
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้นับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

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

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จ าขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

 
       ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
 
                                                                    
 
    ......................................... 
    (นายสาโรจน์ แช่มช้อย) 
       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
                                                                   
 
 
 
 



วันที่ เลขที่

1 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางกัณฑพร 
คันทรง

             1,644.53 16/4/2564 3001856411 1

2 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.น้อย ทิม
ใจทัตน์

           12,425.87 16/4/2564 3001856410 1

3 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายบัณฑิต จินาพร

             6,377.61 16/4/2564 3001856409 1

4 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ฤทัย เเสงทอง

             5,920.30 19/4/2564 3001856495 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

5 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เพิม่เฟส น.ส.ไอธิ
ยากรณ์ พรหมรักษ์

           22,274.83 19/4/2564 3001856491 1

6 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.อัจฉรา พัด
อินทร์

           12,438.88 19/4/2564 3001856493 1

7 เฉพาะเจาะจง

นายบรรพต เเจ่มสายพงษ์ 145 ม.7
 ต.สระเเก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 061-8263381 
1720100114344

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ม.3 บ้านโพธิ์
ตะวันออก

           39,681.22 20/4/2564 3001857460 1

8 เฉพาะเจาะจง

นายบรรพต เเจ่มสายพงษ์ 145 ม.7
 ต.สระเเก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 061-8263381 
1720100114344

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.หน้า อบต.ทับ
ตีเหล็ก

           56,142.85 20/4/2564 3001857466 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

9 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายสุธิวัตร หมาย
ยอดกลาง

           17,178.99 23/4/2564 3001859845 1

10 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายอนันต์ เเตงร่ืน

             3,237.26 23/4/2564 3001859847 1

11 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นส.พรสุพรรณ สะ
เสียงดี

             5,535.04 23/4/2564 3001859849 1

12 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายเมคินทร์ 
นาคพิน

             2,062.87 30/4/2564 3001863639 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

13 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAสนง.ทาง
หลวงชนบทที ่18 (บ้านศรีธนญ์ ม.4)

           15,610.32 30/4/2564 3001863639 1

14 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางเข็ม สุดเเก้ว

             6,214.53 30/4/2564 3001863632 1

15 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAสนง.ทาง
หลวงชนบทที ่18 (ข้าง ทบ.บ้านโพธิ)์

           13,101.86 30/4/2564 3001863633 1

16 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายชาคริส เป้า
มงคล

             2,245.40 30/4/2564 3001863630 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

17 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ย้ายเสานาย
ประคอง พันธ์เเตง

             6,136.36 30/4/2564 3001863636 1

18 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAสนง.ทาง
หลวงชนบทที ่18 (หลังวัดอู่ยา)

           13,101.86 30/4/2564 3001863635 1

19 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ทบ.ท่าระหัด ไฟ
สาธารณะ ม.3

           27,729.70 30/4/2564 3001863765 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

20 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAสนง.ทาง
หลวงชนบทที ่18 (บึงบ้านโพธิ ์ม.1)

           13,101.86 30/4/2564 3001863638 1

21 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ยน.บ้านหนองเเต้ 
ม.4 ตล่ิงชัน

           39,117.49 5/5/2564 3001864898 1

22 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ยน. นส.สนั่น บุญ
ท้วม (ดอนทะเล)

           16,681.79 5/5/2564 3001864896 1

23 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ติดต้ังไฟสาธารณะ
อบต.ตล่ิงชัน จุดที ่1

             6,533.67 13/5/2564 3001868936 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

24 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ติดต้ังไฟสาธารณะ
อบต.ตล่ิงชัน จุดที ่5

           16,375.70 13/5/2564 3001868939 1

25 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ติดต้ังไฟสาธารณะ
อบต.ตล่ิงชัน จุดที ่4

           25,718.23 13/5/2564 3001868937 1

26 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ติดต้ังไฟสาธารณะ
อบต.ตล่ิงชัน จุดที ่2

             5,587.30 13/5/2564 3001868931 1

27 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เพิม่เฟสนางนภา 
บุญรอด

           18,884.88 13/5/2564 3001868921 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

28 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.รัตติกาล กล่ิน
เอี่ยม

             5,920.29 18/5/2564 3001871680 1

29 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAทบ.ท่าระหัด
ไฟศาธารณะ ม.5

           73,114.94 24/5/2564 3001874973 1

30 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.น้ าฝน เป้ามี
พันธ์

             2,662.36 24/5/2564 3001874975 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

