
  
 

การไฟฟา้สว่นภูมภิาค 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

ประกาศการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจดัซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมนีาคม พ.ศ.2564) 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี 14  มิถุนายน  2564 

 

 

           (นายวิทยา  เจริญเศรษฐกลุ) 
                                               ผู้จัดการ 

              การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแปลงยาว 



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน
1  3240200230797 ร้านพแีอนด์เจ เคร่ืองใช้ส านักงาน 65.00 25/1/2564 เลขที่ ก.2ปยว(บง.)438/2564 1

2  3670700105076 ร้าน โสธร อิงเจ็ท รายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ตรายาง 2,247.00 1/2/2564 เลขที่ ก.2ปยว(บง.)682/2564 1

3  0735547002121 บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ 
แอคเซศเซอร่ี จ ากัด

รายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง เคร่ืองนับธนบตัร ส าหรับใช้
งานที่ กฟส.อ.ปยว.

39,200.00 12/3/2564 เลขที่ PO.3001841227 ลงวนัที่
 12 มี.ค. 2564

1

4  0245554001864 บริษทั ชัยเสรียานยนต์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่

จ้างซ่อมรถเครน 6 ตัน หมายเลขทะเบยีน 
80-5502 ฉช.

80,492.92 6/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
78/2564

1

5  1250400014315 นางสาวสิรินทรา ทองน้อย รถแมคโครปรับพื้นที่ 8 มกราคม 2564 10,000.00 8/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)132/2564 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

6  3250600247671 ร้าน สมรอลูมิเนียม ค่าซ่อม-ย้ายฝาผนังหอ้งผู้จัดการ และหอ้งธรุการ 4,000.00 8/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)143/2564 1

7  1249900254526 นางสาวปาริชาติ กิตติเปง็ รถแมคโครปรับพื้นที่ 8 มกราคม 2564 10,000.00 8/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)133/2564 1

8  3240900023263 หา้งบิ๊กบอส โปรเทคชั่น จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง ประจ าส านักงาน และรถ
กระเช้า

14,850.00 12/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)196/2564 1

9  0203558003231 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เค พ ีพ ี
เอส อินเตอร์ เทรดด้ิง 

(ส านักงานใหญ)่

อุปกรณ์ด้านช่าง 7,318.80 13/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)237/2564 1

10  1249900254526 นางสาวปาริชาติ กิตติเปง็ รถแมคโครปรับพื้นที่ บริเวณส านักงาน วนัที่ 15 
มกราคม 2564

10,000.00 15/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)277/2564 1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

11  3200200454059 อู่รุ่งเจริญการช่าง จ้างซ่อมรถเครน 6 ตัน หมายเลขทะเบยีน 
84-1391 ชลบรีุ

700.00 20/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
384/2564

1

12  0735547002121 บริษทั สมาร์ท คอม แอนด์ 
แอคเซสเซอร่ี จ ากัด

หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 11,840.00 21/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)409/2564 1

13  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสาวสุนิสา 
นามธง หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0233.02.1

49,648.00 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814519 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

14  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย บริเวณบา้นนาง
จิระนันท ์สาโยธา หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1305

17,430.30 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814524 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

15  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางเพี้ยน ขาว
สอาด หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0219.01.1

15,450.80 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814512 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

16  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายอภสิิทธิ ์พกั
วง หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0215.02.1

26,343.40 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814495 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

17  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสาวส่งศรี 
พานิชเจริญดี หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0213.01.1

27,338.50 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814534 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

18  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย บริเวณบา้นนาง
นิรมล ศักด์ิประศาสตร์ หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1309

40,510.20 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814526 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

19  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย บริษทั บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0229.02.1, 02.2

28,722.01 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814506 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1

20  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายรตนดุจ 
ทองประเสริฐ หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0225.01.1

18,457.50 22/1/2564 เลขที่ PO.3001814531 ลงวนัที่
 22 ม.ค. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

21  3240200230797 ร้านพแีอนด์เจ ค่าวสัดุส านักงาน 4,151.00 25/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)249/2564 1

22  5240999000976 นายโรม สดใส เคร่ืองวดัอุณหภมูิ,จ่ายเจลอัตโนมัติK9พร้อมชุด
จ่ายไฟ

1,450.00 27/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)541/2564 1

23  3200600697803 อภชิาติซัพลายแอนด์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถบรรทกุ 6 ตัน หมายเลขทะเบยีน 
81-1410 ฉช.  วนัที่ 28 มกราคม 2564

15,707.60 28/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
561/2564

1

24  3200600697803 อภชิาติซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถบรรทกุ 2 ตัน หมายเลขทะเบยีน บล 
4602 ฉช.   วนัที่ 28 มกราคม 2564

