


ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
1 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) ซํอมรถหมายเลขทะเบยีน 88-4325 นม. 4,357.04 04/01/2565 เลขที่ 2000035389 1
2 3309800189078 ร๎านธนาคูณ ส านักงานใหญํ 1.สมุดเสนอเซนต์

2.กระดาษสี เอส่ี
3.สมุด 4/50
4.ดัชนี 10 สี
5.ดัชนี 12 สี
6.สมุดบญัชี

2,803.40 05/01/2565 เลขที่ 2000103787 1

3 0303557001625 หจก.สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง จัดซ้ือหลอดนีออน Set ยาว LED Set ส้ัน LED 6,034.80 05/01/2565 เลขที่ 2000015315 1
4 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนหลอดไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8046 นม. 100.00 05/01/2565 เลขที่ 2000093181 1
5 0303561002088 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือ ATK 6,955.00 05/01/2565 เลขที่ 2000035790 1
6 0305528000065 บ.ปากชํองสันติสุข จ ากัด น้ ามันรถโฟคลิฟ 1,392.52 05/01/2565 เลขที่ 2000076259 1
7 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ค-8266 นม. 5,230.70 05/01/2565 เลขที่ 2000093270 1
8 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนผ๎าเบรกโช๎กอัพหลอดไฟรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ค-8266 นม. 20,768.77 05/01/2565 เลขที่ 2000103391 1

9 3300400348006 หจก.ส.อ านวยการชําง 2021 จ๎างเหมารถเครนขุดเจาะและปกัเสาบคุคลภายนอกมาชํวยงาน 37,450.00 06/01/2565 เลขที่ 2000059826 1
10 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนไฟ สวิชเบรคดวงไฟหน๎า รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6658 

นม.
6,000.00 06/01/2565 เลขที่ 2000083810 1

11 5300900044193 นายยุทธนา สวรรณเวก เปล่ียนสายพานแอร์มูเลหลังสายเพาเวอร์ชีลปั้ม รถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน ค-9306 นม.

5,100.00 06/01/2565 เลขที่ 2000103427 1

12 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9135 นม. 3,150.00 07/01/2565 เลขที่ 2000083883 1
13 3309800072782 ส.มอเตอร์ ซํอมสายพานใส๎หลอดไฟสปอตไลท ์รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

86-9134 นม.
3,100.00 07/01/2565 เลขที่ 2000093219 1

14 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสมฤดี 
เฮงทรัพย์กูล บริเวณ บา๎นซับพลู หมู5ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง
 จังหวัดนครราชสีมา

10,250.00 07/01/2565 เลขที่ 3001991802 1

15 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายอธิคม 
ฉัตรมงคล บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

2,265.00 07/01/2565 เลขที่ 3001991807 1

16 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายภาส
พงษ์ สุนทรถาวรวงศ์ บริเวณ บา๎นแรนโชชาญรีย์ ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,071.00 07/01/2565 เลขที่ 3001991818 1

17 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ าบริษัท เสียง
แคนการแพทย์ จ ากัด(มหาชน)   บริเวณ หมู5ํ ต าบลพญาเย็น อ าเภอ
ปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,355.00 07/01/2565 เลขที่ 3001991815 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

18 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายศิษฐา 
คุณาลัย  บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

1,273.00 07/01/2565 เลขที่ 3001991797 1

19 3300400348006 หจก.อ านวยการชําง 2021 จ๎างรถขุดเจาะและปกัเสาบคุคลภายนอกมาชํวยงาน 44,940.00 10/01/2565 เลขที่ 2000103684 1
20 0303546000843 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด กิจเจริญปากชํอง ซํอมแซมระบบแสงสวํางบริเวณคลังพัสดุและหอ๎งปฏิบติังาน 7,464.32 10/01/2565 เลขที่ 2000046436 1
21 3309800189078 ธนาคูณ ส านักงานใหญํ ตรายาง 5,906.40 11/01/2565 เลขที่ 2000103756 1
22 0303561002088 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 15,515.00 11/01/2565 เลขที่ 2000089229 1
23  3309800100484 ร๎าน พาณิชย์ศิลป์ ผบป.กฟอ.ปากชํอง 

จัดจ๎างท าตรายางหมึกในตัว 1.นายรุํงโรจน์ พลจันทกึ หผ.บป.จ านวน 
4 อัน 2.นายรุํงโรจน์ พลจันทกึ หวัหน๎าแผนกบญัชีและประมวลผล 
จ านวน 3 อัน 3.ผ๎ูพิมพ์และตรวจทาน จ านวน 2 อัน 4.A/C PAYEE 
ONLY จ านวน 1 อัน 5.ที่อยํูการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค (เต็ม) จ านวน 2 อัน
 6.ที่อยํูการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค สาขา 170 มีเลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษี
อากร จ านวน 2 อัน 7.ลายเซ็นหวัหน๎าแผนก จ านวน 4 อัน

7,000.00 11/01/2565 เลขที่ 2000059926 1

24 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาวภิ
ชานันท ์เหลืองอรําม บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

14,868.00 11/01/2565 เลขที่ 3001992998 1

25 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางวชิรา 
รามางกูร บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

2,639.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993053 1

26 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายวิเชียร สิทธินุกูลชัย บริเวณ ต าบลวังไทร อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

39,758.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993061 1

27 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายชัยวุฒิ 
เผําเมธาวารีธร บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

10,780.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993065 1

28 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางธันย
นันท ์สีนุตพงษ์ บริเวณ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

10,017.00 11/01/2565 เลขที่ 3001992993 1

29 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
(เชํา)นายพลศักด์ิ มณีพรรณ บริเวณ ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

11,834.00 11/01/2565 เลขที่ 3001992985 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

30 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายนิเวศน์ 
วารี บริเวณ บา๎นวังสีสด ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

13,815.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993026 1

31 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายสม
ประสงค์ ภัทรานวัช บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

3,992.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993039 1

32 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตที่ดินจัดสรรนาย
พลศิลป ์ปญัญาภิวัฒน์ภัส บริเวณ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

55,236.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993048 1

33 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางน้ าฝน 
บญุสวัสด์ิ บริเวณ หมู9ํ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

10,205.00 11/01/2565 เลขที่ 3001993007 1

34 3302100910673 ส.การชําง ซํอมคันสํง พวงมาลัย รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9135 นม. 2,400.00 11/01/2565 เลขที่ 2000197436 1
35 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6671 นม. 8,233.66 12/01/2565 เลขที่ 2000035450 1
36 0305561003515 บริษัท เฉลิมชัย ดิจิตอลปร๊ินท ์จ ากัด(ส านักงานใหญ)ํ จ๎างท าฉากกั้นหลังทวีี 2,140.00 12/01/2565 เลขที่ 2000036066 1
37 1309800210895 นายพัฒนาการ ศรีจันทกึ คําจ๎างล๎างเคร่ืองปรับอากาศ ผบค. 1,800.00 12/01/2565 เลขที่ 2000036206 1
38 0303557001625 หา๎งหุํนสํวนจ ากัด สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง(ส านักงานใหญ)ํ 

ที่อยํู 159/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชํอง อ.ปากชํอง จ.
นครราชสีมา 30130

จัดซ้ือทอํประปาแบบหนา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร จ านวน 4 ทอํน 3,252.80 12/01/2565 เลขที่ 2000038605 1

39 3750100365751 ชํางต๎นแอร์เซอร์วิส ซํอมแผงแอร์สวิทย์พัดลมล๎างแผงคอยน้ ายาแอร์ รถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน ย-3780 นม.