31 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เพิม่สายนายกิตติ
ภูมิ อึ้งเจริญทรัพย์

           33,371.84 24/5/2564 3001874974 1

32 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ CUS50KVA บ.ซี.
เจ.เอ้กเพรสกรุ๊ป จก.(สนามชัย)

             3,029.07 24/5/2564 3001874972 1

33 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.กมลทิพย์ จารุ
รัชตเมธา

             1,886.61 24/5/2564 3001874971 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

34 เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ 79 ม.4 ต.
มะขามล้ม อ.บางปลาม้า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
087-1551343 3720400245297

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เพิม่เฟส น.ส.อรุณ
รัตน์ เเสงรตนา

             8,808.72 28/5/2564 3001877935 1

35 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ส.ท.ไพรัช เอื่ยม
สังข์ทอง

             2,062.87 2/6/2564 3001881025 1

36 เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ 79 ม.4 ต.
มะขามล้ม อ.บางปลาม้า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
087-1551343 3720400245297

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEA100 หจก.
ทรัพย์ปกกมล

           36,671.38 2/6/2564 3001881021 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

37 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654 วงเงิน 5,678.81
 บาท

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางณัฐลักษณ์ อ่ า
ทอง

             6,395.82 2/6/2564 3001881022 1

38 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 ม.5 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ไพพรรณ เเซ่ต้ัง

           39,929.26 2/6/2564 3001881024 1

39 เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ 79 ม.4 ต.
มะขามล้ม อ.บางปลาม้า อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
087-1551343 3720400245297

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ย้ายเสานายภาณุ 
สายอุบล

             6,735.29 9/6/2564 3001884042 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

40 เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ 79 ม.4 ต.
มะขามล้ม อ.บางปลาม้า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
087-1551343 3720400245297

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายภีพัฒน์ สุข์
วงศ์จันทร์

             3,648.85 9/6/2564 3001884038 1

41 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ธนารีย์ เทพ
สถิตย์ศิลป์

             8,015.09 11/6/2564 3001885754 1

42 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายใหญ่ พลอย
สุขใส

           28,143.94 11/6/2564 3001885740 1

43 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายสาคร ชุ่มยิ่ง

           15,143.36 11/6/2564 3001885743 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

44 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายพลวัฒน์ เเก้ว
อุดม

             5,672.69 11/6/2564 3001885752 1

45 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางศจี โพธิท์อง

             1,317.79 11/6/2564 3001885749 1

46 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายไพฑูรย์ เขต
เเสงทอง

             8,100.67 11/6/2564 3001885750 1

47 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.พัชรา ผล
วิเศษชัยกุล

             3,622.83 11/6/2564 3001885745 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

48 เฉพาะเจาะจง

นางธันยพัต เอื้อการ 246/72 
ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 098-6417965 
3450101158654

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายประสิทธิ ์ไทย
ขวัญ

             1,886.61 24/6/2564 3001893244 1

49 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAเเขวงทาง
หลวงสุพรรณบุรีที ่1 ไฟทางหลวงคู
เมืองใต้

             9,087.09 24/6/2564 3001893248 1

50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEA100เควีเอ บ.
ซีพีออลล์ (สาขาท่าเสด็จ)

           24,243.28 24/6/2564 3001893246 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

51 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 
ต.บางเลน อ.สองพีน่้อง 
จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 
1729800173236 
วงเงิน 1,054.54 บาท

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางอุมาพร ทัศนา
นุตริยกุล

             1,187.68 24/6/2564 3001893245 1

52 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายพีรพงศ์ 
ไพศาลภาณุมาศ

             4,809.41 24/6/2564 3001893238 1

53 เฉพาะเจาะจง

นายเดิมชัย เดชอุ่ม 116 ม.1 
ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 081-8582094 
3720100327361

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ คฟม.กลุ่มนายณัฐ
วุฒิ ตาตระกรุด

           84,982.41 24/6/2564 3001893241 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

54 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.การไฟฟ้า 2021
 77/1 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
095-7578941 0723564000074

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEAเเขวงทาง
หลวงสุพรรณบุรีที ่1 เเยกท่าเสด็จ

           11,243.01 28/6/2564 3001894641 1

55 เฉพาะเจาะจง
โรบินสันสุพรรณบุรี อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าเช่า,ค่าไฟฟ้า และค่าภาษี Pea 
Shop โรบินสัน สุพรรณบุรี

