ ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ Ricoh 
SP31SFNw/sp230n จ้านวน 2 ตลบั

5,200.00 20/8/2563 เลขที่ 
2100263099(2001348333)

1

24  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S136 งานขยายเขต (ไม่เกิน 140 เมตร)
 นางสุพัตรา หงษ์โต

5,329.67 20/8/2563 เลขที่ 3001744752 1



ล ำดับ
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เลขประจ ำตัวประชำชน
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

25  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S134 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง
ใหก้ับ นางอัมพาพร ภู่มาลี

9,925.32 20/8/2563 เลขที่ 3001744747 1

26  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S132 งานจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ชมพู
นุช เลก็พงศ์

3,351.24 20/8/2563 เลขที่ 3001744741 1

27  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S135 งานขยายเขต นายธิชากร ญาติ
สมบูรณ์

3,307.37 20/8/2563 เลขที่ 3001744750 1

28  0723543000288 หจก.สุพรรณบุรีเดคอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 8,774.00 21/8/2563 เลขที่ 2001322752 1

29  3729900054707 ร้านรัตนายนต์ จัดซื้อสายยาง จ้านวน 1 ม้วน 765 21/8/2563 เลขที่ 
2100257525(2001322509)

1

30  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ้ากัด ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 ตลบั 5,671.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323050 1

31  1539900263336 ร้านตะวันกรุ๊ป ซื้อวัสดุส้านักงานและธงสัญลกัษณ์ 975 21/8/2563 เลขที่ 2001322969 1

32  0725530000081 บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณ จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่)

ค่าซ่อมรถยนต์ 84-5332 สพ. 6,715.32 25/8/2563 เลขที่ 2001338134 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
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เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

33  0725530000081 บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณ จ้ากัด 
ส้านักงานใหญ่

ค่าซ่อมรถยนต์ 84-1268 สพ. 16,690.93 25/8/2563 เลขที่ 2001338186 1

34  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S141 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) น.ส.กมลชนก โพธิ์ทอง

10,328.71 27/8/2563 เลขที่ PO3001748517 1

35  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S142 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาย
วสันต์ เหมาเพชร

9,835.44 27/8/2563 เลขที่ PO3001748519 1

36  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S139 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
อบต.สาล(ีสถานีสูบน้้าคลองหนองคอกควาย)

13,646.78 27/8/2563 เลขที่ PO3001748515 1

37  3720100109959 ร้าน เอ็น.พี ปร้ินต้ิง แอนด์ ก็อปปี้ ค่าตรายาง จ้านวน 5 รายการ 630 27/8/2563 เลขที่ 
2100276716(2001407528)

1

38  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S143 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) น.ส.รมณีย์ ศรีทองอินทร์ ม.4 ต.บาง
ใหญ่

7,215.01 27/8/2563 เลขที่ PO3001748523 1

39  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S144 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) นางกรกนก สมนึก ม.4 ต.ท่าระหดั

14,572.33 27/8/2563 เลขที่ PO3001748525 1

40  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ส้านักงาน

27,145.90 27/8/2563 เลขที่ 2001361178 1



ล ำดับ
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

41  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S140 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ(140 
เมตร) นางวิไล ปิ่นกุมภี

5,481.61 27/8/2563 เลขที่ PO3001748516 1

42  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S138 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
อบต.สาล(ีสถานีสูบน้้าคลองตาเชือ่ม) ม.4

18,391.51 27/8/2563 เลขที่ PO3001748512 1

43  3729900078151 ร้านสุพรรณ ไอ.ซี. ซื้อวัสดุส้านักงาน(แฟ้มผูกสันติด จ้านวน 2 
แพ็ค)

1,780.00 27/8/2563 เลขที่ 
2100267708(2001366702)

1

44  0105556055491 บริษัท ซ.ีเจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ้ากัด ซื้อวัสดุเบ็ดเตลด็ส้านักงาน กฟย.ต.มขล. 1,320.00 28/8/2563 เลขที่ 
2100275241(2001399971)

1

45  1710500103188 ร้านซันอิเลก็ หมึกเคร่ืองพิมพ์ TONER MLT-D307s จ้านวน
 1 ตลบั

4,500.00 31/8/2563 เลขที่ 
2100269295(2001374490)