9,700.00 12/01/2565 เลขที่ 2000146101 1

40 0303560004125 หจก.ปากชํองไฮดรอลิค เปล่ียนน้ ามันไฮดรอลิค รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม. 2,097.20 12/01/2565 เลขที่ 2000221080 1
41 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองตามวาระรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ยง-5125 

นม.
1,660.00 13/01/2565 เลขที่ 2000038191 1

42 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางไพรินทร์
 เมกจะบก บริเวณ บา๎นมะคําโพรง หมู9ํ ต าบลวังไทร อ าเภอปากชํอง
 จังหวัดนครราชสีมา

16,383.00 13/01/2565 เลขที่ 3001995127 1

43 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านาย
ปกครอง มีจินดา บริเวณ บา๎นหนองไทร หมู1ํ1 ต าบลคลองมํวง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

20,187.92 13/01/2565 เลขที่ 3001995141 1

44 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาววิไลภรณ์ พิมพา บริเวณ บา๎นหนองนกกระเต็น หมู1ํ6 ต าบล
วังกะทะ อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

17,867.93 13/01/2565 เลขที่ 3001995133 1

45 0303547004796 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด พ.เพชรสยามธุรกิจ 2004 จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายจตุรงค์ วงศ์โภคิน  บริเวณ ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

34,970.81 13/01/2565 เลขที่ 3001995119 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

46 0303547004796 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด พ.เพชรสยามธุรกิจ 2004 จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
บริษัท เรด สวอมป ์จ ากัด   บริเวณ ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

5,811.17 13/01/2565 เลขที่ 3001995113 1

47 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายอุดม 
เมธาธ ารงค์ศิริ  บริเวณ บา๎นเขาใหญํแฟนตาซี ต าบลหนองน้ าแดง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,448.55 13/01/2565 เลขที่ 3001995130 1

48 3309800150147 ลพบรีุหลํอยาง ปะยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7กด-9652 นม. 200.00 14/01/2565 เลขที่ 2000221048 1
49 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผท.

4047 นม.
8,800.00 14/01/2565 เลขที่ 2000178184 1

50 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1ขง-7591 กทม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053519 1
51 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1ขอ-7010 กทม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053196 1
52 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 2ขก-5236 กทม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053156 1
53 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 2ขก-5236 กทม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053229 1
54 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8633 นม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053304 1
55 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7กด-9757 กทม. 200.00 17/01/2565 เลขที่ 2000053112 1
56 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์ จัดซ้ือชุดท าความร๎อน เคร่ืองปรินท ์samsung ML4510ND 5,500.00 17/01/2565 1
57 3309800150147 ลพบรีุหลํอยาง เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 84-8644 นม. 17,200.00 17/01/2565 เลขที่ ผจก.ลว.17 ม.ค.65 1
58 3309800150147 ลพบรีุหลํอยาง เปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 84-8644 นม. 17,200.00 17/01/2565 เลขที่ ผจก.ลว.17 ม.ค.65 1
59 0305534000772 บริษัท วันดีพัฒนา จ ากัด จ๎างรถเครนขนาด 25 ตัน มาชํวยงานติดต้ังอุปกรณ์หวัเสาและยกสาย 

ในวันที่ 19 ธ.ค.64
12,000.00 18/01/2565 เลขที่ 2000060136 1

60 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร้ินเตอร์ ตลับหมึกย่ีหอ๎ Ricoh SP230SFNW รหสัทรัพย์สิน 532190020-0 2,782.00 19/01/2565 เลขที่ 2000076071 1
61 ร๎านกองวัคซีนอิงค์เจ็ท ไวนิล Safety First 540.00 19/01/2565 เลขที่ 2000178373 1
62 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองใส๎กรอง จารบ ีรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

90-0731 นม.
1,040.04 20/01/2565 เลขที่ 2000076014 1

63 0303557001625 หจก.สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง ผบป.กฟอ.ปากชํอง
จัดซ้ือ สเปรย์สีส๎ม จ านวน 12 กระปอ๋ง ส าหรับงานงดจํายไฟ

706.20 20/01/2565 เลขที่ 2000083545 1

64 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียน แบตเตอร่ี เคร่ืองก าเนิด 120 กว. 4,600.00 21/01/2565 เลขที่ 2000083838 1
65 3309800189078 ร๎าน ธนาคูณ ส านักงานใหญํ ตรายาง นายศักด์ิดา วงษาบตุร + ต าแหนํง 642.00 21/01/2565 เลขที่ 2000103722 1
66 3300100084984 นายภูดิส สวนหนองปลิง จ๎างหมวดการทางกลางดงมาชํวยอ านวยความสะดวกการจราจร ใน

วันที่ 23 ม.ค.65
1,500.00 21/01/2565 เลขที่ 2000127796 1

67 0305534000772 บริษัท วันดีพัฒนา จ ากัด จ๎างรถเครนขนาด 25 ตันมาชํวยปฏิบติังาน ในวันที่ 23 มกราคม 65 12,840.00 21/01/2565 เลขที่ 2000154201 1

68 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาวมะลิ
 ศรีนวล บริเวณ บา๎นโปง่ดินด า หมู9ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

4,335.00 21/01/2565 เลขที่ 3001999569 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

69 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาวสุ
นารี สุกกินดี บริเวณ บา๎นโปง่ดินด า หมู9ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

12,995.00 21/01/2565 เลขที่ 3001999278 1

70 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสุภาพร
 พันธ์หอ บริเวณ บา๎นบกุระเฉด หมู3ํ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

11,606.00 21/01/2565 เลขที่ 3001999279 1

71 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านาง
ประนอม จงจอหอ บริเวณ บา๎นบอํน้ าทพิย์ หมู2ํ2 ต าบลจันทกึ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

21,348.00 21/01/2565 เลขที่ 3001999285 1

72 3302100636288 จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ า
นางสาวมะลิ ศรีนวล บริเวณ บา๎นโปง่ดินด า หมู9ํ ต าบล
คลองมํวง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาว
กาญจนาวดี รัตนวิเศษ บริเวณ บา๎นทาํงอย หมู1ํ3 ต าบลจันทกึ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

9,622.00 21/01/2565 เลขที่ 3001999312 1

73 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายสถิต โท
สมบรูณ์ บริเวณ บา๎นราษฏร์สามัคคี หมู8ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

4,357.00 21/01/2565 เลขที่ 300199307 1

74 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม. 2,820.00 22/01/2565 เลขที่ 2000197301 1
75 0303557001625 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง (ส านักงานใหญ)ํ

159/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชํอง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา
คําบ ารุงรักษาระบบจ าหนํายที่พระต าหนัก ณ คํายทหารซับมํวง 3 
รายการ

3,825.25 24/01/2565 เลขที่ 2000111698 1

76 3360200090412 นายวินัย เก็งชัยภูมิ จัดซ้ือน้ ามันรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6353 นม. 1,661.00 24/01/2565 เลขที่ 2000211186 1
77 3309800150147 ลพบรีุหลํอยาง เปล่ียนยางถํวงล๎อรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 88-0683 นม. 36,900.00 24/01/2565 เลขที่ 2000221116 1
78 0305559004810 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กช์ จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือใช๎ในรถโมบาย 120 kva. เพื่อรองรับเสด็จ

สมเด็จเจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
12,251.50 25/01/2565 เลขที่ 2000147762 1

79 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสุนี ใจสูง
เนิน บริเวณ บา๎นหนองแก หมู4ํ ต าบลวังไทร อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

9,978.00 25/01/2565 เลขที่ 3002001067 1

80 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายธีรยุทธ 
สาสันเทยีะ บริเวณ บา๎นหนิดาด หมู5ํ ต าบลวังไทร อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

11,764.00 25/01/2565 เลขที่ 3002001083 1

81 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายพงษ์
เทพ สาระแก๎ว บริเวณ บา๎นวังมะนาว หมู2ํ0 ต าบลคลองมํวง อ าเภอ
ปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

11,322.00 25/01/2565 เลขที่ 3002001039 1

82 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายชาลี ขุน
เทพ บริเวณ บา๎นวังสีสด หมู3ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

10,707.00 25/01/2565 เลขที่ 3002001044 1

83 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนขั่วแบต สายพาน รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8046 นม. 5,000.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103447 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

84 5300900044193 นายยุทธนา สวรรณเวก เปล่ียนบานพับประตูลําง ยางขอบ สักลาด รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
ผอ-6656 นม.