           30,255.45 1/4/2564 2000471782 1

56 เฉพาะเจาะจง
บ. มิชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ค่าวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ)์              8,527.90 1/4/2564 2000487528 1

57 เฉพาะเจาะจง ปออู้ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ค่าจ้างเคล่ือนย้ายรถยนต์ กฟภ.ทีร่อ
จ าหน่าย จ านวน 6 คัน

           12,000.00 2/4/2564 2000459352 1

58 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 น.ส.วิสา ศรีก าพล อ.กระทุม่แบน 
จ.สมุทรสาคร

ค่าท าป้ายห้ามออก ป้ายห้ามเล้ียว 
ป้ายบ่งชี้ ภายใน สนง.กฟจ.สพ

           23,720.00 2/4/2564 2000459350 1

59 เฉพาะเจาะจง
นายสุขสม ปุยอาภรณ์ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าตู้ประกอบพร้อมเบรกเกอร์ 3 เฟส
 จ านวน 4 ตู้

           28,000.00 4/4/2564 2000477856 1

60 เฉพาะเจาะจง
ณัฐการช่าง อ.เมือง จ.นครปฐม 
081-8562423

ซ่อมแซมระบบลมรถยนต์ 82-8461 
นฐ

             2,200.00 5/4/2564 2000459354 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

61 เฉพาะเจาะจง
บ. หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ 
จ ากัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเช็ค
ระบบเบรค 84-9050 สพ

             8,970.88 5/4/2564 2000842928 1

62 เฉพาะเจาะจง
นายวศิน รุ่งเรืองด้วยบุญ 
(ก.วัฒนา) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าพัสดุเข้างานก่อสร้างขยายเขต 
หมู่บ้านอาภารัตน์

             9,555.00 5/4/2564 2000479161 1

63 เฉพาะเจาะจง
นายพิธาน ชาวสมุน อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์            21,736.00 7/4/2564 3001811841 1

64 เฉพาะเจาะจง
นายประมวล ศรีเวช อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี

จ้างท ากระเช้าติดเครนรถยนต์ 
89-9802 สพ

           18,740.00 7/4/2564 2000459356 1

65 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด
 ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือตู้ประกอบกันน้ ามีหลังคาพร้อม
เบรคเกอร์ 3 เฟส

           12,000.00 7/4/2564 2000438263 1

66 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า 
จ ากัด ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือวัสดุด้านช่าง รางเก็บสาย                 760.00 7/4/2564 2000438286 1

67 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยโปรเกรสชั่น 
การไฟฟ้า จ ากัด ม.4 
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือวัสดุด้านช่าง เบรกเกอร์ 160 
แอมป์

             2,600.00 7/4/2564 2000438311 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

68 เฉพาะเจาะจง
นางสาววิสา ศรีก าพล ต.คลอง
มะเด่ือ อ.กระเทุม่แบ 
จ.สมุทรสาคร 74110

ค่าท าป้ายขนาด 20*30 ซม            27,400.00 7/4/2564 2000438216 1

69 เฉพาะเจาะจง อู่วังยาง เจริญยนต์
ค่าเปล่ียนสายไฮโดรลิค ทะเบียน 
53-3736

             4,400.00 7/4/2564 2000483022 1

70 เฉพาะเจาะจง
เจริญพัฒนา ค้าวัสดุ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (ไม้กวาด)                 350.00 7/4/2564 2000459400 1

71 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บัค๊ เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก สนง.กฟจ.สพ              9,362.50 8/4/2564 2000488125 1

72 เฉพาะเจาะจง
นายเทวพงศ์ มาลัยเลิศ 
(วราภัณฑ์ 2009) อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (ธง
ชาติ)

             3,870.00 8/4/2564 2000472363 3

73 เฉพาะเจาะจง
พูลศักด์ิสุพรรณ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน              1,872.50 8/4/2564 2000472544 1

74 เฉพาะเจาะจง
อู่วังยาง เจริญยนต์ ต.วังยาง 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 ่ค่าซ่อมเปล่ืยนสายไฮโดรลิค ทะเบียน
 90-2230 นฐ

             4,200.00 8/4/2564 2000483072 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

75 เฉพาะเจาะจง
นายไชยณรงค์ มานา ต.สนามชัย อ.
เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมระบบกล่องคอนโทรลประตู
บานเล่ือน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ชั้น 1

           16,000.00 9/4/2564 2000482662 1

76 เฉพาะเจาะจง
หจก. ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือวัสดุเข้างานก่อสร้างขยายเขต 
ย้ายแนวสายส่ง 115 เควี