6,387.90 28/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
560/2564

1

25  0001243590310 ร้าน จ.ซีร็อคซ์ ถ่ายเอกสาร มกราคม 2564 3,242.00 29/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป)
573/2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

26  3440800389604 ร้านน้ าด่ืม คลีน จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขนาด 20 ลิตร ประจ าเดือน 
กุมภาพนัธ ์2564

1,175.00 29/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
605/2564

1

27  3240900048738 นางฉิม นาคพนัธ์ จ้างซักผ้าหอ้งเวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2564

2,500.00 29/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
604/2564

1

28  3240900211132 ร้าน ดีดี คอมพวิเตอร์ HUB 5 PORT พร้อม สายแลนด์ 685.00 2/2/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)714/2564 1

29  1249800057257 นายสมชาย สุขสวสัด์ิ จ้างรถยนต์ 25 ตัน ร้ือถอนเสาไฟฟา้ จ านวน 6 วนั 60,000.00 3/2/2564 เลขที่ PO.3001820969 ลงวนัที่
 3 ก.พ. 2564

1

30  0245561004091 บริษทั ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์
 จ ากัด

จ้างรถเทรลเลอร์ขนเสาไฟฟา้ จ านวน 6 เที่ยว 48,000.00 3/2/2564 เลขที่ PO.3001820962 ลงวนัที่
 3 ก.พ. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

31  0245554001864 บริษทั ชัยเสรียานยนต์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่

จ้างซ่อมรถยนต์แก้ไฟบรรทกุ 1 ตัน หมายเลข
ทะเบยีน บล 1357 ฉช.วนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2564

3,703.56 4/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
783/2564

1

32  1209900010830 ร้านอริยะพรชัย ซ่อมชุดสายช าระวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2564 220.00 5/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
797/2564

1

33  0245561004091 บริษทั ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์
 จ ากัด

จ้างรถเทรลเลอร์ขนเสาไฟฟา้ จ านวน 6 เที่ยว 78,000.00 11/2/2564 เลขที่ PO.3001825729 ลงวนัที่
 11 ก.พ. 2564

1

34  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายตฤณ ใหม่
เอี่ยม หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0208.01.1

37,920.80 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826413 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1

35  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายแสวง เพง็ดี
 หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0212.01.1

30,355.90 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826397 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

36  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย พ.ต.อ.ยงยุทธ 
มาศิริ หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0248.01.1

58,475.50 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826425 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1

37  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายอภศัิกด์ิ 
ภมรสูตร หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0221.01.1

28,494.10 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826436 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1

38  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางบญุล้อม 
ด้วงเผือก หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1313

41,323.40 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826460 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1

39  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม  ็จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายธานินทร์ 
พทุธรัตน์ หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0205.01.1

13,781.60 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826421 ลงวนัที่
 15 ก.พ. 2564

1

40  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ปกัเสา คอร. ขนาด 12 
เมตร และ ปกัเสา คอร. ขนาด 9 เมตร งาน
ปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกหมู่ 2 แปลง
ยาว หมายเลขงาน P-TDD02.4-H-PYAD0.3104

37,236.00 15/2/2564 เลขที่ PO.3001826384 ลงวนัที่
 15 ก.พ.2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

41  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสัมฤทธิ ์จร
พนิิจ หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0232.02.1

23,586.01 16/2/2564 เลขที่ PO.3001826447 ลงวนัที่
 16 ก.พ. 2564

1

42  0245525000031 บริษทั จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 
จ ากัด

จัดซ้ือคอนกรีต 240 KSC. จ านวน 2 ลบ.ม. 5,150.00 16/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
519/2564

1

43  3660300294335 PNG เพชรณพเกตุไทร์ จ้างซ่อมรถบรรทกุ6 ตัน หมายเลขทะเบยีน 
80-5502 ฉช.วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564

330.00 16/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
1013/2564

1

44  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย บริเวณบา้นนาง
พฒุซ้อน สาขากร หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1311

67,859.40 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828035 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1

45  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย โครงการฯสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 315ฯ หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.G201.02.2

71,518.80 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828037 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

46  3200600697803 อภชิาติซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ้างซ่อมรถกระเช้าแก้ไฟ หมายเลขทะเบยีน 
53-0349 กทม. วนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564

22,876.60 17/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
1058/2564

1

47  3210500652239 นายอ านวย โลมาธร จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 550x550x150 มม. , ปกัเสา 
คอร. ขนาด 9 เมตร , ปกัเสา คอร. ขนาด 12 
เมตร และ ปกัเสาตอม่อ คอร. ขนาด 
0.30x0.30x4.50 เมตร งานปรับปรุงระบบ

58,636.00 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828041 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1