1

46  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน กฟส.อ.บปม.เดือน
 ส.ค.2563

1,100.00 1/9/2563 เลขที่ 2001400068 1

47  1269900129152 น.ส.สายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน กฟย.ต.มขล.เดือน 
ส.ค.2563

500 1/9/2563 เลขที่ 2001399890 1

48  0727114709033 น้้าดืม่ประทีปสุข ตรา349(นายไพฑูรย์ 
ประทีปสุข)

ซื้อน้้าดืม่ จ้านวน 30 ถงั กฟย.ต.มขล. 360 1/9/2563 เลขที่ 
2100275169(2001399688)

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง
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อิง
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เหตุผล
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

49  5600100044340 น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.2563 620 2/9/2563 เลขที่ 2001408416 1

50  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ้ากัด ค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother จ้านวน 2 กลอ่ง 
กฟย.ต.มขล.

5,136.00 2/9/2563 เลขที่ 2001407725 1

51  3720100012629 น้้าดืม่ พีอาร์ คลนีเน็ส(นายไพโรจน์ ธรรม
วิชิต)

ค่าน้้าดืม่ เดือน ส.ค.2563 จ้านวน 42 ถงั 1,260.00 2/9/2563 เลขที่ 2001408111 1

52  0725530000081 บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณ จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่)

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 85-8884 สพ. 409.81 8/9/2563 เลขที่ 2001499349 1

53  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S155 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาง
รวีวรรณ ฉัตรนุกูลชัย

27,604.93 9/9/2563 เลขที่ PO3001753101 1

54  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S154 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นายวันดี
 กากี

5,733.06 9/9/2563 เลขที่ PO3001753098 1

55  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S156 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ นาง
ศิริพร สุราลยั

4,415.89 9/9/2563 เลขที่ PO3001753102 1

56  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S157 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) นายรุ่ง ไวยธัญธรรม ม.11 ต.โคกคราม

4,433.01 9/9/2563 เลขที่ PO3001753104 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

57  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S102 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส.
สาคร มาลา ม.2 ต.ไผ่กองดิน

1,699.16 9/9/2563 เลขที่ PO3001735007ลว.
29 ก.ค.2563

1

58  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S107 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) น.ส.ภัสสร กิติพันธ์ ม.11 ต.โคกคราม

5,206.62 9/9/2563 เลขที่ PO3001737764 ลว.
5 ส.ค.2563

1

59  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S103 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
นายศุภนิตย์ สุนทรเนตร ม.5 ต.โคกคราม

31,290.01 9/9/2563 เลขที่ PO3001735013 ลว.
29 ก.ค.2563

1

60  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S151 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ(ไม่เกิน 
140 เมตร) นางสังวาล สว่างภัก

7,625.89 9/9/2563 เลขที่ PO3001753075 1

61  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S092 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
แขวงทางหลวงชนบท ถนน 3039

14,427.88 9/9/2563 เลขที่ PO3001725452 ลว.
3 ก.ค.2563

1

62  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S152 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (ไม่เกิน 
140 เมตร) นางนภาพร คิว้เที่ยง

9,417.07 9/9/2563 เลขที่ PO3001753096 1

63  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S153 งานจ้างเหมาขยายเขตฯ (140 
เมตร) นางพะเยาว์ นาคจังหวัด ม.1 ต.สาลี

31,052.47 9/9/2563 เลขที่ PO3001753097 1

64  0105533032851 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 85-8571สพ. 4,996.90 10/9/2563 เลขที่ 2001495537 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

65  3320400463557 อู่ถนอมเซอร์วิส (นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 83-9253 สพ.(น้้ามัน
เบรก,มอเตอร์พัดลมแอร์)

7,700.00 10/9/2563 เลขที่ 2001495261 1

66  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S108 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ(140 เมตร)
 นายเฉลมิ คิว้เที่ยง

19,853.85 14/9/2563 เลขที่ PO3001737767 ลว.
5 ส.ค.2563

1

67  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S095 ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลง
 บริษัท ทรูมูฟ เอช จ้ากัด(ฐานบ้านใหม)่