           11,984.00 14/4/2564
2000459409
2100106293

1

77 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

ค่าน้ ามันเชื่อเพลิงรถยนต์ กฟจ.สพ 
31 ม.ีค.-18 เม.ย.64

           78,391.82 15/4/2564 2000602861 1

78 เฉพาะเจาะจง
นายสุขเกษม มณีอินทร์ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

จ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์ 1,3 เฟส            16,575.00 16/4/2564 3001811850 1

79 เฉพาะเจาะจง นายวรสันต์ วิยาสิงห์
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมทาสี
ทางเดินคนพิการพร้อมโลโก้รูปคน
พิการ สนง.กฟจ.สพ

             2,000.00 16/4/2564 2000485447 1

80 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ชมพูนุท คล้ายวรรณ อู่วังยาง 
เจริญยนต์ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 088-6204504

ค่าเปล่ียนสายไฮโดรลิค จ านวน 2 
เส้น ทะเบียน 81-8159 สพ

           16,190.00 16/4/2564 2000483151 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

81 เฉพาะเจาะจง
นายวรสันต์ วิยาสิงห์ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีทางเดินตัว
หนอนบริเวณรอบอาคาร 
สนง.กฟจ.สพ

           13,520.00 16/4/2564 2000459359 1

82 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ต.ท่าพี่
เล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 84-3897
 สพ

             4,860.00 16/4/2564 2000482761 1

83 เฉพาะเจาะจง
บ้านประชายาไทย ต.ท่าพีเ่ล้ียง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดซ้ือยาสามัญประจ าส านักงาน                 450.00 19/4/2564 2000484672 1

84 เฉพาะเจาะจง นายประเทือง เทพประสิทธิ์
ค่าวัสดุเข้างานก่อสร้างขยายเขต 
ย้ายแนวฯ ร.ต.ต.สามารถฯ

             3,090.00 19/4/2564 2000479516 1

85 เฉพาะเจาะจง
ถนนประชาธิปไตย อ เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 089-8374631

ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน              8,845.00 24/4/2564 2000552287 1

86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด ค่าโทรศัพท์ ส านักงาน กฟจ.สพ              3,791.76 29/4/2564 2000487233 1

87 เฉพาะเจาะจง
นายวิเชียร ตามสี อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี 081-8568732

ค่าจัดท าวดีทัศน์ ศูนย์ราชการสะดวก
 (GECC) ประจ าปี 2564

           13,000.00 3/5/2564 2000573541 1

88 เฉพาะเจาะจง
นายภาณุพงศ์ คนทน (MB เต็นท์
เช่า) ต.ท่าระหัด อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 083-0621172

ค่าเช่าเต็นท์โดม จ านวน 4 หลัง            24,000.00 3/5/2564 2000583323 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

89 เฉพาะเจาะจง
วงเดือน อินทรภูติ ต.ท่าพีเ่ล้ียง 
อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี 035-523431

ค่าหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เลดินิวส์                 340.00 3/5/2564 2000566481 3

90 เฉพาะเจาะจง
สะอาด อ่วมวงษ์ ต.พิหารแดง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-549-9145

ค่าผ้าสีเหลือง ค่าแรงผูกผ้า              8,200.00 3/5/2564 2100132317 1

91 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-4319057

ค่าเปล่ียนยาง (คู่หน้า 2 เส้น) 
83-4970 สพ

           16,300.00 4/5/2564 2000583824 1

92 เฉพาะเจาะจง
นายเลิศภพ พวงมาลี (ประดิษฐ์ไม้
ประดับ) อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบ ารุงสวน
 ภายใน สนง.กฟจ.สพ

             8,000.00 5/5/2564 2000552187 1

93 เฉพาะเจาะจง
น้ าด่ืมกรีนเวิลด์ ต.ศรีประจันต์ 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
035-581441

ค่าน้ าด่ืม              2,574.00 5/5/2564 2000566445 3

94 เฉพาะเจาะจง
สตาร์ก๊อปปี ้อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
090-9189352

ค่าถ่ายเอกสาร เม.ย.64              1,580.50 5/5/2564 2000582516 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

95 เฉพาะเจาะจง
นายเทวพงศ์ มาลัยเลิศ 
(วราภัณฑ์ 2009) อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน              8,845.00 5/5/2564 2000552287 3

96 เฉพาะเจาะจง
อู่แมนการช่าง ต.ลาดบัวขาว 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 089-6114644

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ซ่อมระบบ
เบรค 90-1844 นฐ.