10,360.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103964 1

85 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์สํวนบคุคล หมายเลขทะเบยีน ผท.4047 
นครราชสีมา

7,200.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103613 1

86 3302100023189 นายรํุง ทพิสุทตั จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผผ.
5145 นครราชสีมา

7,200.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103634 1

87 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข อัดจารบ ีน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม. 3,830.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103532 1
88 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข น้ ามันเคร่ือง 1 แกนลอน รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6671 นม. 1,410.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103506 1
89 0305527000231 บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ ากัด เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9134 นม. 7,443.35 26/01/2565 เลขที่ 2000103586 1
90 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข น้ ากล่ัน น้ ามันเคร่ืองอัดจารบ ีรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 85-9708 นม. 5,510.00 26/01/2565 เลขที่ 2000103471 1

91 3302100910673 ส.การชําง ซอมกลึงคานหน๎าลูกยางเบรกซีลล๎อหน๎าจานเบรกรถหมายเลข
ทะเบยีน 86-9135 นม.

16,310.00 26/01/2565 เลขที่ 2000197655 1

92 0305559004810 บ.ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์เบด็เตล็ดด๎านชํางเพื่อรองรับการท างานด๎านมิเตอร์และ
งานติดต้ังหม๎อแปลงเฉพาะราย

4,842.00 27/01/2565 เลขที่ SA641227-0134, 
SA641227-0135

1

93 3309800293690 นายชวลิต หวํงประโคน การจ๎างปรับปรุงซํอมแซมประตูหอ๎งแผนกมิเตอร์ 4,500.00 27/01/2565 เลขที่ 2000146259 1
94 0305543000861 บ.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ส านักงานใหญํ จัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 5 รีม (1กลํอง) 481.50 27/01/2565 เลขที่ IV6502/0075 1
95 1309900212954 น.ส.น้ าค๎าง ริดจะโปะ๊ คําจ๎างท าความสะอาดส านักงาน กฟย.คม.

เดือน ม.ค. 65
3,200.00 31/01/2565 เลขที่ 2000146041 1

96 3302100353847 น.ส.นิภานันท ์เทอืงจันทกึ คําจ๎างซักผ๎าปทูี่นอน,ผ๎าหมํ หอ๎งเวรแก๎ไฟฯ
เดือน ม.ค. 65

3,000.00 31/01/2565 เลขที่ 2000145992 1

97 1450100132515 น.ส.โสภิตา พันธ์นาเหนือ จ๎างเหมาซักผ๎าหมํชุดนอนประจ าหอ๎งเวร ม.ค.65 3,000.00 31/01/2565 เลขที่ 2000145821 1
98 3310500115496 น.ส.กิ่งแก๎ว รัชนีศิริภาพ คําท าความส านักงาน ม.ค.65 3,440.00 31/01/2565 เลขที่ 2000145779 1
99 3302100309066 ร๎านนิดเต็นทเ์ชํา โต๏ะจีน ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดจ๎าง เชําเต็นทโ์ค๎งสีขาว จ านวน 1 หลัง
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

4,500.00 31/01/2565 เลขที่ 2000300916 1

100 3360200349785 ร๎านสีมาเวอร์วิส ถํายเอกสารประจ าเดือน ก.พ.2565 3,638.00 31/01/2565 เลขที่ 2000412617 1
101 3309800001605 นายเชน ปกราณเสนีย์ คําจ๎างเหมาท าความสะอาดดูแลสวนหยํอมรอบๆบริเวณสนง.กฟอ.

ปากชํอง ก.พ.65
7,360.00 01/02/2565 เลขที่ 2000319914 1

102 3301400716251 นายไพรวัลย์  สายจะโปะ จ๎างท ากระเช๎าตํอปลายเคนรถหมายเลขทะเบยีน 82-9376  นม. 18,000.00 01/02/2565 เลขที่ 2000488226 1
103 3309800278241 นางเอมอร ปกราณเสนีย์ จ๎างท าความสะอาดตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 3,120.00 02/02/2565 เลขที่ 2000133803 1
104 5310100064815 ร๎านบบี ีปร้ินเตอร์ (ส านักงานใหญ)ํ ชุดท าความร๎อน ซัมซุง M2885FW 3,049.50 02/02/2565 เลขที่ 2000162559 1
105 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร้ินเตอร์(าุนักงานใหญํ) ดร้ัม ซัมซุง M2885FW 2,033.00 02/02/2565 เลขที่ 2000154268 1
106 0303561002088 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โอเค เซฟต้ีซัพพลาย (ส านักงานใหญ)ํ ชุดตรวจท ATK 6,955.00 02/02/2565 เลขที่ 2000162532 1
107 1309800210895 นายพัฒนาการ ศรีจันทกึ จ๎างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ผบห. 8,100.00 02/02/2565 เลขที่ 2000166740 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

108 3309800293690 นายชวลิต หวํงประโคน เปล่ียนโช๏คประตูสวิง ผบห. 6,000.00 02/02/2565 เลขที่ 2000166950 1
109 0305528000065 บ.ปากชํองสันติสุข จ ากัด น้ ามันรถโฟคลิฟ 1,122.00 04/02/2565 เลขที่ 2000226756 1
110 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 7กด9757 กทม. 200.00 04/02/2565 เลขที่ 2000250370 1
111 0105540100068 บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือตลับหมึก Toner Lexmark 56F3000 Black Return Program

 Toner
4,815.00 08/02/2565 เลขที่ 2000164826 1

112 0105540100068 บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด จัดซ้ือตลับดรัม Lexmark 56F0Z00 For MS521 จ านวน 1 ตลับ 3,317.00 08/02/2565 เลขที่ 2000164761 1
113 0303534001246 หจก.โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง ซ้ือหนิ ปนู ทราย ขยายเขตนายบญุชํวย กล่ินสี 2,058.68 08/02/2565 เลขที่ 2000187105 1
114 0303534001246 หจก.โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง ซ้ือหนิ ปนู ทราย นายบญุชํวย กล่ินสี 4,372.02 08/02/2565 เลขที่ 2000187089 1
115 0303534001246 หจก.โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) 3,263.50 08/02/2565 เลขที่ 2000235812 1
116 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถํายน้ าเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8046 นม. 1,730.00 09/02/2565 เลขที่ 2000167216 1
117 0305548001091 บริษัท เจพีท ีออโต๎ไทร ต้ังศูนย์รถแก๎ไฟ หมายเลขทะเบยีน 86-9135 นม. 856.00 09/02/2565 เลขที่ 2000168318 1
118 0305548001091 บริษัท เจพีท ีออโต๎ไทร ต้ังศูนย์ถํวงล๎อรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 85-9708 นม. 2,546.60 09/02/2565 เลขที่ 2000168362 1
119 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข ซํอมกรองโซลํา กรองเคร่ือง อัดจาระบ ีรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