14,440.72 14/9/2563 เลขที่ PO3001725454 ลว.
3 ก.ค.2563

1

68  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S079 ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวระบบ
จ้าหน่าย (นายโกเมท สุพรรณานนท)์ ม.1 ต.
ท่าระหดั

82,326.87 14/9/2563 เลขที่ PO3001720691 ลว.
23 ม.ิย.2563

1

69  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S101 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
จ้าหน่าย 38-001686 ม.5 ต.บางปลาม้า

28,536.90 14/9/2563 เลขที่ PO3001735004 ลว.
29 ก.ค.2563

1

70  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S110 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ(140 
เมตร)นายอ้านาต เปี่ยมสุกใส

59,584.02 14/9/2563 เลขที่ PO3001745454 ลว.
21 ส.ค.2563

1

71  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S090 ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลง
แขวงทางหลวง (บ้านคูบัวจุดที1่)

15,251.78 14/9/2563 เลขที่ PO3001724703 ลว.
2 ก.ค.2563

1

72  0723558000041 หจก.ฐติารีย์2015 63I022S091 ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลง
แขวงทางหลวง(บ้านคูบัวจุดที่ 2)

15,251.78 14/9/2563 เลขที่ PO3001724706 ลว.
2 ก.ค.2563

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

73  3720400539746 นายพิชัย ช่างจักรดี ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์กกจ-922 10,865.00 16/9/2563 เลขที่ 2001446069 1

74  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S084 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง
โครงการส่งน้้าและป้องกันน้้าท่วม ม.3 ต.
บ้านแหลม

38,774.66 16/9/2563 เลขที่ PO3001724464 ลว.
1 ก.ค.2563

1

75  3720400465122 ร้านมาลยัมอเตอร์(นายสุรศักดิ ์เรือนแก้ว) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปั๊มน้้าอัตโนมัติ(ลกูปืน,ซี
นมอเตอร์ปั๊มน้้า)

1,200.00 16/9/2563 เลขที่ 2001446415 1

76  3320400463557 อู่ถนอมเซอร์วิส(นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์ บษ-2682สพ. 1,910.00 16/9/2563 เลขที่ 2001445841 1

77  0725533000066 บริษัท หลกัเมืองถาวร มอเตอร์เซลส์ จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่)

ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์83-9253สพ. 6,299.09 16/9/2563 เลขที่ 2001445789 1

78  0723535000916 หจก.ภูวิดลเคร่ืองกล ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิ วันที3่1 ส.ค.2563 1,300.00 16/9/2563 เลขที่ 
2100284734(2001445338)

1

79  3720400028148 ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์(นายวัฒนา บุญ
ประเสริฐ)

ซื้อตะปูควง 6 กลอ่ง,ตะปูตีฝ้า 5 โล 1,140.00 16/9/2563 เลขที่ 
2100285014(2001446616)

1

80  3720400465122 ร้านมาลยัมอเตอร์(นายสุรศักดิ ์เรือนแก้ว) ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 83-9253สพ.(เปลีย่น
แบตเตอร่ี)

6,250.00 16/9/2563 เลขที่ 2001445906 1



ล ำดับ
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ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

81  1710500103188 ร้านซัน อิเลก็ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ชุดคอนโทรล,
ชุดคอนRUNพัดลม) จ้านวน 2 เคร่ือง

1,500.00 16/9/2563 เลขที่ 
2100284935(2001446266)

1

82  3720400539746 นายพิชัย ช่างจักรดี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ กกจ922 (ท้าสีรถ) 4,600.00 18/9/2563 เลขที่ 2001495896 1

83  0723554000781 หจก.ดาวสอาด(2011) ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิ เดือน ส.ค.2563 8,553.88 18/9/2563 เลขที่ 2500810463 1

84  1539900263336 ร้านตะวันกรุ๊ป ซื้อวัสดุส้านักงาน(ปากกา,ลวดเย็บกระดาษ
,แฟ้มเจาะ,แฟ้ม)ถา่นอัลคาไลน์,ถงุพลาสติก
,ธงชาติ