48  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสาวจันทนา
 บตุรเจริญ หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1314

29,467.80 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828030 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1

49  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางสาวธรรศน
ภสั แรตเจริญ หมายเลขงาน 
C-63-H-PYACM.0228.02.1

34,154.40 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828080 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1

50  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกบา้น
ชวดสระ TR 52-007470 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4102

72,244.26 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828031 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

51  2240900018172 นายเล็ก จันทร์งาม จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 550x550x150 มม. และ ปกัเสา
 คอร. ขนาด 12 เมตร งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
 ผกป.-ไฟตกซอยโรงไม้หนองไม้แก่น TR 
40-018545 หมายเลขงาน 

39,055.00 17/2/2564 เลขที่ PO.3001828044 ลงวนัที่
 17 ก.พ. 2564

1

52  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายพสุธร 
จันทรส หมายเลขงาน 
P-NHE02.0-H-PYACM.1402

29,820.90 18/2/2564 เลขที่ PO.3001829229 ลงวนัที่
 18 ก.พ. 2564

1

53  3210500652239 นายอ านวย โลมาธร จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นายนิรันดร์ นิล
นนท ์หมายเลขงาน C-63-H-PYACM.0245.03.1, 
01.1

53,970.80 18/2/2564 เลขที่ PO.3001829255 ลงวนัที่
 18 ก.พ. 2564

1

54  0245536000908 บริษทั ล้ิมซินหลี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

สลิงโพล่ี/เชือกไยยัก 9,608.06 18/2/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)1108/2564 1

55  0245536000908 บริษทั ล้ิมซินหลี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

สลิงโพล่ีชนิดแบน 7,490.00 18/2/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)1109/2564 1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

56  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกบา้น
หนองปลาไหล TR 45-002723 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4105

69,307.11 18/2/2564 เลขที่ PO.3001829244 ลงวนัที่
 18 ก.พ. 2564

1

57  0245525000031 บริษทั จ.เจริญทรัพย์อนันต์ 
จ ากัด

จัดซ้ือคอนกรีต 240 KSC. จ านวน 1.50 ลบ.ม. 4,100.00 23/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1245/2564

1

58  3200600697803 ร้านอภชิาติซัพพลายแอนด์
เซอร์วสิ

จ้างซ่อมรถยนต์แก้ไฟ บรรทกุ 1 ตัน หมายเลข
ทะเบยีน 81-2601 ฉช. วนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564

11,149.40 23/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
1219/2564

1

59  3240900048738 นางฉิม นาคพนัธ์ จ้างซักผ้าหอ้งเวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

2,500.00 25/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1328/2564

1

60  0243539000630 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนูสุขออยล์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง วนัที่ 4-28 มีนาคม 2564 1,902.27 25/2/2564 เลขที่ ก.2ปยว.(กป.)1318/2564 1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

61  0245553001143 บริษทั สุภาภรณ์พลังงาน 
จ ากัด

ขอจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1-31 มีนาคม 2564 97,481.10 25/2/2564 เลขที่ ก.2ปยว.(กป.)1319/2564 1

62  3440800389604 ร้านน้ าด่ืม คลีน จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขนาด 20 ลิตร ประจ าเดือน 
มีนาคม 2564

1,100.00 25/2/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1327/2564

1

63  0001243590310 ร้าน จ.ซีร้อคซ์ ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน มีนาคม 2564 4,000.00 2/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
1329/2564

1

64  0245561004091 บริษทั ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์
 จ ากัด

จ้างรถเทรลเลอร์ขนเสาไฟฟา้ จ านวน 1 เที่ยว 8,000.00 3/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1400/2564

1

65  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย นางมะลิ สุข
สวสัด์ิ หมายเลขงาน C-64-H-PYACM.0025.02.1

16,520.80 5/3/2564 เลขที่ PO.3001836873 ลงวนัที่
 5 มี.ค. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

66  0245561004091 บริษทั ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์
 จ ากัด

จ้างรถเทรลเลอร์ขนเสาไฟฟา้ จ านวน 6 เที่ยว 48,000.00 8/3/2564 เลขที่ PO.3001837714 ลงวนัที่
 8 มี.ค. 2564

1

67  0243548000400 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินท
สุวรรณ์ (2005)

สีสเปรย์ KOBE และ TOA 579.98 10/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว (กป) 
561/2564

1

68  1249800057257 นายสมชาย สุขสวสัด์ิ จ้างรถยนต์ 25 ตัน ร้ือถอนเสาไฟฟา้ จ านวน 7 วนั 70,000.00 12/3/2564 เลขที่ PO.3001841210 ลงวนัที่
 12 มี.ค. 2564