96-5815 นม.
4,140.00 09/02/2565 เลขที่ 2000167110 1

120 3750100365751 ชํางต๎นแอร์เซอร์วิส เติมน้ ายา เชื่อมทอํแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ยง-5125 นม. 1,800.00 09/02/2565 เลขที่ 2000168473 1
121 0305534000772 บริษัท วันดี พัฒนา จ ากัด จ๎างรถเครน 25 ตัน มาชํวยงาน ติดต้ังอุปกรณ์หวัเสาชํวยยกสาย ขนาด

 185 ต.มม.
12,840.00 09/02/2565 เลขที่ 2000168917 1

122 0303511000464 หจก.คิงหย์นต์(ปากชํอง) เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6658 นม. 5,819.73 09/02/2565 เลขที่ 2000167148 1
123 3360200349785 ร๎านสีมาเซอร์วิส คําถํายเอกสาร ม.ค.65 3,821.00 09/02/2565 เลขที่ 2000166554 1
124 0305559004810 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด๎านชําง สีทาเส๎นจารจรในส านักงาน กฟส.หมูสี 5,114.60 09/02/2565 1
125 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนแบตเตอร่ีปดัน้ าฝน รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6658 นม. 4,300.00 09/02/2565 เลขที่ 2000250490 1
126 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ – ฟิล์ม ที่อยํู 438 ถ.มิตรภาพ ต.ปาก

ชํอง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา 30130
ติดฟิล์มกรองแสงกระจกอาคารศูนย์ส่ังการระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2 30,543.15 09/02/2565 เลขที่ 2000250023 1

127 0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)ํ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎วัสดุเบด็เตล็ดด๎านชํางสาย 48,257.00 09/02/2565 เลขที่ 2000250094 1

128 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข เปี่ยนน้ ามันเคร่ือง สปอร์ต รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม. 3,300.00 09/02/2565 เลขที่ 2000309060 1
129 0305528000065 บ.ปากชํองสันติสุข น าุมันมอเตอร์ไซค์ 180.36 09/02/2565 เลขที่ 2000293846 1
130 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข น้ ามันเบรค น้ ามันเคร่ือง ออโต๎ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 85-9708 

นม.
1,970.00 09/02/2565 เลขที่ 2000308095 1

131 0303554001756 หจก.ปพน วิทยา จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานเดือน ก.พ. - มี.ค. 2565 เพื่อลดการเดิน
ทางเข๎าไปร๎านค๎าและลดการสัมผัสตามแนวทางการปอ้งกันโรค COVID
 19

4,819.00 10/02/2565 เลขที่ ORN6502000078 1

132 3750100365751 ชํางต๎นแอร์เซอร์วิส ล๎างต๎ูแอร์ น้ ายาแอร์ เคร่ืองก าเนิด 120 กว. รถยนต์หมายเลขทะเบยีน
 88-0683 นม.

3,300.00 10/02/2565 เลขที่ 2000235525 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

133 5310100064815 ร๎าน บบีปีร๊ินเตอร์ ผบป.กฟอ.ปากชํอง
จัดซ้ือหมึกปร๊ินเตอร์ Samsung รุํน ML4510ND รหสัทรัพย์สิน 
532143767 จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือหมึกปร๊ินเตอร์ Brother รุํน MFC8880DN รหสัทรัพย์สิน 
532093796 จ านวน 1 เคร่ือง

8,870.30 11/02/2565 เลขที่ 2000187219 1

134 3460500133752 ด.ต.สุระศักด์ิ ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํองมาชํวยปดิกั้นการจราจรปากทางบา๎น
บนัไดม๎า

4,000.00 11/02/2565 เลขที่ 2000211035 1

135  3601100905986 ร๎านกฤศดีไซน์ผ๎ามําน ติดต้ังผ๎ามํานปรับแสงแนวต้ัง 6,426.00 11/02/2565 เลขที่ PO 3002015817ลว23
 ก.พ.65

1

136 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายกล๎า
ณรงค์ หลอดกระโทก  บริเวณ บา๎นคลองตาลอง ต าบลปากชํอง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

27,012.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010381 1

137 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางเดือน พิริยะภัทรกิจ  บริเวณ บา๎นโคกสงํา หมู2ํ ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

8,677.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010453 1

138 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวชนัดดา กล๎ายบญุณะ  บริเวณ บา๎นหนองใหญํ หมู1ํ0 ต าบล
จันทกึ อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

6,988.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010446 1

139 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางศิริลักษณ์ สุทธิฤกษ์  บริเวณ บา๎นทาํมะนาว หมู1ํ0 ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,281.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010392 1

140 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางอาทติยา ค าประทกิ  บริเวณ บา๎นคลองตาลอง หมู1ํ ต าบลปาก
ชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

36,242.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010461 1

141 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาวจิต
ติพร ฉัตรเศรษฐกูล  บริเวณ บา๎นปิ่นทอง ต าบลขนงพระ อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,896.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010432 1

142 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายอนุพงษ์
 ทรงมาลัย  บริเวณ บา๎นหนองหนิ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

5,709.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010419 1

143 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายก๎อง
เกียรติ จันทร์กล่ า  บริเวณ บา๎นโศกลึก หมู9ํ ต าบลพญาเย็น อ าเภอ
ปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

4,811.00 11/02/2565 เลขที่ 3002010412 1

144 3302100023189 นายรํุง ทพิสุทตั จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผผ.
5145 นม.

8,800.00 14/02/2565 เลขที่ 2000187177 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

145 1419900274551 ส.ต.ต.วิทยา จอดนอก จ๎างต ารวจ สภ.กลางดงมาชํวยปดิกั้นการจราจร ในวันที่ 30 ม.ค.65 4,000.00 14/02/2565 เลขที่ 2000187688 1
146 3309800189078 ร๎านธนาคูณ ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดซ้ือเม๎าส์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แคชเชียร์รถโมบาย จ านวน 2 ตัว
599.20 14/02/2565 เลขที่ 2000203837 1

147 5310100064815 ร๎านบบี ีปร๊ินเตอร์ ชุดสร๎างภาพ(Drum)ส าหรับเคร่ืองพิมพS์amsung 4,494.00 14/02/2565 เลขที่ 2000230078 1
148 3309800072782 ส.มอเตอร์ ซํอมไฟหลอดไฟชุดปล๊ักไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 89-6101 นม. 4,150.00 14/02/2565 เลขที่ 2000250514 1
149 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปล่ียนแบตเตอร่ี รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 84-8644 นม. 9,200.00 14/02/2565 เลขที่ 2000235620 1
150 3309800072782 ส.มอเตอร์ ซํอมไดชาร์ท ไดโอด รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กข-936 นม. 6,000.00 14/02/2565 เลขที่ 2000235723 1
151 5300900044193 นายยุทธนา สวรรณเวก ชุดคอทอํไอเสีย น้ ายาหลํอเย็น รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ยง-5125 นม. 5,100.00 14/02/2565 เลขที่ 2000243444 1

152 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ถํายน้ ามันเคร่ือง กรองเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9135 นม. 2,010.00 15/02/2565 เลขที่ 2000197325 1

153 0994000165501 ร๎านบบี ีปรินเตอร์ (ส านักงานใหญ)ํ 1.ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน HP Officejet 7110 รหสัทรัพย์สิน 
5321930860
2.ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน Epson WF7211 รหสัทรัพย์สิน532223081
3.ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน ซัมซุง ML-4510ND รหสัทรัพย์สิน 532129993