2,345.00 21/9/2563 เลขที่ 2001512547 1

85  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี

ซื้อสายฉีดช้าระ จ้านวน 2 อัน 758 21/9/2563 เลขที่ 
2100301097(2001512400)

1

86  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี

ซื้อกระดาษช้าระ,น้้ายาท้าความสะอาดกระจก
,กระดาษเช็ดมือ,สบู่เหลวลา้งมือ,ยาฆ่าแมลง
,ถงุขยะ

2,715.00 21/9/2563 เลขที่ 
2100301119(2001512451)

1

87  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิ ฟลทีการ์ด เดือน ส.ค.2563 48,128.02 22/9/2563 เลขที่ 2100294633 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

88  5720499006270 ร้านยงค์ประเสริฐ(ตลาดเก้าหอ้ง) ค่าวัสดุเบ็ดเตลด็ด้านช่าง(สีสเปรย์ 15 กระป๋อง) 1,050.00 24/9/2563 เลขที่ 
2100300809(2001511435)

1

89  3720400574363 นายทองหลอ่ ถรีะแก้ว 63I022O007 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้สถานี บป
ม.-ลาดบัวหลวง

40,000.00 28/9/2563 เลขที่ 5200137028 1

90  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63I022S109 งานจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลง 
แขวงทางหลวงชนบท(หน้าวัดตะเคียนทอง)

14,569.12 28/9/2563 เลขที่ PO3001741815 ลว.
14 ส.ค.2563

1

91  0723558000041 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 63i022 ค่าจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลงแขวงทาง
หลวงชนบท (หน้าวัดแก้วตะเคียนทอง)

14,410.76 28/9/2563 เลขที่ PO 3001741815 ลว.
 14 ส.ค. 63

1

92  3720400574363 นายทองหลอ่ ถรีะแก้ว ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้คร้ังคราวแยกคันทด-
สถานี บปม.

45,000.00 28/9/2563 เลขที่ 5200137023 1

93  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ 
(นายพยนต์ -นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค. 63

1

94  3720400378483 นางลดัดา ศิริรุ่งโรจน์ 63I022O005 ค่าจ้างตัดต้นไม้คร้ังคราว สถานี
 บปม.-คลองสาหร่าย

48,000.00 28/9/2563 เลขที่ 5200137031 1

95  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ 
(นายพยนต์-นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค. 63

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

96  3720400378483 นางลดัดา ศิริรุ่งโรจน์กุล 63I022O004 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้โพธิ์คอย-
สถานี บปม.

44,000.00 28/9/2563 เลขที่ 5200137034 1

97  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลงแขวงทาง
หลวงชนบท (หน้าวัดแก้วตะเคียนทอง)

14,410.76 28/9/2563 เลขที่ PO 3001741815 ลว.
 23 ก.ย. 63

1

98  0727114709033 น้้าดืม่ประทีปสุข ตรา 349 ค่าน้้าดืม่ กฟย.ต.มขล. เดือน ม.ิย. 63 360 2/7/2563 เลขที่ เลขที 
2100203582(2001092884)

1

99  0723552000058 หจก.หวลบุตตา ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิ 1,330.20 2/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2100203613 
(2001092895)

1

100  3251100031190 ร้านณัชชา ก๊อปปี้ ค่าถา่ยเอกสาร ประจ้าเดือน เม.ย. 63 1,268.50 3/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001092894 1

101  3251100031190 ร้านณัชชา ก๊อปปี้ ค่าถา่ยเอกสาร ประจ้าเดือน ม.ีค. 63 493.5 3/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001092893 1

102  3720400316399 อู่วัฒนาการช่าง (คูบัว)นายวัฒนา คลา้ยมาลา ค่าซ่อมปะผุพ่นสีรถยนต์ สพ.83-9253 สพ. 45,000.00 8/7/2563 เลขที่ เลขที่ 201116531 1

103  1539900263336 ร้านตะวันกรุ๊ป ค่าวัสดุส้านักงาน,วัสดุเบ็คเตลด็,ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็

4,325.00 8/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001100742 
ลว. 8 ก.ค. 2563

