


วันที่ เลขที่

1 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางสาวอุบลวดี 
อดิเรกตระการ

             4,588.58 4/1/2564 3001804660 1

2 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางสาวจุฑารัตน์ 
ป้อมสถิตย์

           12,463.61 4/1/2564 3001804658 1

3 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางวิเชียร ทองสุข

             6,271.55 4/1/2564 3001804657 1

4 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.นภัสสร บุญ
เกิด

             9,482.51 4/1/2564 3001804656 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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 ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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 เดอะเฟิร์ส กรุ๊ป
เอ็นจิเนียร่ิง 188 ม.1 ต.สนามชัย
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
0723559000274

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ บ้านสนามชัย 4 
ซอย 3

           63,123.41 10/1/2564 3001807218 1

6 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ตรงข้ามโรงสี
สหกรณ์อู่ยา

           40,240.52 10/1/2564 3001807223 1

7 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านห้วยหมาก

           41,611.69 10/1/2564 3001807217 1

8 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านไผ่นกเเขวก

           11,037.49 10/1/2564 3001807221 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านดอนหญ้า
เเพรก

           15,736.95 10/1/2564 3001807224 1

10 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEA เพิม่ขนาด บ.
ต้นคูณ ฟูด จก.

           56,051.15 12/1/2564 3001808002 1

11 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายไพบูลย์ อาชีวะ

                580.22 12/1/2564 3001808003 1

12 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จ ากัด 103 
ถ.เณรเเก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 
0725558000680

ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ 
ส าหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
(เคร่ืองเจียรไฟฟ้าขนาด 9 นิ้ว) 2
เคร่ือง

           21,400.00 14/1/2564 3001809667 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางสุพรรษา คงศิริ

                867.68 18/1/2564 3001811054 1

14 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางนาตยา ธาระ

             3,490.97 18/1/2564 3001811053 1

15 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายทวีศักด์ิ สุพร
ศิลป์ชัย

           14,109.72 18/1/2564 3001811055 1

16 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

           17,482.69 22/1/2564 3001814239 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนามชัย

           25,667.30 22/1/2564 3001814236 1

18 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.เยาวลักษณ์ 
พละเดช

             2,062.87 26/1/2564 3001816132 1

19 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ส าริด อารีชม

             2,865.50 26/1/2564 3001816133 1

20 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางพงษ์ทิพย์ สุธี
รางกูล

             7,241.50 29/1/2564 3001817407 1

21 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 53-3702 
กทม. ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์

             2,900.00 12/1/2564 2000038737 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

22 เฉพาะเจาะจง อู่สมชายเครน (ส านักงานใหญ่)
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 85-3090 นฐ. 
ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์

             3,959.00 12/1/2564 2000038698 1

23 เฉพาะเจาะจง นายภคพล ดีสวัสด์ิ(สตาร์ก๊อปปี)้
ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ธันวาคม
 2563

             2,896.00 18/1/2564 2000059831 1

24 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณบุค๊สเตชั่นเนอร่ี ค่าวัสดุส านักงาน              1,355.00 18/1/2564 2100014318 3

25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง. กล่อง
กระดาษทิชชู่

                863.30 20/1/2564 2100017863 3

26 เฉพาะเจาะจง ร้านด้ายสิริฟราวเวอร์
ค่าประชาสัมพันธือื่น พานพุม่วันพ่อ
ขุนราม

                500.00 20/1/2564 2100017894 3

27 เฉพาะเจาะจง ร้านวราภัณฑ์2009 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ A4              2,016.00 21/1/2564 2000082555 3

28 เฉพาะเจาะจง นายภูเบศ เรือนใจมั่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานรับราชพิธี 
สนง.กฟจ.สพ.

             7,800.00 21/1/2564 2000084578 1

29 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.พ.ีปร้ินต้ิง แอนด์ ก็อปปี้ ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง              1,950.00 21/1/2564 2000082479 3

30 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สบามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน              1,796.00 22/1/2564 2100020948 3

31 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคไพบูลย์คาร์
แคร์

ค่าซ่อมไดร์สตาร์ท ทะเบียน 
85-4186 สพ.