21,303.70 15/02/2565 เลขที่ 2000197264 1

154 3101300301124 ก๎วงฮ้ัว มอเตอร์ เปล่ียนยางรถหมายเลขทะเบยีน ขนว-257 นม. 120.00 15/02/2565 เลขที่ 2000250474 1
155 0305543000861 บริษัท นาฟสเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ส านักงานใหญํ จัดซ้ือสาย HDMI ปล๊ักไฟ 5,280.45 15/02/2565 เลขที่ 

2000243342,2000243386
1

156 3302100023189 นายรํุง ทพิสุทตั จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผผ.
5145 นครราชสีมา

6,400.00 15/02/2565 เลขที่ 2000321955 1

157 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานย๎ายจุดติดต้ังเมนชายคานาย
ขจรศักด์ิ อัครยรรยง  บริเวณ บา๎นคลองมํวง หมู4ํ ต าบลคลองมํวง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,551.33 15/02/2565 เลขที่ 3002012315 1

158 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายณัฐกิตต์ิ
 เหมวรพิพัฒน์  บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

35,221.19 15/02/2565 เลขที่ 3002012340 1

159 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายวิลาลี 
แฮะประโคน  บริเวณ บา๎นโคกสงํา ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

4,908.09 15/02/2565 เลขที่ 3002012328 1

160 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางทองพิน
 ดวนสูง  บริเวณ บา๎นหนองสวอง ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

11,905.89 15/02/2565 เลขที่ 3002012285 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

161 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายนิมิตร
ชัย หริิโอ  บริเวณ บา๎นไทรงาม ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

4,327.08 15/02/2565 เลขที่ 3002012288 1

162 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตไฟสาธารณะ
เทศบาลต าบลสีมามงคล   บริเวณ บา๎นถ้ าเตําพัฒนา หมู1ํ5 ต าบล
กลางดง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

1,624.26 15/02/2565 เลขที่ 3002012311 1

163 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตไฟสาธารณะ
เทศบาลต าบลสีมามงคล   บริเวณ บา๎นหนองเครือคต หมู8ํ ต าบล
กลางดง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,498.84 15/02/2565 เลขที่ 3002012318 1

164 3301000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายไพโรจน์
 วุฒิพันธ์  บริเวณ บา๎นหนองตะกู ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

4,327.08 15/02/2565 เลขที่ 3002012277 1

165 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายชาญวิทย์ เอี่ยมนิรมิตร  บริเวณ บา๎นเทพนิมิตร ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

9,816.18 17/02/2565 เลขที่ 3002013418 1

166 0994000165501 ร๎านบบี ีปรินเตอร์ (ส านักงานใหญ)ํ วัสดุส านักงาน
1.ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน HP Officejet 7110 รหสัทรัพย์สิน 
5321930860
2.ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน epson WF7211 รหสัทรัพย์สิน 532223081

15,643.40 17/02/2565 เลขที่ 2000535631 1

167 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายเพ๎ง ล้ิมมงคล  บริเวณ บา๎นริมดอย ต าบลจันทกึ อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,019.09 17/02/2565 เลขที่ 3002013414 1

168 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานย๎ายแนวเสาแรงสูงมูลนิธิ 
พุทธจักษุวิชชาลัย   บริเวณ บา๎นหนองตาแก๎ว ต าบลปากชํอง อ าเภอ
ปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

12,968.61 17/02/2565 เลขที่ 3002013435 1

169 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นางธันยลักษณ์ ทรงชัยวัฒนา  บริเวณ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปากชํอง
 จังหวัดนครราชสีมา

37,250.98 17/02/2565 เลขที่ 3002013425 1

170 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์(ส านักงานใหญ)ํ ซ้ือหมึกพิมพ์ และ Drum เคร่ืองพิมพ์ซัมซุง รหสั532069518-0000 
ผบห.

10,154.30 18/02/2565 เลขที่ 2000242185 1

171 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์(ส านักงานใหญ)ํ เปล่ียนชุดท าความร๎อน ซัมซุง ผบห. 5,660.30 18/02/2565 เลขที่ 2000243146 1
172 3460500133752 ด.ต.สุรศักด์ิ ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํองมาชํวยปดิกั้นการจราจร วันที่ 20 ก.พ.

65
4,000.00 18/02/2565 เลขที่ 2000264175 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

173 5302100027610 นายทณิกรณ์  จวงจันทกึ(อูํชํางกรณ์) เคาะพํนสี เปล่ียนลูกยาง ชํวงลําง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท-8046
 นม.

22,000.00 18/02/2565 เลขที่ 2000444230 1

174 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ 26,229.98 21/02/2565 เลขที่ 2000308073 1
175 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) ซํอมรถหมายเลขทะเบยีน ผอ-6654  นม. 12,060.51 21/02/2565 เลขที่ 2000308064 1
176 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ เปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ผอ-6658 นม. 2,800.00 22/02/2565 เลขที่ 2000230126 1
177 3309800150147 ลพบรีุหลํอยาง เปล่ียนยางถํวงล๎อรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 88-4325 นม. 9,980.00 22/02/2565 เลขที่ 2000230171 1
178 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์(ส านักงานใหญ)ํ ชุดท าความร๎อนซัมซุงและ Drum ซัมซุง 20,308.60 22/02/2565 เลขที่ 2000235409 1
179 0105543054644 บริษัท โรงสี เอคซ์ทรา จ ากัด (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 16,050.00 22/02/2565 เลขที่ 2000235969 1
180 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) ส าหรับงานขยายเขตฯ คร้ังที่ 

1/2565
18,746.40 22/02/2565 เลขที่ 2000294565 1

181 0303560004125 หจก.ปากชํองไฮดรอลิค เปล่ียนสายไฮดรอลิค รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 93-3629 กทม. 1,786.90 23/02/2565 เลขที่ 2000235183 1
182 5310100064815 ร๎าน บบีปีร๊ินเตอร์ ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดซ้ือชุดท าความร๎อนเคร่ืองปร๊ินเตอร์ซัมซุง รํุน ML4510ND รหสั
ทรัยพ์สิน 532143768 จ านวน 1 เคร่ือง

5,660.30 24/02/2565 เลขที่ 2000274172 1

183 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถหมายเลขทะเบยีน 2ขก-5236 กทม. 200.00 24/02/2565 เลขที่ 2000522828 1
184 บตัรเติมน้ ามันฟรีทการ์ด ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดซ้ือ น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มีนาคม 2565
7,576.00 24/02/2565 1

185 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลขทะเบยีน ผท.
4047 นม. วันที่ 1-15 ก.พ.65

8,800.00 25/02/2565 เลขที่ 2000250049 1

186 5309890009283 เมืองทองคาร์แคร์ ล๎างรถหมายเลขทะเบยีน 1ขง-7591 กทม. 200.00 25/02/2565 เลขที่ 2000522795 1
187 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข กรองเคร่ือง น้ ามันเคร่ืองสปอร์เบลน์ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 

86-9135 นม.
1,810.00 25/02/2565 เลขที่ 2000309095 1

188 0305559004518 บริษัท เขาใหญํซัพพลาย99 จ ากัด เหล็กรับรองคาน คอร.ส าหรับนั่งร๎านหม๎อแปลง 4,151.60 25/02/2565 เลขที่ Po 3002017701 1
189 3309800278241 นางเอมอร ปกรารณเสนีย์ จ๎างเหมาท าความสะอาดตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2565 3,210.00 25/02/2565 เลขที่ 2000426392 1

190 3302100023189 นายรํุง ทพิสุทตั จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลขทะเบยีน ผผ.
5145 นม. วันที่ 1-15 ก.พ.65

8,800.00 28/02/2565 เลขที่ 2000251046 1

191 3309800278241 นางเอมอร ปกราณเสนีย์ จ๎างเหมาท าความสะอากตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้า เดือน ก.พ.65 3,120.00 28/02/2565 เลขที่ 2000273995 1
192 1309900212954 น.ส.น้ าค๎าง ริดจะโปะ๊ คําจ๎างท าความสะอาดส านักงาน กฟย.คม.