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

104  1269900129152 นางสาวสายฝน แสงกระจ่าง ค่าซักผ้าปูที่นอนหอ้งเวร กฟย.ต.มขล. เดือน 
ม.ิย. 63

500 8/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2500588301 1

105  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนหอ้งเวร บปม. เดือน
 ม.ิย. 63

1,100.00 8/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2500588309 1

106  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาขนส่งเสาคอนกรีต 11,052.00 8/7/2563 เลขที่ PO 3001718799 
ลว.18 ม.ิย. 63

1

107  3320400463557 ร้านอู่ถนอมเซอร์วิส(นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บษ-2682 สพ. 17,920.00 8/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001116390 1

108  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาขนส่งเสาคอนกรีต 13,815.00 8/7/2563 เลขที่ PO 3001722007 
ลว.18 ม.ิย. 63

1

109  0105536092641 บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม ค่าไม้ดันฝุ่นพร้อมอะไหล่ 935 9/7/2563 เลขที่ เลขที่ 
2100205819(2001100731)

1

110  5600100044340 น.ส.พ.น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ิย.63 600 9/7/2563 เลขที่ เลขที่ 201107785 1

111  3720100012629 น้้าดืม่"พีอาร์คลนีเน็ส" (นายไพโรจน์ ธรรม
วิชิต)

ค่าน้้าดืม่ บปม. เดือน ม.ิย. 63 1,200.00 9/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001107793 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

112  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 3,190.00 10/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2001107796 1

113  3730100393209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัทร
พรพิสิฐ)

ค่าขนส่งเสาคอนกรีต 49,660.00 10/7/2563 เลขที่ PO 3001720321 
ลว.9 ก.ค. 63

1

114  3720400095961 นายฉัตรชัย ศิริรุ่งโรจน์กุล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์ ช่วงบ้านทับน้้า- 
จรเข้น้อย

40,000.00 15/7/2563 เลขที่ PO 3001727274 ลว.
 10 ก.ค. 63

1

115  0107537000882 ธ.กรุงไทย ค่าน้้ามันเชือ้เพลงิ ฟรีทการ์ด เดือน ม.ิย.63 50,276.92 15/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2500629127 1

116  3730300359053 นายรส สังข์เสวก ค่าบ้ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ บปม. และ มขล. 12,000.00 16/7/2563 เลขที่ เลขที่ 
2001139446(2500629149)

1

117  3720400534345 น.ส.พ.อดิศร ศรีสังข์งาม ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 63 600 19/7/2563 เลขที่ เลขที่ 
2100184809(2001015904)

1

118  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ (นางทิพวรรณ ภัท
ราพรพิสิฐ)

ค่าจ้างเหมาขนส่งเสาคอนกรีต บปม. 75,084.00 20/7/2563 เลขที่ PO 3001728198 ลว.
 13 ก.ค. 63

1

119  3720400378483 นางลดัดา ศิริรุ่งโรจน์กุล ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบคร้ังคราว บริเวณ รี
โคลสเซอร์ขุนไกร ถงึ sf6 บางแม่หม้าย

35,000.00 23/7/2563 เลขที่ PO 3001733282 ลว.
 22 ก.ค. 63

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

120  3720400378483 นางลดัดา ศิริรุ่งโรจน์กุล ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นคร้ังคราว บริเวณ 
ต้ังแต่ รีโคลสเซอร์คอวัง รวมไลน์ย่อย

45,000.00 23/7/2563 เลขที่ PO 3001732592 ลว.
 22 ก.ค. 63

1

121  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค้าจ้างเหมางานสับเปลีย่นหม้อแปลง แขวง
ทางหลวงชนบทสุพรรณ

7,426.87 23/7/2563 เลขที่ PO 3001720687 
ลว.17 ก.ค. 63

1

122  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลง อบต.สาล ี
(สถานีสูบน้้าคลองเสาธงทอง)

16,917.77 23/7/2563 เลขที่ PO 3001720690 ลว.
 17 ก.ค. 63

1

123  3720400574363 นายทองหลอ่ ถรีะแก้ว ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบคร้ังคราว ต้ังแต่รี
โคลสเซอร์ จรเข้ใหญ่ ตลอดไลน์