             1,650.00 22/1/2564 2000088596 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

32 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ค่าถังขยะแบบเหยียบ              5,005.20 22/1/2564 2100020928 3

33 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าหน้ากากอนามัย                 990.00 22/1/2564 2100020933 3

34 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ              2,316.36 22/1/2564 2100020909 3

35 เฉพาะเจาะจง ร้านยศธรเคร่ืองเย็น
ค่าย้ายเคร่ืองปรับอากาศ ห้องรจก.ท.
 กฟจ.สพ.

             5,500.00 22/1/2564 2000088683 1

36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด
ค่าตู้ประกอบคัทเอาท์หลังเตา ใช้ใน
งานพิธี

           12,370.00 25/1/2564 2100024028 1

37 เฉพาะเจาะจง ร้านเสมาทอง ค่าเทปผ้า จป.                  80.00 25/1/2564 2100022092 3

38 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 84-3897
 สพ.

             5,170.00 26/1/2564 2000103056 1

39 เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย ชาวเมืองทอง
ค่าซ่อมชุดเกียร์ทะเบียน 84-9050 
สพ.

           15,000.00 26/1/2564 2000104258 1

40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด
อุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือ หมวก
นิรภัย

           11,160.10 28/1/2564 2000115202 1

41 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย 
จ ากัด

อุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือ รองเท้า            37,658.65 28/1/2564 2000115165 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

42 เฉพาะเจาะจง
ร้านประดิษฐ์ไม้ประดับ (นายเลิศภพ
 พวงมาลี)

ค่าบ ารุงรักษาสวน บริเวณส านักงาน            25,930.00 29/1/2564 2000117241 1

43 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายสุรินทร์ หล่ัน
เจริญ

             2,839.48 2/2/2564 3001820444 1

44 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายมนูญศักด์ิ 
กมลมาตยากุล

           12,302.64 2/2/2564 3001820445 1

45 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ PEA 50KVA น.ส.
อัปสร จิวศิริตระกูล

           29,031.72 4/2/2564 3001821513 1

46 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านโพธิท์่า
ทรายก่อน-บ้านบึง 59-020426

           26,876.65 4/2/2564 3001821505 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

47 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.หน้าวัดไช
นาวาส 59-014352

           15,054.18 4/2/2564 3001821511 1

48 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายพชร ว่องสห
ตกุลชัย

             8,291.60 8/2/2564 3001823598 1

49 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ใต้วัดหนอง
ขาม P.40-001515

           24,248.05 10/2/2564 3001824413 1

50 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายสรายุทธ์ มณี
อินทร์

             1,886.61 10/2/2564 3001824406 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายจิรวัฒน์ เเสง
รัตนา

             7,634.96 10/2/2564 3001825241 1

52 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางสาวกาญจนา 
เราะเเสงอารินทร์

             3,334.85 10/2/2564 3001824405 1

53 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนามชัย

           36,748.84 10/2/2564 3001824412 1

54 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางฉลวย เกษสม
บูรณ์

             6,605.30 18/2/2564 3001828866 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

55 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายมนเทียน ขัน
ทอง

             1,317.79 19/2/2564 3001830104 1

56 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันทนีย์ ข าเรือง ค่ารักษาความสะอาด              4,000.00 1/2/2564 2000117332 1

57 เฉพาะเจาะจง
ร้านสวัสดิรักษา (นางวงเดือน 
อินทรภูติ)

ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน ม.ค. 
2564

                400.00 1/2/2564 2000125581 3

58 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ทองกล้ิง
ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณรอบ
อาคาร สนง.กฟจ.สพ.

           13,610.00 1/2/2564 2000123411 1

59 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์ คาร์แคร์
ค่าติดต้ังไฟไซเรนท์ ทะเบียน 
53-3702 กทม.

           41,350.00 2/2/2564 2000135372 1

60 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา สิงห์จุ้ย
ค่าจ้างท าความสะอาด PEA SHOP
ประจ าเดือน ม.ค. 2564

             1,200.00 3/2/2564 2000137791 1

61 เฉพาะเจาะจง
นายสมหมาย ทองกล้ิง 77 ม.7 
ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 092-6658633

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าห้องเก็บของและ
โรงจอดรถ กฟจ.สพ.