เดือน ก.พ. 2565
3,040.00 28/02/2565 เลขที่ 2000264336 1

193 3302100353847 น.ส.นิภานันท ์เทอืงจันทกึ คําจ๎างซักผ๎าปทูี่นอน,ผ๎าหมํ หอ๎งเวรแก๎ไฟฯ
เดือน ก.พ. 2565

3,000.00 28/02/2565 เลขที่ 2000264307 1

194 3302100910673 ส.การชําง ซํอมปั้มหม๎อน้ าใบพัดสายพานรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 86-9135 นม. 14,100.00 28/02/2565 เลขที่ 2000319965 1

195 1450100132515 น.ส.โสภิตา พันธ์นาเหนือ คําซักผ๎าหมํชุดนอนเวรแก๎ไฟ ก.พ.65 3,000.00 28/02/2565 เลขที่ 2000289865 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

196 3010500115496 น.ส.กิ่งแก๎ว รัชนีศิริภาพ คําท าความสะอาดส านักงาน ก.พ. 65 3,268.00 28/02/2565 เลขที่ 2000289819 1
197 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข เปล่ียนน้ ามันเฟื่องทา๎ยเกียรกรองอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ค-

5334 นม.
2,720.00 28/02/2565 เลขที่ 2000309126 1

198 3309800293690 นายชวลิต หวํงประโคน การจ๎างซํอมโต๏ะนั่งท างาน 3,500.00 28/02/2565 เลขที่ 2000303307 1
199 3302100023189 นายรํุง ทพิสุทตั จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลขทะเบยีน ผผ.

5145 นครราชสีมา 1-15 ม.ีค.65
8,800.00 28/02/2565 เลขที่ 2000378741 1

200 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอกหมายเลขทะเบยีน ผท.
4047 นครราชสีมา 1-15 ม.ีค.65

8,800.00 28/02/2565 เลขที่ 2000362353 1

201 0303533000629 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วิทยชัยปโิตรเลียม จัดซ้ือเชื้อเพลิงยานพาหนะ เพื่อปฎิบติังานระบบไฟฟ้า ทะเบยีน 7 กด
 9660 กทม.

1,793.40 28/02/2565 เลขที่ 2000416183 1

202 1309900212954 น.ส.น้ าค๎าง ริดจะโปะ๊ คําจ๎างท าความสะอาดส านักงาน กฟย.คม.
เดือน ม.ีค. 2565

3,680.00 28/02/2565 เลขที่ 2000425972 1

203 3302100353847 น.ส.นิภานันท ์เทอืงจันทกึ คําซักผ๎าปทูี่นอน,ผ๎าหมํ หอ๎งเวรแก๎กระแสไฟฟ้าขัดข๎อง
เดือน ม.ีค. 2565

3,000.00 28/02/2565 เลขที่ 2000426023 1

204 0305543000861 บ.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 5 รีม ประจ าเดือน มีนาคม 2565 481.00 01/03/2565 เลขที่ IV6503/0282 1
205 0303560004125 หจก.ปากชํองไฮดรอลิค น้ ามันไฮดรอลิค รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-9376 นม. 3,531.00 01/03/2565 เลขที่ 2000626761 1
206 3302100910673 ส.การชําง กล๎ามเบรก ลูกยางเบรก จานเบรก รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ค-5334

 นม.
1,600.00 02/03/2565 เลขที่ 2000274809 1

207 0303546000843 หจก.กิจเจริญปากชํอง ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือใช๎ในงานกํอสร๎างระบบจ าหนําย(ชุดวินัย) 4,627.75 03/03/2565 เลขที่ 2000361892 1
208 0303546000843 หจก.กิจเจริญปากชํอง ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือใช๎ในงานกํอสร๎างระบบจ าหนําย(บดินทร์) 4,895.25 03/03/2565 เลขที่ 2000361819 1
209 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง

นายปกรณ์ พรสัมพันธ์สุข  บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

29,876.54 04/03/2565 เลขที่ 3002021319 1

210 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายศักดา พรรณจิตต์  บริเวณ บา๎นหนองมะกรูด ต าบลหนองน้ าแดง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

11,377.31 04/03/2565 เลขที่ 3002021322 1

211 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
บริษัท เท มาต๎า แกลมปิ้ง จ ากัด   บริเวณ บา๎นโปง่กะสัง ต าบลหนอง
น้ าแดง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

35,474.78 04/03/2565 เลขที่ 3002021307 1

212 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นางสาวลดาวัลย์ สํงศรีโรจน์  บริเวณ บา๎นไทยเดิม ต าบลหนองน้ าแดง
 อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

68,872.69 04/03/2565 เลขที่ 3002021312 1

213 0303557002826 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วัน วรรณ การไฟฟ้า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางสาว
กาญจนา ผลละมุด  บริเวณซอยธนากร ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง
 จังหวัดนครราชสีมา

33,087.61 04/03/2565 เลขที่ 3002021315 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

214 3460500133752 ด.ต.สุรศักด์ิ  ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํอง มาชํวยปดิกั้นการจราจรบริเวณหน๎า
โลตัส-ปากทางบนัไดม๎า

4,000.00 06/03/2565 เลขที่ 2000309161 1

215 1600700051701 อูํชํางเอกเซอร์วิส เปล่ียนชุดเกียรทอํตูดไดร์ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กข-936 นม. 14,200.00 07/03/2565 เลขที่ 2000626870 1
216 0305560006936 บริษัท มั่งค่ังทรัพย์ 2018 จ ากัด (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี้ระดับ 1-7 9,844.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022785 1
217 0303534001246 หจก.โง๎วเล่ียงเฮง วัสดุกํอสร๎าง ซ้ือหนิ ปนู ทราย ขยายเขตติดต้ังหม๎อแปล ซีพีออลล์ จ ากัด 6,233.82 08/03/2565 เลขที่ 2000319999 1
218 3300700707583 ร๎านครีเอทฟีปรุ๎น จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการจัดระเบยีบสายส่ือสาร ขนาด

400x200 cm
1,000.00 08/03/2565 เลขที่ 2000327770 1

219 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายศุภณัฎฐ์
 เกิดพุฒ  บริเวณ บา๎นหนองหมาก หมู2ํ ต าบลคลองมํวง อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

23,085.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022203 1

220 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายณรงค์ บรัุมย์  บริเวณ บา๎นเทพนิมิตร หมู1ํ9 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

4,840.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022209 1

221 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายประวิทย์ เที่ยงอารมณ์  บริเวณ บา๎นหนองผักบุ๎ง หมู1ํ5 ต าบล
คลองมํวง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

14,266.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022220 1

222 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายเอกรักษ์ งามกลาง  บริเวณ บา๎นหนองสองหอ๎ง หมู1ํ3 ต าบลวัง
กะทะ อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,466.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022212 1

223 331000501185 นายประทปี รักค๎า จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านางวรัทยา 
ศิทธิกลม  บริเวณ บา๎นหนองคู หมู4ํ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,867.60 08/03/2565 เลขที่ 3002022200 1

224 0305527000231 บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ ากัด ซํอมซีลล๎อลูกหมากปกีหน๎าปกีหลังผ๎าทราย รถหมายเลขทะเบยีน 
86-9134  นม.