           30,230.00 6/5/2564 2000583927 1

97 เฉพาะเจาะจง
บ.เหลืองรัศมี จ ากัด ต.บึงค าพร้อย
อ.ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 
02-569-1512

ค่าถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า            47,084.24 7/5/2564
2000587275
2100137272

1

98 เฉพาะเจาะจง
วรรณา สิงห์จุ้ย ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด              1,200.00 7/5/2564 2000582388 1

99 เฉพาะเจาะจง
บ.ทวีรัชต์ เทรดด้ิง จ ากัด เขตทุงครุ 
กรุงเทพฯ 0-240624212

จัดซ้ือ Mccb 3P 400at ic 36 ka 
abb type t6n800

           33,705.00 10/5/2564 200634782 1

100 เฉพาะเจาะจง
ยศวีร์ ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส 
ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
083-8794465

ค่าซ่อมและติดต้ัง อุปกรณ์ ประเภท
เพอร์ชันนัลคอมพิวเตอร์

           21,135.00 10/5/2564 2000583684 1

101 เฉพาะเจาะจง
ก.วัฒนา ต.โพธิพ์ระยา อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 035-535206

ค่าพัสดุ ปูน หิน ทราย งานขยายเขต              5,000.00 10/5/2564 2000583476 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

102 เฉพาะเจาะจง
สายัณห์ เชิดชู ต.เขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างท าสมุด แบบฟร์อมขออนุมัติ
รถยนต์ของ กฟภ

             3,000.00 11/5/2564 2000587490 1

103 เฉพาะเจาะจง
สมหมาย ทองกล้ิง ต.วังน้ าซับ 
อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ค่าติดต้ังหลอดไฟพร้อมเดินระบบ
ไฟฟ้า

             3,767.00 11/5/2564 2000587590 1

104 เฉพาะเจาะจง
บ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด
แขวงสีลม เขตบางรัก กทมฯ 
02-2357000

ค่าวัสดุส านักงาน ใช้กับปร้ินเตอร์              4,708.00 11/5/2564 2000625363 1

105 เฉพาะเจาะจง
วิศาล พุม่จ าปา ต.โพธิพ์ระย่า 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-3160569

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพืน้ทีก่องหมอน
เสา

           40,000.00 11/5/2564 2000587691 1

106 เฉพาะเจาะจง
วราภัณฑ์ 2009 อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000 089-8374631

ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ A4              2,240.00 11/5/2564 2000583570 3

107 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 02-8810637

จัดซ้ือถุงมือยางแรงสูง 30 เควี            55,640.00 12/5/2564 2000617551 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

108 เฉพาะเจาะจง
บ.ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด แขวง
บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
02-881-0637

จัดซ้ือถุงมือหนังแรงต่ า            37,022.00 12/5/2564 2000658500 1

109 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ต.ท่าพี่
เล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
035-440809

ค่าเช็คระบบไฟฟ้าและล้างอัดฉีด 
รถยนต์ 84-3897 สพ

             1,280.00 14/5/2564 2000640823 1

110 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ต.ท่าพี่
เล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
035-440809

ค่าเบตเตอร์ร่ีรถยนต์ กค-7038 สพ              2,800.00 14/5/2564 2000640740 1

111 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบีเอ็นเนอร์ยี่ไลฟ์ จ ากัด
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.สพ. งวด 31
 มีค. - 18 เมย. 64

           78,391.82 15/5/2564 2100141027 1

112 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบี เอ็นเนอร์ยี่ไลฟ์ จ ากัด
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.สพ. งวด 
19-30 เม.ย. 64

           81,007.87 16/5/2564 2100141245 1

113 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยูไนเต็ด เทรนด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส แขวงบางระมาด เขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพฯ 0-2433-2042-3

จัดซ้ือ full body harness & 
landyard

           40,660.00 17/5/2564 2000629506 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

114 เฉพาะเจาะจง
ประดิษฐ์ไม้ประดับ ต.เขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
72000 089-9669223

ค่าต้นไม้ปรับปรุงตกแต่งสวน กฟจ.สพ              1,715.00 17/5/2564 2000745631 1

115 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด ต.ท่าระหัด อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 035-4319057

ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ (1 เส้น ซ้าย) 
บห-890 สพ

             5,200.00 17/5/2564 2000629409 1

116 เฉพาะเจาะจง
บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ต.
ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าถังขยะเหยียบ                 239.00 18/5/2564
2000617962
2100145147