50,000.00 23/7/2563 เลขที่ PO 3001733277 ลว.
 22 ก.ค. 63

1

124  5720499006270 ร้านยงค์ประเสริฐ(ตลาดเก้าหอ้ง) ค่าสีสเปรย์ และคีมตัดสายไฟ 1,850.00 30/7/2563 เลขที่ เลขที่ 
2100230644(2001206092)

1

125  5720499006270 ร้านยงค์ประเสริฐ (ตลาดเก้าหอ้ง) ค่าถงุมือผ้า 620 30/7/2563 เลขที่ เลขที่ 2100230639 1

126  0105556055491 บจก.ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ค่าถา่นพานาโซนิค 260 31/7/2563 เลขที่ เลขที่ 
2100231905(2001211045)

1

127  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯนายสุธน พุฒเทศ 3,028.10 6/8/2563 เลขที่ PO3001724697 ลว.
29 ก.ค. 63

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

128  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย (หน้า 
อบต.วัดดาว)

19,279.26 6/8/2563 เลขที่ PO 3001723752 ลว.
 30 ม.ิย.63

1

129  0727114709033 น้้าดืม่ประทีปสุข ตรา 349 (นายไพฑูรย์ 
ประทีปสุข)

ค่าน้้าดืม่ มขล. เดือน ก.ค. 63 360 6/8/2563 เลขที่ 
2100237981(2001239676)

1

130  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นางล้าไย ขวัญสุข 1,517.26 6/8/2563 เลขที่ PO 3001723749 
ลว.30 ม.ิย.63

1

131  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายธรรมยุทธ์ 
เจริญศรี

8,526.83 6/8/2563 เลขที่ PO 3001724698 
ลว.2 ก.ค. 63

1

132  1269900129152 น.ส. สายฝน แสงกระจ่าง ค่าจ้างเหมซักผ้าปูที่นอกหอ้งเวร มขล. เดือน 
ก.ค. 63

500 6/8/2563 เลขที่ 2001239637 1

133  0723543000288 หจก.สุพรรณบุรี เดคอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าป้ายไวนิลองค์เจทเพ่ือน้าเสนอผลงาน
นวัตกรรม

214 7/8/2563 เลขที่ 
2100239846(2001247461)

1

134  5720499000255 ร้านปรีชาโทรทัศน-์ การไฟฟ้า (นายบุญส่ง 
วรรณประเสริฐ)

ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาหอ้งประชุม 2,342.00 7/8/2563 เลขที่ 
2100239825(2001247307)

1

135  5600100044340 น.ส.จุฑามาศ มัน่ใจ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค. 63 620 7/8/2563 เลขที่ 2001247124 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

136  3251100031190 ร้านณัชชา ก๊อปปี้ (นางนงลกัษณ์ ศิริพัฒนเดช) ค่าถา่ยเอกสาร เดือน ก.ค.63 1,183.00 7/8/2563 เลขที่ 2500675335 1

137  3720100012629 นายไพโรจน์ ธรรมวิชิต ค่าน้้าดืม่ เดือน ก.ค. 63 1,230.00 7/8/2563 เลขที่ 2001246944 1

138  3251100031190 ร้านณัชชา ก๊อปปี้ (นางนงลกัษณ์ ศิริพัฒนเดช) ค่าถา่ยเอกสาร เดือน มิ.ย.63 1,012.50 7/8/2563 เลขที่ 2500532351 1

139  1539900263336 ร้านตะวันกรุ๊ป (นายณภพ ภัทระเตชะสิน) ค่าวัสดุส้านักงาน ถา่นอัลคาไลน์ ปากกาลกูลืน่
 แฟ้มเจาะชนิดกระดาษ

1,126.00 10/8/2563 เลขที่ 2500681387 1

140  3720400770499 นางภิญโญ ลิม้พานิช ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนหอ้งเวร บปม. เดือน
 ก.ค. 63

1,100.00 10/8/2563 เลขที่ 2001254607 1

141  0105536092641 บจก.เอก-ชัย ดิสทรีบิวชัน่ ซิลเทม ค่าผ้าเช็ดมือไมโครไฟเบอร์ 592 10/8/2563 เลขที่ 
2100241878(2001256294)