22,580.64 08/03/2565 เลขที่ 2000498953 1

225 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายเมธี เรืองจาบ  บริเวณ บา๎นเขาจันทร์หอม ต าบลขนงพระ อ าเภอ
ปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,105.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022226 1

226 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
นายกฤตวัฒน์ ชัยเหลืองอุไร  บริเวณ บา๎นหนองกะโตวา ต าบลปาก
ชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

8,018.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022187 1

227 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายชยุส 
ยังพิชิต  บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

17,782.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022194 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

228 3302100561474 นายสมพร อํอนจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายบรรพต
 พรมมา  บริเวณ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

6,771.00 08/03/2565 เลขที่ 3002022185 1

229 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) ส าหรับงานขยายเขตฯ คร้ังที่ 
2/2565

4,907.02 09/03/2565 เลขที่ 2000362428 1

230 0105540100068 บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด  (ส านักงานใหญ)ํ จัดซ้ือตลับหมึกLASER ย่ีหอ๎ Lexmark 4,815.00 09/03/2565 เลขที่ 2000361969 1
231 ร๎าน บบีปีร๊ินเตอร์ ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดซ้ือ  หมึกซัมซุง ML4510ND รหสัทรัพย์สิน 532143768 จ านวน 1
 ตัว
จัดซ้ือ ดรัมBrother รุํน MFC8880DN รหสัทรัพย์สิน 532093796 
จ านวน 1 ตัว

10,475.30 09/03/2565 เลขที่ 2000379532 1

232 3460500133752 ด.ต.สุรศักด์ิ  ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํองมาปดิกั้นการจราจรวันที่ 9 มีนาคม 
25655350

5,000.00 09/03/2565 เลขที่ 2000379665 1

233 3309800072782 ส.มอเตอร์ เปลียนสวิสไฟใบปดัน้ าฝน รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 85-9708 นม. 4,400.00 09/03/2565 เลขที่ 2000522759 1
234 3460500133752 ด.ต.สุรศักด์ิ  ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํอง วันที่ 13 ม.ีค.65 บริเวณปากทางบา๎น

บนัไดม๎า
4,000.00 11/03/2565 เลขที่ 2000360420 1

235 0303561002088 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดโอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงานใหญ)ํ สายกันตก 42,372.00 11/03/2565 เลขที่ 2000362175 1
236 0105535084742 บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหลํอีเล็คโทรนิคส์ จ ากั คําปอ้งกันและควบคุมโรค 1,221.00 14/03/2565 เลขที่ 2100104507 1
237 0994000165501 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด จริงใจปากชํอง ถังขยะชนิดขาเหยียบ 65 ลิตร 2,200.00 14/03/2565 เลขที่ 2000412645 1
238 3750100365751 ชํางต๎นแอร์เซอร์วิส คอยแอร์สายแอร์ล๎างแผงแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 96-5815  

กทม.
6,450.00 14/03/2565 เลขที่ 2000519394 1

239 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์ (ส านักงานใหญ)ํ ตลับหมึกปร้ินเตอร์ 3,210.00 15/03/2565 เลขที่ 2000379599 1
240 0303533000629 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วิทยชับปโิตรเลียม จัดซ้ือเชื้อเพลิงยานพาหนะ เพื่อปฎิบติังานระบบไฟฟ้า ทะเบยีน 7 กด

 9660 กทม.
1,935.20 15/03/2565 เลขที่ 2000426087 1

241 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายไพรินทร์ แซํดําน  บริเวณ บา๎นหลักเขต ต าบลหนองสาหรําย 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

9,643.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026795 1

242 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวสุชานันท ์ศุทธานันท ์ บริเวณ บา๎นหลักเขต ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,315.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026861 1

243 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวณัฐนันท ์ณัฐปฐมพัฒน์  บริเวณ ต าบลหนองยํางเสือ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบรีุ

4,115.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026850 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

244 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายสุทธิศักด์ิ สร๎างเสริมทรัพย์  บริเวณ บา๎นหนองตอ ต าบลจันทกึ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,338.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026855 1

245 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายศุภชัย ศรีสวาท  บริเวณ บา๎นใหมํพัฒนา ต าบลหนองสาหรําย 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

9,375.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026780 1

246 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผท.
4047 นครราชสีมา วันที่ 16-31 มี.ค.65

9,600.00 15/03/2565 เลขที่ 2000441811 1

247 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวลลิตา พงษ์พิบลู  บริเวณ บา๎นโนนกระโดน หมู4ํ ต าบลพญา
เย็น อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,395.00 15/03/2565 เลขที่ 3002026902 1

248 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) เปล่ียนถอดคันชักต้ังเบรก รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 84-8644  นม. 5,889.28 15/03/2565 เลขที่ 2000499436 1

249 0305543000861 บจก.นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ส านักงานใหญํ จัดซ้ือเจลล๎างมือ และแอลกอฮอล์น้ า ผบห. 8,276.45 15/03/2565 เลขที่ 2000530524 1
250 1312286991 พาณิชย์ศิลป์ ตรายางชื่อนายวัชรินทร์ จันทรา 180.00 16/03/2565 เลขที่ 2000360275 1
251 3460500133752 ด.ต.สุรศีกด์ิ  ไชยทองศรี จ๎างต ารวจจราจร สภ.ปากชํองวันที่ 20 มี.ค.65 เพื่อมาปดิกั้น

การจราจรบริเวณปั้มอิ๊พฟี่
4,000.00 17/03/2565 เลขที่ 2000426166 1

252 3300000084984 นายภูดิส  สวนหนองปลิง จ๎างหมวดการทางกลางดง มาชํวยอ านวยความสะดวกการจราจร
บริเวณปั้มอิ๊ฟฟี่ กลางดง จ านวน 3 นาย

1,500.00 17/03/2565 เลขที่ 2000406525 1

253 303557002826 หจก.วัน วรรณการไฟฟ้า จ๎างเหมารถเครนบคุคลภายนอกขุดเจาะและปกัเสา 7,840.00 17/03/2565 เลขที่ 2000493065 1
254 3750100365751 ชํางต๎น แอร์เซอร์วิส ซํอมรถยนต์ทะเบยีน พ 6317 นม. 4,050.00 17/03/2565 1
255 3260200202955 ลพบรีุหลํอยาง เปล่ียนยางรถหมายเลขทะเบยีน 90-5625 นม. 23,520.00 18/03/2565 เลขที่ 2000626587 1
256 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2

นางสาวเนตรนภา ศิริโภคานนท ์ บริเวณซอยไทยเสรี ต าบลปากชํอง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,231.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029148 1

257 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตติดต้ังหม๎อแปลง
บริษัท มอร์ เมดิคัล จ ากัด   บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

32,714.80 18/03/2565 เลขที่ 3002029142 1

258 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายสามารถ สุบงกช  บริเวณ บา๎นหลักเขต หมู1ํ8 ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,377.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029140 1

259 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวชนากาญจน์ จันทา  บริเวณ บา๎นหลักเขต หมู1ํ8 ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

4,080.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029160 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

260 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางล าดวน ระหานนอก  บริเวณ บา๎นทาํงอย หมู1ํ3 ต าบลจันทกึ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,335.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029158 1

261 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสาวสุนิสา จะโสรัตน์  บริเวณ บา๎นซับสวอง หมู6ํ ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

6,398.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029152 1

262 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายประภัสร์ เล็กเดชา  บริเวณ บา๎นคลองยาง หมู3ํ ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