1

69  0105550075376 บริษทั เอฟเวอร์เทค จ ากัด จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน โรงซ่อม ส าหรับงานก่อสร้าง
 ปรับปรุงและบ ารุงรักษา จ านวน 2 รายการ ใช้
งานที่ กฟส.อ.แปลงยาว                               
 1. Clip-On Power Meter                           
2. High Voltage Detector

73,198.70 12/3/2564 เลขที่ PO.3001841133 ลงวนัที่
 12 มี.ค. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

70  3210500652239 นายอ านวย โลมาธร จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกบา้น
หนองตะแบก TR 60-011127 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4116

79,155.39 15/3/2564 เลขที่ PO.3001841557 ลงวนัที่
 15 มี.ค. 2564

1

71  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกหา้
แยกหวัส าโรง TR 59-018520 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4109

17,858.30 15/3/2564 เลขที่ PO.3001841516 ลงวนัที่
 15 มี.ค. 2564

1

72  0245563001677 บริษทั ป.เจริญการไฟฟา้ 
จ ากัด

จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกบา้น
หนองปลิง TR 54-003557 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4119

17,858.30 15/3/2564 เลขที่ PO.3001841535 ลงวนัที่
 15 มี.ค. 2564

1

73  1240600139782 นายพงศ์ศิริ บญุมี จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกซอย
ผู้ใหญ่ตึก TR 60-017955 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4107

16,490.00 17/3/2564 เลขที่ PO.3001843271 ลงวนัที่
 17 มี.ค. 2564

1

74  1240600139782 นายพงศ์ศิริ บญุมี จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกหน้า
วดัทุ่งสะเดา TR 60-037949 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4115

15,010.00 17/3/2564 เลขที่ PO.3001843261 ลงวนัที่
 17 มี.ค. 2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

75  1240600139782 นายพงศ์ศิริ บญุมี จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย ผกป.-ไฟตกซอย
วดัแปลงยาว TR 60-011135 หมายเลขงาน 
P-TDD02.4-H-PYAD0.4108

15,250.00 17/3/2564 เลขที่ PO.3001843264 ลงวนัที่
 17 มี.ค. 2564

1

76  3240900048738 นางฉิม นาคพนัธ์ จ้างซักผ้าหอ้งเวรแก้กระแสไฟฟา้ขัดข้อง 
ประจ าเดือน เมษายน 2564

2,500.00 30/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1952/2564

1

77  3440800389604 ร้านน้ าด่ืม คลีน ดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขนาด 20 ลิตร ประจ าเดือน 
เมษายน 2564

1,250.00 30/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1951/2564

1

78  0243548000400 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินทววุรรณ์ (2005)

สายยางใส้ลวดและแค้มปรั์ด 1,189.01 30/3/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(กป.)1936/2564 1

79  0245553001143 บริษทั สุภาภรณ์พลังงาน 
จ ากัด

ขอจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1-30 เมษายน 2564 90,567.00 31/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1972/2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

80  0243539000630 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนูสุขออยล์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง วนัที่ 2-30 เมษายน 2564 2,093.02 31/3/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(กป.)
1971/2564

1

81  3240200230797 ร้าพแีอนด์เจ รายงานขอซ้ือขอจ้าง เคร่ืองเขียนวสัดุส านักงาน 429.00 25/1/2564 เลขที่ ก.2 ปยว.(บต.) 439/2564 1

1. โต๊ะท างาน ขนาด 0.6*1.20*0.73 ม. จ านวน 3
 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท เปน็เงิน 16,500 บาท

2. เก้าอี้ท างาน ขนาด สูง 80-90 ซม. (มีล้อ) 
จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,700 บาท เปน็เงิน 
11,100 บาท

รวมทั้งส้ิน 27,600 บาท

82  3100904988426 ร้านคาร์เพนเตอร์ 27,600.00 4/3/2564 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ปยว.
เลขที่ ก.2 ปยว.(บต.)1512/2564
 ลว. 4 มี.ค.2564

1



ล ำดับ
ที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล

สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำส 1/2564 (เดอืนมกรำคม 2564 ถึง เดอืน มนีำคม 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคสำขำอ ำเภอแปลงยำว

83  0010103062852 ทอ๊ปคลินิกทนัตกรรม จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค 6,649.00 15/1/2564 เลขที่ ก.2ปยว.(บง)276/2564 
ลว.15ม.ค.64

1

84  3620500289343 ร้านรักเจริญซีร็อกซ์ จ้างท าตรายาง 1,610.00 22/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(บง.)
421/2564

1

85  3240200230797 ร้านพแีอนด์เจ ค่าเคร่ืองใช้ส านักงาน 5,176.00 25/1/2564 เลขที่ ก.2 กฟส.อ.ปยว.(บง.)
437/2564

1

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 2,121,716.20