1

142  3720400462981 นายพรชาติ เทพฤทธิ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะแจ้งหนี้ รายใหญ่ 
ราชการใหญ่

3,190.00 10/8/2563 เลขที่ 2500681318 1

143  0107544000043 บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ค่าซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษช้าระ เจลปรับ
อากาศ แปรงขัดหอ้งน้้า ฯลฯ

2,789.00 10/8/2563 เลขที่ 
2100241791(2001256048)

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

144  0107544000043 บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) ค่าอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เข็ดขัด
นิรภัยพร้อมเชือก

2,380.00 11/8/2563 เลขที่ 
2100243936(2001265442)

1

145  0723558000041 หจก. ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจ้าหน่าย (น.ส.
พัสนันท์ ปานสุวรรณ)

30,930.49 11/8/2563 เลขที่ PO 3001704343 
ลว.7 ส.ค.63

1

146  3720500523183 สวนศุภประภา ค่าต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ 8,660.00 11/8/2563 เลขที่ 
2100243957(2001265634)

1

147  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า 8,795.40 11/8/2563 เลขที่ PO 3001725450 ลว.
 29 ก.ค. 63

1

148  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯนายศรีพล ลิม่ทอง 23,258.59 11/8/2563 เลขที่ PO 3001724461 ลว.
 1 ก.ค. 63

1

149  0723554000781 หจก.ดาวสะอาด(2011) น้้ามันเชือ้เพลงิเกินวงเงิน ฟรีทการ์ท 6,275.91 11/8/2563 เลขที่ 2500686379 1

150  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าทาง
หลวง (เก้าหอ้ง-บางแม่หม้าย)

14,315.53 11/8/2563 เลขที่ PO 3001723747 ลว.
 7 ส.ค. 63

1

151  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจ้าหน่าย (นาง
สะอาด ไชยมงคล)

98,605.85 11/8/2563 เลขที่ PO 3001705953 
ลว.18 พ.ค. 63

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

152  0723543000288 หจก.สุพรรรณบุรีเดคอร์ แอนด์ ซัพพลาย ค่าป้ายอิงค์เจทสติกเกอร์ติดทับบนฟิวเจอร์
บอร์ดหน้า 3 มิล ไวนิลอิงค์เจทยูวีพร้อมโครง
เหลก็

13,535.50 14/8/2563 เลขที่ 2001281041 1

153  3720400465122 ร้านมาลยัมอเตอร์ (นายสุรศักดิ ์เรือนแก้ว) ค่าซ่อมสายไฟตู้เก็บอุปกรณ์ 2,840.00 14/8/2563 เลขที่ 2001281102 1

154  3640100023036 ร้านเฟรม กรอบรูป (นายภูษิต อัครธนเลศิ) กรอบรูปสมเด็จสิริกิต์ิพระบรมราชีนีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1,500.00 14/8/2563 เลขที่ 
2100245505(2001280801)

1

155  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาปับปรุงระบบจ้าหน่าย 
(ตรงข้ามตลาดโพธิ์)

49,087.32 28/9/2563 เลขที่ PO 3001725449 ลว.
 3 ก.ค.2563

1

156  0723558000041 หจก. ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ 
(นายพยนต์ -นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค. 63

1

157  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ (2015) ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ (นาย
พยนต์ - นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค. 63

1

158  0723540000392 หจก.วีระวรรณการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานติดต้ังมิเตอร์หม้อแปลงแขวง
ทางหลวงชนบท

14,410.76 28/9/2563 เลขที่ PO 3001741815 ลว.
 14 ส.ค. 63

1

159  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ (2015) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ้าหน่าย (ตรงข้าม
ตลาดโพธิ์ศรี) หมูท่ี่ 6 ต. จรเข้ใหญ่

49,087.32 28/9/2563 เลขที่ PO 3001725449 ลว.
 3 ก.ค. 63

1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

160  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ 
(นายพยนต์ - นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค. 63

1

161  0723558000041 หจก. ฐติารีย์ 2015 63i022 ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
 (นายพยนต์-นายเกษม) ม.4 ต.ทับตีเหลก็