3,231.00 18/03/2565 เลขที่ 3002029170 1

263 0303511000464 หจก.คิงส์ยนต์(ปากชํอง) ซํอมแซมระบบเบรก รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 88-4325  นม. 14,900.29 18/03/2565 เลขที่ 2000499521 1
264 3309800278241 นางเอมอร ปกรารณเสนีย์ จ๎างเหมาท าความสะอาดตึกปฏิบติัการระบบไฟฟ้าเดือนเมษายน 2565 3,120.00 18/03/2565 1

265 1309900890472 ร๎านพรจินดา
264 ม.1 ต.หนองไขํน้ า อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

คําปอ้งกันและควบคุมโรค 2,750.00 21/03/2565 เลขที่ 2100095687 1

266 0303557001625 หา๎งสํวนจ ากัด สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง (ส านักงานใหญ)ํ
159/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชํอง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา

จัดซ้ือคําบ ารุงรักษาระบบจ าหนํายที่พระต าหนัก  1 งาน  9 รายการ 
 ณ บริเวณ อารามจีน-ปากชํองเขาใหญํ

7,770.34 21/03/2565 เลขที่ 2000433805 1

267 3460500133752 สภ.ปากชํอง  ด.ต.สุรศักด์ิ  ไชยทองศรี จัดจ๎างต ารวจจราจรชํวยงาน 22 มี.ค.65  จ านวน 9 นาย 4,500.00 21/03/2565 เลขที่ 2000443922 1
268 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตแรงต่ านายชะอ๎อน

 ราชจันทกึ  บริเวณ ต าบลปากชํอง อ าเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา

14,960.00 22/03/2565 เลขที่ 3002031038 1

269 0305528000065 บริษัท ปากชํองสันติสุข น้ ามันเคร่ืองเครนหมายเลขทะเบยีน 82-9376  นม. 2,820.00 22/03/2565 เลขที่ 2000507852 1
270 5300900044193 นายยุทธนา  สวรรณเวก สายเกียร์ลูกหมากคันสํง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 90-5625  กทม. 3,900.00 22/03/2565 เลขที่ 2000522937 1

271 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นางสมใจ พวงธนะสาร  บริเวณ บา๎นโนนอารีย์ หมู1ํ9 ต าบลปากชํอง 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

10,847.00 23/03/2565 เลขที่ 3002033066 1

272 5300900044193 นายยุทธนา  สวรรณเวก ชุดกระปอ๋งพักน้ า น้ ายาหลํอเย็น รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 90-5625 
 กทม.

1,450.00 23/03/2565 เลขที่ 2000522902 1

273 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย) ส าหรับงานกํอสร๎างขยายเขต
ระบบจ าหนํายไฟฟ้า คร้ังที่ 3/65

9,529.42 24/03/2565 เลขที่ 2000488580 1

274 0305528000065 บ.ปากชํองสันติสุข น้ ามันรถโฟล์คลิฟท์ 1,132.20 25/03/2565 เลขที่ 2000434190 1
275 0107552000146 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จัดซ้ือเคร่ืองมือส าหรับการปฎิบติังานทดแทนของเดิมซ่ึงช ารุด 15,408.00 25/03/2565 เลขที่ 2000443525 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565  ถึง เดือน มนีาคม 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปากช่อง

276 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายศิริชัย เอกสันติวงศ์  บริเวณ ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

3,207.00 25/03/2565 เลขที่ 3002033077 1

277 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายชัชวาล เตรือแตง  บริเวณ บา๎นทาํมะนาว หมู1ํ0 ต าบลหนอง
สาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

21,335.00 25/03/2565 เลขที่ 3002033055 1

278 3302100635834 นายอรุณ จันทรา จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตที่ดินแบงํขาย
นางสาวนิตยา พลจันทกึ  บริเวณ ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากชํอง 
จังหวัดนครราชสีมา

59,349.00 25/03/2565 เลขที่ 3002031758 1

279 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย)ส าหรับงานกํอสร๎างขยายเขต
ระบบจ าหนํายไฟฟ้า  คร้ังที่ 4/65

5,210.90 25/03/2565 เลขที่ 2000482068 1

280 3302100636288 นายถวัลย์ ชมจันทร์ จ๎างเหมาคําแรงบคุคลภายนอกด าเนินงานขยายเขตฯโครงการคฟม.2
นายโกศล โสณรัตน์  บริเวณ บา๎นหนองยาง หมู3ํ ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา

2,116.00 25/03/2565 เลขที่ 3002033059 1

281 5310100064815 ร๎าน บบี ีปร๊ินเตอร์(ส านักงานใหญ)ํ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ผคพ. ม.ีค.65 4,708.00 25/03/2565 เลขที่ 2000530393 1
282 0303557001625 หจก.สินเจริญไฟฟ้าปากชํอง ผบป.กฟอ.ปากชํอง

จัดซ้ือ 1. หลอดไฟ LED จ านวน 14 ดวง   2. คีมปากจิ้งจก จ านวน 1 
ตัว   3. ซิลิโคนสีขาว จ านวน 1 หลอด  4. สีสเปรย์สีส๎ม จ านวน 10 
กระปอ๋ง

1,663.85 28/03/2565 เลขที่ 2000480679 1

283 0303564008303 หจก.ส.อ านวนการชําง 2021 จ๎างเหมารถเครนขุดเจาะ 7,490.00 28/03/2565 เลขที่ 2000492878 1
284 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย)ส าหรับงานกํอสร๎างขยายเขต

ระบบจ าหนํายไฟฟ้า  คร้ังที่ 5/65
3,524.58 29/03/2565 เลขที่ 2000481954 1

285 0303560004125 หจก.ปากชํองไฮดรอลิค เปล่ียนสายเพาเวอร์รถหมายเลขทะเบยีน 88-7763 นม. 310.30 30/03/2565 เลขที่ 2000406438 1
286 3302100738838 นายบงกช  แก๎ววิเชียร เปล่ียนลูกปนืเกียร์ฝากชุดเพลาน้ ามันเกียรซํอมปั๊ม รถยนต์หมายเลข

ทะเบยีน 85-1466  นม.
10,050.00 30/03/2565 เลขที่ 2000519514 1

287 0303533000629 หจก.วิทยชัยปโิตรเลียม จัดซ้ือเชื้อเพลิงยานพาหนะเพื่อปฏิบติังานระบบไฟฟ้า 1,963.00 31/03/2565 เลขที่ 2000434241 1
288 1450100132515 น.ส.โสภิตา พันธ์นาเหนือ คําซักผ๎าหมํ มี.ค.65 3,000.00 31/03/2565 เลขที่ 2000442363 1
289 1529900007534 ร๎านน้ าด่ืมอควา คําน้ าด่ืม ม.ีค.65 435.00 31/03/2565 เลขที่ 2000442469 1
290 3010500115496 น.ส.กิ่งแก๎ว รัชนีศิริภาพ คําท าความสะอาด ม.ีค.65 3,956.00 31/03/2565 เลขที่ 2000442413 1
291 0303534001246 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด โง๎วเล่ียงเฮงวัสดุกํอสร๎าง จัดซ้ือพัสดุผสมคอนกรีต(หนิ ปนู ทราย)ส าหรับงานกํอสร๎างขยายเขต

ระบบจ าหนํายไฟฟ้า  คร้ังที่ 6/65
15,763.24 31/03/2565 เลขที่ 2000481897 1

292 1309801349803 นางสาวจริยา คัมภิรานนท์ จ๎างเหมายานพาหนะรถยนต์บคุคลภายนอก หมายเลขทะเบยีน ผท.
4047 นม. ระหวํางวันที่ 1-12 เม.ย.65

5,600.00 31/03/2565 เลขที่ 2000530559 1

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 2,510,268.09                  