             9,001.00
3/2/2564 2000141478 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

62 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจัตร กทม. 10900

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.สพ. งวด 
18-30 ม.ค. 64

           66,195.27

8/2/2564 2100037713 1

63 เฉพาะเจาะจง
น้ าด่ืมกรีนเวิลด์ 27382 ม.3 
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าน้ าด่ืม จ านวน 152 ถัง 
ประจ าเดือน ม.ค. 64

             3,800.00
10/2/2564 2000170852 3

64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆงบผู้ใช้ไฟ              4,708.00 10/2/2564 5200018818 1

65 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณบุค๊สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน              2,488.00 10/2/2564 2100040652 3

66 เฉพาะเจาะจง
ร้านสตาร์ก๊อปปี ้42 ม.4 ต.ท่าระหัด
 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค. 64 
จ านวน 3563 แผ่น

             1,781.50 10/2/2564 2000172865 1

67 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ค่าท าสต๊ิกเกอร์ติดพืน้ทีห่น้าต่าง              6,800.00 11/2/2564 2000176616 1

68 เฉพาะเจาะจง
ยศวีร์ ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส 38/6ถ.
นางแว่นแก้ว ต.ท่าพีเ่ล้ียง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมและติดต้ังอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทเพอร์ชันนัล
คอมพิวเตอร์

           20,600.00 11/2/2564 2000177415 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

69 เฉพาะเจาะจง
ร้านไอที สุพรรณ 235/17 ม.4 
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมคอม(ปร้ินเตอร์ของแผนก
บริหาร)

             2,490.00 11/2/2564 2000177488 1

70 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ค่าท าป้ายอะคลิลิค ไวนิล ภายใน
อาคาร สนง.กฟจ.สพ.

           12,950.00 11/2/2564 2000176405 1

71 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ป้ายไวนิล              7,550.00 11/2/2564 2000176682 1

72 เฉพาะเจาะจง
นายสถิตย์ บุญชูศร 15/1 ม.2 
ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าจ้างเหมาแจ้งหนี่ค่าไฟฟ้า 
หน่วยงานและรายใหญ่ ประจ าเดือน
 ม.ค. 2564

             9,930.00 11/2/2564 2000177364 1

73 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ค่าท าป้ายอคิลิค ป้าหน้าตึกแก้ไฟ            22,200.00 11/2/2564 2000176361 1

74 เฉพาะเจาะจง บ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด ค่าหมึก แผนกบัญชี              3,317.00 11/2/2564 2000177579 3

75 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ค่าท าโลโก้ใหม่การไฟฟ้า            21,990.00 11/2/2564 2000176430 1

76 เฉพาะเจาะจง
ร้านวรรณธนาท่อไอเสีย 240/2 ม.5
 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมชุดท่อไอเสียรถยนต์ ทะเบียน
 84-9050 สพ.

             5,000.00 15/2/2564 2100042589 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

77 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขาสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุส านักงาน                 460.75 19/2/2564 2100049914 3

78 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขาสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด (ปล๊ักไฟ)              1,478.00 19/2/2564 2100049896 3

79 เฉพาะเจาะจง
เจริญโภคา 47 ถ.พลายชุมพล 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ส านักงาน              2,400.00 19/2/2564 2100049955 3

80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ส านักงาน                 387.03 19/2/2564 2100049937 3

81 เฉพาะเจาะจง
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุพรรณบุรี

ค่าซ่อมท่อประปาแตก            10,171.00 22/2/2564 2000218119 1

82 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรอง
อากาศ ซ่อมระบบไฟ ทะเบียน 
85-3090 นฐ

           14,210.00 22/2/2564 2000223064 1

83 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยลานนา ฟุตแวร์ อินกัส
ตรีย์ จ ากัด (สนงใหญ่)

ค่าหมวกนิรภัย สีขาว 20 ใบ สีน้ าเงิน
 2 ใบ

             6,120.40 24/2/2564 2000238415 1

84 เฉพาะเจาะจง
ร้านประดิษฐ์ไม้ประดับ 
089-9669223

ค่าบ ารุงรักษาสวนในสนง.            20,240.00 24/2/2564 2000238369 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

85 เฉพาะเจาะจง นางวันทนีย์ ข าเรือง
ค่าจ้างท าความสะอาด ห้องมิเตอร์
และห้องแก้ไฟ

             4,000.00 25/2/2564 2000242902 1

86 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ห้องเเถวนายอดุลย์
 พลายจั่น

           37,255.31 3/3/2564 3001835319 1

87 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เเขวงทางหลวง
สุพรรณบุรีที ่1 เเยกคันทรี

           15,610.40 4/3/2564 3001836056 1

88 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ CUS100KVA บ.พี
 พลัส พี ริช จก.