14,553.07 28/9/2563 เลขที่ PO 3001735021 ลว.
 29 ก.ค.2563

1

162  3320400463557 อู่ ถนอมเซอร์วิส (นายถนอม กะการดี) ค่าซ่อมแซม รถยนต์ 81-9677 สพ. บ้ารุงรักษา
ตามวาระ

4,150.00 29/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2500846422 
ลว.29 ก.ย. 63

1

163  3320400463557 นายถนอม กะการดี ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 81-9677 สพ. 4,150.00 29/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2001519981 
ลว. 29 ก.ย. 63

1

ร้านดาวใจ - กนกพร 2

(นางกนกนภัส สุขจินดา)

ร้าน เอ็น.พี.ปร้ินต้ิง แอนด์ ก็อปปี้
(นางฌานิศา บุญนิ่ม)

166  3720100109959 ร้าน เอ็น.พี.ปร้ินต้ิง แอนด์ ก๊อปปี้ ค่าตรายาง จ้านวน 3 อัน 1,310.00 30/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2001531329 
(2100305425) ลว. 30 ก.ย.
 63

1

167  3729900103881 ร้านดาวใจ-กรกพร 2 (นางกนกนหภัส สุข
จินดา)

ค่าพวงหรีดดอกไม้สด 500 30/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2001531138 
(2100305417) ลว. 30 ก.ย.
 63

1

ค่าพวงหรีดงานศพบิดา พนง. 500 30/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2001531138 
(2100305417) ลว. 30 ก.ย.
 63

1

165  3720100109959 ค่าตรายาง 1,310.00 30/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2001531329 
(2100305425) ลว. 30 ก.ย.

1

164  3729900103881



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

168  0725533000066 บจก. หลกัเมืองถาวร มอเตอร์เซลส์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 81-9115 สพ. บ้ารุงรักษา
ตามวาระ

4,508.99 30/9/2563 เลขที่ เลขที่ 2500851775 
ลว.30 ก.ย. 63

1

169  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63I022S119 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ สามแยกมะขามลม้ 30-001374 ต.
มะขามลม้

35,342.10 11/8/2563 เลขที่ PO 3001745635 1

170  0723558000041 หจก.ฐติารีย์ 2015 63I022S118 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านดอนโก (ทางเข้าบ้านหนึ่ง) ต.วัง
น้้าเย็น

46,970.86 11/8/2563 เลขที่ PO 3001745639 1

171  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 63I022S117 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ แพปลาแม่กิมลี ้29-011474 ต.มะขาม
ลม้

10,410.00 11/8/2563 เลขที่ PO 3001745645 1

172  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 63I022S115 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านดอนยอ 40-023564 ต.วัดโบสถ์

36,310.00 11/8/2563 เลขที่ PO 3001745647 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

173  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 63I022S113 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านครูแยกดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์

29,787.60 11/8/2563 เลขที่ PO 3001746490 1

174  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 63I022S114 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ ทางเข้าดอนโก 45-001533 ต.วังน้้าเย็น

5,998.00 11/8/2563 เลขที่ PO 3001745649 1

175  1141100083046 นายเอเซีย เอกลาภ 63I022S074 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านดอนยอ 40-023564

13,004.00 24/8/2563 เลขที่ 5200117818 1

176  3720100350826 นายสัญญา จันทร 63I022S146 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ ข้างวัดคลองขุด 55-000313 ต.วัดโบสถ์

76,940.00 31/8/2563 เลขที่ PO 3001749295 1

177  3720100350826 นายสัญญา จันทร 63I022S147 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านโพธิ์แดง ต.วัดโบสถ์

70,698.00 31/8/2563 เลขที่ PO 3001749299 1



ล ำดับ

ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

วันที่

เอกสำรอ้ำง

อิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำส 3/2563 (เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบำงปลำม้ำ

178  3720100350826 นายสัญญา จันทร 63I022S145 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รับเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจ้าหน่าย 
บริเวณ บ้านกลางทุ่ง ต.มะขามลม้

27,647.00 31/8/2563 เลขที่ PO 3001749290 1

รวมทั้งสิ้น 2,555,397.81