3

117 เฉพาะเจาะจง
วันทนีย์ ข าเรือง ต.กฤษณา 
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
081-4184246

ค่าอาหารอบรมคนงาน หจก.สยาม
อุดรฯ

           37,440.00 20/5/2564
2000645059
2100151585

1

118 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีเอ็นซี ไทร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 281 ม.1 ต.ท่าระหัด 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-4319057

ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 
84-3897 สพ

           25,200.00 24/5/2564 2000658641 1

119 เฉพาะเจาะจง
พงศกร การพิมพ์ ต.โพธิพ์ระยา 
อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี 
035-536300

ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                 360.00 25/5/2564
2000686449
2100161942

1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

120 เฉพาะเจาะจง
นายมนต์ชัย อิงควระ 9/2 ม.5 
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเปล่ียน Smoke Detector 
ย้าย Alarm Bell พร้อมอุปกรณ์

             4,300.00 25/5/2564 2000658712 1

121 เฉพาะเจาะจง
หจก.สว่างวัฒนะ มาลัยแมน ต.สระ
ส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ. นครปฐม 
วงเงิน 1,900.00 บาท

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 90-1844 นครปฐม              1,900.00 27/5/2564
2000678909
2100159769

1

122 เฉพาะเจาะจง
อมราภรณ์ เสร็จกิจ ต.วังยาง 
อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
083-9174246

ค่าเปล่ียนน็อตยึดฐานเครนกระเช้า 
รถยนต์ 83-4970 สพ

                550.00 27/5/2564 2000693769 1

123 เฉพาะเจาะจง
ประดิษฐ์ไม้ประดับ ต.เขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวข จ.สุพรรณบุรี 
089-9669223

ค่าบ ารุงดูแลรักษาสวนบริเวณ
ส านักงาน

             8,000.00 28/5/2564 2000665295 1

124 เฉพาะเจาะจง
บ.เอส.บี เอนเนอร์ยี่ไลฟ์ จ ากัด 
081-9058750

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง            42,644.05 29/5/2564 2000714553 1

125 เฉพาะเจาะจง
น.ส.วันทนีย์ ข าเรือง อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 0814184246

ค่าจ้างท าความสะอาด              4,000.00 31/5/2564 2000686562 1

126 เฉพาะเจาะจง
หจก.ครอบครัวยา 364 ต.ร้ัวใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เจลเอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 กรัม              5,400.00 31/5/2564
2000686339
2100161326

3



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

127 เฉพาะเจาะจง
ห.ยูไนเต็ด เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 0243320423

ค่าสายกันตก            25,466.00 31/5/2564 2000700663 1

128 เฉพาะเจาะจง
นางวงเดือน อินทรภูติ (ร้านสวัสดิ
รักษา) ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 035-523431

ค่าหนังสือพิมพ์                 340.00 1/6/2564 2000679096 3

129 เฉพาะเจาะจง

สวนศุภประภา ต.โพธิพ์ระยา 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 061-732697
พงศกร การพิมพ์ ต.โพธิพ์ระยา 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-536300

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้              1,800.00 1/6/2564
2000693224
2000693254
2100163068

1

130 เฉพาะเจาะจง นายสะอาด อ่วมวงษ์ 092-5499145 ค่าผ้าสี ค่าแรงผูกผ้า              5,600.00 1/6/2564 2100165932 1

131 เฉพาะเจาะจง
วราภัณฑ์ 2009 อ.เมือง 
จ.สุพรรบุรี 72000 089-8374631

ค่าจัดวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 
กระดาษ A4

             3,360.00 1/6/2564 2000737402 3



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

132 เฉพาะเจาะจง
นายภคพล ดีสวัสด์ิ (สตาร์ก๊อปปี)้
42 ม.4 ต.ท่าระหัด อ.เมือง 
จ.สุพรรณุรี 72000

ค่าถ่ายเอกสาร พ.ค.64              2,123.00 1/6/2564 2000704887 1

133 เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์            52,890.00 2/6/2564 2000707391 1

134 เฉพาะเจาะจง
คุณนงค์นุช เรืองขจร แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700

แว่นตาเลนส์เท่า ยี่ห้อ KINGS รุ่น 
KY712

             3,424.00 2/6/2564 2000470423 1

135 เฉพาะเจาะจง
ร้านคิงแอร์พลิง ต ไผ่ขวาง 
อ เมือง จ สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมแซมระบบแอร์เเละเปล่ียน
เเบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 81-9923 สพ