           49,970.80 4/3/2564 3001836055 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม 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

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ กัลยาฟ้าใส ม.7 ต.
โพธิพ์ระยา

             9,648.52 4/3/2564 3001836057 1

90 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เเขวงทางหลวง
สุพรรณที ่1 ทบ.ห้วยวังทอง

           15,610.32 4/3/2564 3001836061 1

91 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ก่อน อบต.
สนามชัย

           61,342.88 4/3/2564 3001836060 1

92 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ เพิม่ มป.250 
สนง.ทางหลวงชนบทที ่18

           19,150.10 10/3/2564 3001839882 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

93 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางภัคชุดา ไชยมิ่ง

             2,062.87 10/3/2564 3001839465 1

94 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายนิคม เเย้มมาก

             6,756.42 11/3/2564 3001840496 1

95 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ฐิศิรักษ์ เอม
วงษ์

             2,968.74 11/3/2564 3001840497 1

96 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.อรัญญา โครต
ชาลี

             3,749.71 15/3/2564 3001841514 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

97 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.หน้าวัดลาวทอง

           16,115.27 17/3/2564 3001842510 1

98 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านรางไข่เน่า

             7,428.96 17/3/2564 3001842516 1

99 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายนพดล สุดโต

             3,256.20 17/3/2564 3001843135 1

100 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.เเยกตลาดโพธิ์
 ม.5 ต.วังยาง

           28,032.88 17/3/2564 3001842514 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

101 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ปัม๊น้ ามันหลัก
เมืองถาวร

           15,689.71 25/3/2564 3001848614 1

102 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.อบต.พิหารเเดง

           15,928.54 25/3/2564 3001848612 1

103 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านดอนกุ่ม
ทิพย์

           18,040.05 25/3/2564 3001848615 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

104 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ตรงข้ามวัด
ดอนตาล

           25,104.78 25/3/2564 3001848610 1

105 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ท่าเสด็จ(หลัง
ป้อมต ารวจ)

           15,661.07 25/3/2564 3001848618 1

106 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ดอนชะคราม

             9,997.74 25/3/2564 3001848623 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

107 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.เลยวัดลุ่มบัว

             7,428.96 25/3/2564 3001848677 1

108 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ข้าง รร.เคเอที

             9,997.74 25/3/2564 3001848619 1

109 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ส่ีเเยกนางพิมพ์

           20,206.93 25/3/2564 3001848620 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

110 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.หน้า รพ.
เจ้าพระยายมราช

           17,893.62 25/3/2564 3001848617 1

111 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ข้างประปาคัน
ล า

           28,859.24 25/3/2564 3001848621 1

112 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ตรงข้ามวัดป่า
เลไลย์

           12,860.33 25/3/2564 3001848613 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

113 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.บ้านวังยายหุน่

             7,768.42 25/3/2564 3001848616 1

114 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.หมู่บ้านพฤษ
ชาติ

           16,702.07 26/3/2564 3001848884 1

115 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ ปป.ทองสาระพัง

             9,322.11 26/3/2564 3001848881 1

116 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ศุภวรรณ 
ธนพัฒน์เจริญ

             5,454.35 26/3/2564 3001848889 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

117 เฉพาะเจาะจง

นายประจวบ คงใจดี 141 ม.4 
ต.บ้านโพธิ ์อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 086-7527316 
3720100658642

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นางช่อเเก้ว ภัทร
วานนท์

           24,621.75 26/3/2564 3001848851 1

118 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ นายนิพัทธ์ เปีย่ม
ทอง

             5,722.58 29/3/2564 3001848887 1

119 เฉพาะเจาะจง

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

จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้กับ น.ส.ลลิตา ดีเสมอ

             5,910.69 29/3/2564 3001849572 1

120 เฉพาะเจาะจง
ก.วัฒนา 340 ม.6 ต.โพธิพ์ระยา อ.
เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.
035-535806

จัดซ้ือวัสดุเข้างานขยายเขต นางฉลวย                 955.00 1/3/2564 2000248859 1

121 เฉพาะเจาะจง
ก.วัฒนา 340 ม.6 ต.โพธิพ์ระยา อ.
เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.
035-535806