           26,830.00 2/6/2564 2000707771 1

136 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมคุณชายสะอาด ค่าน้ าด่ืม              2,400.00 2/6/2564 2000704816 3

137 เฉพาะเจาะจง
นายสถิตย์ บุญชูศร ม.2 
ต.ท่าระหัดอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเหมาแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าน้
อกเขตชุมชนเมือง

             9,930.00 4/6/2564 2000721334 1

138 เฉพาะเจาะจง วรรณา สิงห์จุ้ย จ้างเหมาท าความสะอาด              1,200.00 4/6/2564 2000707308 1

139 เฉพาะเจาะจง

บ. ยูไนเต็ด เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส
 ถนนอิทรวาวาส 
แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170

จัดซ้ือเข็มขัดนิรภัย ยี่ห้อ UNI            50,076.00 4/6/2564 20007000736 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

140 เฉพาะเจาะจง ธนภรณ์ ทองสา 081-7913292
ค่าซ่อมแซมท าคันหินพร้อมราง
ระบายน้ าภายใน

           32,062.00 7/6/2564
2000707868
2100166888

1

141 เฉพาะเจาะจง
บ.ทศพรเคหะภัณฑ์ จ ากัด 
ต โพธิพ์ะยา อ เมือง 
จ สุพรรณบุรี 035-440655

ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า                 412.00 7/6/2564 2000722167 1

142 เฉพาะเจาะจง นายเอกภพ เข็มทอง
ค่าน้ ามันกับค่าทางด่วนพิเศษ รถยนต์
 53-6869,6 กม-7562 กทม

             2,430.00 8/6/2564 2100171323 1

143 เฉพาะเจาะจง
บ.มิชชั่น อินโฟร เทคโนโลยี จ ากัด
02-2357000

ค่าซ่อมปร้ินเตอร์              4,975.50 8/6/2564 2000740870 1

144 เฉพาะเจาะจง
หจก โชตไพบูลย์คาร์แคร์ 
ต ท่าพีเ่ล้ียง อ เมือง 
จ สุพรรณบุรี 0354408090

ค่าเปล่ียนถ่าบยน้ ามันเคร่ือง              8,295.00 8/6/2564 2000748494 1

145 เฉพาะเจาะจง
พีซีซี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
แมนูแฟคเจอร์ร่ิง

ค่าอะไหล่ซ่อมแซมระบบ            14,423.60 8/6/2564 2000721243 1

146 เฉพาะเจาะจง
ผจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ 
035-440809

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง            10,440.00 8/6/2564 2000748589 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

147 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ 
อ.เมือง จ.สุพรรบุรี 72000

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรอง
เคร่ือง 84-5308 สพ

           19,510.00 9/6/2564 2000748387 1

148 เฉพาะเจาะจง
เอ็น พี ปร้ินต้ิง แอนด์ ก็อปปี ้
ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ. เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 035-511415

ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน              1,120.00 9/6/2564 2000806744 3

149 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ทะเบียน 
85-3091

             8,180.00 9/6/2564 2000801727 1

150 เฉพาะเจาะจง
นางสุนีย์ อุลปาทร และนางสาวศุภ
ลักษณ์ วิจิตรบัณฑิตกุล แขวงทุง่
สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ10210

จัดซ้ือชุดขาปีนเสา ถุงมือผ้าฝ้าย 
กระบังหน้าเลนส์ไส

           43,260.10 10/6/2564 2000729082 1

151 เฉพาะเจาะจง บ. มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี ค่าวัสดุส านักงาน              7,201.10 10/6/2564 2000789134 1

152 เฉพาะเจาะจง
ทวีรัชต์ เทรดด้ิง จ ากัด เขตทุง่ครุ 
กรุงเทพฯ 0-240624212

จัดซ้ือ MCCB 3P 800AT IC 36 KA 
ABB TYPE T6N800

           24,182.00 11/6/2564 2000634797 1

153 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าจอบขุดและคราดเหล็ก                 608.19 11/6/2564
2000745766
2100174463

1

154 เฉพาะเจาะจง
ไทวัสดุ ต สนามชัย อ เมือง 
จ สุพรรณบุรี 035-960300

ค่าถังขยะ              1,976.00 11/6/2564
2000737485
2100173187

3



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่
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วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

155 เฉพาะเจาะจง ก.วัฒนา 035-535806 อุปกรณ์เข้างาน              1,910.00 11/6/2564 2000741169 1