จัดซ้ือวัสดุเข้างานขยายเขต ปป.บ้าน
อู่ยาตรงข้ามโรงสีสหกรณ์

                955.00 1/3/2564 2000248806 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

122 เฉพาะเจาะจง
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจัตร กทม. 10900

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวด 31 ม.ค. 64 -
 15 ก.พ. 64

           84,258.64 3/3/2564 2100062422 1

123 เฉพาะเจาะจง
นายสมหมาย ทองกล้ิง
77 ม.7 ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

ค่าติดต้ังซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า 
ใน กฟจ.สพ.

             5,852.00 4/3/2564 2000271338 1

124 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ทะเบียน 
บห 890 สพ

             7,760.00 4/3/2564 2000271486 1

125 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย เบีย้ทอง ค่าจ้างรถเครน 25 ตัน จ านวน 2 วัน            14,000.00 4/3/2564 2000272300 1

126 เฉพาะเจาะจง
นายพดุง โพธิแ์ดง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดส านักงาน                  70.00 5/3/2564 2000281052 1

127 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บัค๊ เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ค่าจ้างก าจัดปลวก ส านักงาน กฟจ.สพ              9,362.50 8/3/2564 2000288602 1

128 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี 
จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน หมึกพิมพ์            11,491.80 8/3/2564 2000287229 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

129 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี 
จ ากัด

ค่าวัสดุส านักงาน หมึกพิมพ์              9,148.50 8/3/2564 2000287168 1

130 เฉพาะเจาะจง
นางวรรณา สิงห์จุ้ย 324/3 ม.2 ต.
ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

จ้างท าความสะอาด PEA SHOP 
ประจ าเดือน ก.พ. 64

             1,200.00 8/3/2564 2000287117 1

131 เฉพาะเจาะจง
ร้าน น้ าด่ืมกรีนเวิลด์ 273/2 ม.3
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 72140

ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน กพ. 64 จ านวน
 152 ถัง

             7,000.00 8/3/2564 2000287443 3

132 เฉพาะเจาะจง
กิตติเฟร์มอาร์ท แอนด์ โปรดักส์ โดย
 นางสาววิสา ศรีก าพล

ค่าทาสีบริเวณพืน้ทีล่านความ
ปลอดภัย ภายใน กฟจ.สพ.

           42,000.00 8/3/2564 2000287839 1

133 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 
84-3897 สพ

             7,000.00 8/3/2564 2000288565 1

134 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บัค๊ เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ค่าจ้างก าจัดปลวก บริเวณคลังพัสดุ
กฟจ.สพ

             3,000.00 8/3/2564 2000288632 1

135 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี 
จ ากัด

ค่าวัสดส านักงาน หมึกพิมพ์            22,898.00 8/3/2564 2000287207 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

136 เฉพาะเจาะจง
ร้านสตาร์ก๊อปปี ้42 ม.4 ต าบลท่า
ระหัด อ าเภอเมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000

ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 64 
จ านวน 3921 แผ่น

             1,960.50 8/3/2564 2000287550 1

137 เฉพาะเจาะจง
ร้านมิตรประชาช่าง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร.035-521648

ค่าซ่อมแซมเปล่ียนกระจกบริเวณชั้น 
2 และชั้น 4 ภายในอาคาร กฟจ.สพ

             3,800.00 17/3/2564 2000337712 1

138 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ต.ท่าพี่
เล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร.081-9476648

ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์
ทะเบียน 81-9648

             4,400.00 17/3/2564 2000329274 1

139 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
สาขา สุพรรณบุรี หมู่ 5 อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี

จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ              1,194.00 17/3/2564 2000343933 3

140 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ต.ท่าพี่
เล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร.081-9476648

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ เปล่ียนแบตเตอร่ี
เคร่ืองก าเนินไฟฟ้าส ารอง
300 เควี ทะเบียน 85-8925 สพ

           13,000.00 17/3/2564 2000329341 1

รวม 1,805,678.14      

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตดลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุพรรณบุรี
ล าดับที่

(1)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ

(3)
รายการพัสดุที่

จัดซ้ือจัดจ้าง (4)
 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน (7)

₍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

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