156 เฉพาะเจาะจง แม็คโคร จ ากัด ค่าแก้วน้ า                 468.00 11/6/2564
2000737576
2100173207

3

157 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัคเตส เพสท์ แมเนเม้นท์ 
จ ากัด อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
035-881363

ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก บริเวณ
ส านักงาน กฟจ.สพ งวดที ่2 ประจ าปี
 2564

             9,362.50 14/6/2564 2000748286 1

158 เฉพาะเจาะจง อู่วังยาง เจริญยนต์ ค่าเปล่ียนสายไฮโดรลิด มอเตอร์สว่าน            18,200.00 14/6/2564 2000778722 1

159 เฉพาะเจาะจง
นายศรีชัย ชาวเมืองทอง 
087-0503856

ค่าติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉิน            10,000.00 15/6/2564 2000767347 1

160 เฉพาะเจาะจง ชวลิต อรุโณทัย 081-9441188
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงพืน้ทีด้่านหน้า
ส านักงาน

           13,500.00 16/6/2564 2000767230 1

161 เฉพาะเจาะจง แม็คโคร 035-9612966 ค่าเบ็ดเตล็ด              2,206.00 17/6/2564
2000769292
2100180037

3

162 เฉพาะเจาะจง
หจก.อิเตอร์ เอส เซอร์วิส 
ต.บางบอนเหนือ อ.บางบอน 
จ.กรุงเทพฯ 10150

ค่าบ ารุกรักษาและทดสอบระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจ าปี 2564

           12,840.00 17/6/2564 2000769386 1



วันที่ เลขที่
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สนับสนุน (7)

163 เฉพาะเจาะจง บ.เทเล เอมไพร์ จ ากัด ค่าถุงมือยางแรงสูง            32,100.00 18/6/2564 2000818150 1

164 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าน้ ามันเชื่อเพลิงรถยนต์ 13-21 
พ.ค.64

           90,067.26 21/6/2564 2100164607 1

165 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด
(มหาชน)

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 1-12 พ.ค.
64

           88,375.22 21/6/2564 2100164482 1

166 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จ ากัด 
(มหาชน) แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าน้ ามันเชื่อเพลิงรถยนต์ 22-31 
พ.ค.64

           65,746.30 21/6/2564 2100164631 1

167 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากัด 
สาขาสุพรรณบุรี อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน              2,362.00 21/6/2564
2000788269
2100184577

3

168 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพลูย์คาร์แคร์ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 035-440809

ค่าซ่อมแซมระบบเบรค เปล่ียนท่อ
น้ ายาแอร์ 83-4970 สพ

           14,130.00 21/6/2564 20007973000 1

169 เฉพาะเจาะจง ยศวีร์ ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส
ค่าซ่อมและติดต้ังอุปกรณ์ประเภท
เพอร์ชันนัล

           13,400.00 23/6/2564 2000818573 1

170 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด

ค่าบริหาร Internet และบริการเสริม
 พ.ค.64

                961.93 24/6/2564
2000806398
2100188868

1
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171 เฉพาะเจาะจง ส.วิจิตรศิลป์ 099-0960990 ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่            49,500.00 25/6/2564 2000806962 1

172 เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีดีไซน์ 061-4850748
ป้ายพลาสวูด 3 มิล
สติกเกอร์ PVCขาว เคลือบด้าน

28/6/2564 2000818317 1

173 เฉพาะเจาะจง
เฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ 
034-113459

ค่าป้ายเตือนอันตราย              7,600.00 28/6/2564 2000812692 1

174 เฉพาะเจาะจง
ยศวีร์ ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส 
ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
72000

ค่าซ่อมและติดต้ังกล้องวงจรปิด คลัง
 กฟจ.สพ

           17,400.00 28/6/2564 2000818637 1

รวม 2,772,274.35      

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู
₍1₎ ระบุล ำดับทีเ่รียงตำมล ำดับวันทีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
₍2₎ ระบุวิธีซ้ือหรือจ้ำง
₍3₎ ระบุชื่อผู้ประกอบกำร
₍4₎ ระบุรำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
₍5₎ ระบุจ ำนวนเงินรวมทีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร
₍6₎ ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
₍7₎ ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็นเลยอ้ำงอิง ดังนี้
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
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(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ
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สนับสนุน (7)

1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหำคม 2560 ยกเวน้กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวนิิจฉัยปญัหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนำคม 2561

4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1-3


