
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค 
1 ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสรเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
                          
                   

 
(นายดนัย มีเงิน) 

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพิชัย 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)
1 ประปาหมู่บ้านหน้าพระธาตุ ม.1 ค่าน ้าประปา เดือน ธ.ค.64 จ้านวน 239 หน่วย 1,679.00 05/01/2565 เลขท่ี 2100000948 1

2 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด ค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค.64 3,899.00 06/01/2565 เลขท่ี 2000010230 1

3 3530700492356 ร้านสุขผดุงการไฟฟ้า ค่าทรายหยาบ บ้านบึงท่ายวน 5,500.00 06/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000024954

1

4 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด หมึกพิมพ์ Borther TC-2484 3,531.00 07/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บง)
1.3/65/2000063706

1

5 5530790003054 อู่ช่างรุธเจริญยนต์ ค่าเปล่ียนแบตเตอรีรถยนต์ บน-2914 อต. 4,100.00 11/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
64/2000043877

1

6 0105543056078 บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ้ากัด ค่าชุดตรวจ ATK จ้านวน 25 กล่อง 1,725.00 13/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
001.3/65/2100014901

1

7 3530700255869 นายสมหมาย คงแก้ว ค่าเปล่ียนยางนอก ยางใน น ้ามันเคร่ือง 1 กฉ 
5420

1,760.00 14/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
64/2000058099

1

8 3530700255869 นายสมหมาย แก้วคง ค่าเปล่ียนยางนอก ยางใน น ้ามันเคร่ือง 1 กญ 
4078

1,760.00 14/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
64/2000058104

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

9 0533536000318 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ยศสรัล เมชชีน
เนอร์ร่ี แอนด์ ทรานสปอร์ต

จ้างซ่อมรถยนต์ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 80-3680
 อต.

28,772.30 17/01/2565 1

10 3300600833293 นายนพดล ชาตรีพานิชย์ ค่าปรับปรุงประตูรั วเหล็กทางเข้าส้านักงาน 6,000.00 18/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
64/2000084572

1

11 1539900082625 ร้านติงล่ีก๊อปป้ีปริ น ค่าถ่ายเอกสารชุดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
 ปี 65 จ้านวน 12 ชุด

348.00 19/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
002.3/65/2100018638

1

12 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ้ากัด(มหาชน)

ค่าโทรศัพท์เดือน พ.ย.64 3,965.42 19/01/2565 เลขท่ี 2000070647 1

13 1539900023548 นายพุฒิพงศ์ แป้งเงิน ค่ามีดปอกสายเคเบิลกลาสายและปลายสาย 3,000.00 19/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100023563

1

14 ธนาคารกรุงไทย ค่าน ้ามันบัตรฟลีทการ์ด เดือน ธ.ค.64 18,460.00 20/01/2565 เลขท่ี 2100019126 1

15 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด(มหาชน) น ้ามันเชื อเพลิง เดือน ธ.ค.64 25,228.53 20/01/2565 1

16 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง ค่าจ้างเหมาขยายเขตส้านักงานพัฒนาแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่ ต.นายาง

17,039.75 21/01/2565 เลขท่ี 
3001991379/5200009536

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

17 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง ค่าจ้างเหมาขยายเขตบ้านช้าสอง ม.6 (สายทุ่งส่ี) 28,213.76 21/01/2565 เลขท่ี 
3001991377/5200009537

1

18 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง ติดตั งหม้อแปลง 160 เควีเอ อบต.ไร่อ้อย ต.ไร่
อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

4,815.00 24/01/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พช.
01/2565/5200010179

1

19 053360000489 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทริปสโตร์ ซื อถุงขยะด้า 991.20 24/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
005.3/65/2100027285

1

20 0105536092641 บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวช่ันซิสเทม
 จ้ากัด(สาขาอุตรดิตถ์)

จัดซื อกระดาษช้าระ น ้ายาล้างจาน น ้ายาดับกล่ิน
ในห้องน ้า

1,809.00 24/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
004.3/65/2100027282

1

21 3650600678732 ร้านเพียวพานิช 3 ซื อเคร่ืองป๊ัมพ่นยาแบตเตอร่ี ส้าหรับพ่นน ้ายาฆ่า
เชื อ

950.00 25/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
006.3/65/2100027279

1

22 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด(มหาชน) น ้ามันเชื อเพลิงเดือน มกราคม 2565 26,777.03 25/01/2565 เลขท่ี 2000240840 1

23 0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสซิเนส จ้ากัด
(ส้านักงานใหญ่)

หมึกพิมพ์ 56F3X00 1 กล่อง 9,951.00 28/01/2565 เลขท่ี ราคาเหมาะสม 1

24 ประปาหมู่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 1
 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ค่าน ้าประปา เดือน ม.ค.65 426.00 30/01/2565 เลขท่ี 2100041540 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

25 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด(มหาชน) สาขา
 00259

น ้ามันรถตัดหญ้า 300.00 31/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
007.3/65/2100035152

1

26 1530700109866 นางสาวธัญญารัตน์ ท่ังเรือง ค่าจ้างซักผ้าห่มห้องเวร เดือน ก.พ.65 1,000.00 31/01/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000260879

1

27 3530400125731 กราฟฟิก อิมเมจ ตรายาง 2 อัน 120.00 02/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บง)
3.3/65/2100035158

1

28 3530700492356 ร้านสุขผดุงการไฟฟ้า ซื อ ปูน กรวด ทราย งานขยายเขต ม.7 ต.ท่า
มะเฟือง

1,380.00 02/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000148408

1

29 3530700245286 นายสันติพงษ์ ภู่เอ่ียม ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ฟิดเดอร์ 1 58,000.00 02/02/2565 เลขท่ี 
3002013084/5200027458

1

30 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด ค่าไปรษณีย์ เดือน ม.ค. 65 3,665.00 03/02/2565 เลขท่ี 2000148229 1

31 1530700054336 นายวิรัช แข็งขยัน จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ เดือน ม.ค.65 20,025.00 04/02/2565 เลขท่ี 3002005106 1

32 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ F7 งวดท่ี 1 27,000.00 08/02/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
34/2564/5200018481

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

33 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ F5 งวดท่ี 1 24,000.00 08/02/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
33/2564/5200018470

1

34 3640600069281 ร้านพิชัยศึกษาภัณฑ์ ซื อกระดาษ A4 จ้านวน 10 รีม 1,450.00 10/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
008.3/65/2000205757

1

35 3640600069281 พิชัยศึกษาภัณฑ์ กระดาษ A4 จ้านวน 10 รีม 1,450.00 10/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บง)
3.3/65/2000205709

1

36 3640600069281 พิชัยศึกษาภัณฑ์ ซื อกระดาษ A4 จ้านวน 10 รีม 1,450.00 11/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บต) /
65/2000260898

1

37 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา จ้างเหมาตัดต้นไม้ F7 งวดท่ี 1 44,000.00 11/02/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
35/2564/5200021393

1

38 3530700530606 นายวันชัย นุ่มน้อย ค่าน ้าด่ืม ม.ค.65 210.00 11/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
009.1/65/2000205800

1

39 5530790003577 นายคนารมย์ สุขชู ค่าบริการดูดส้วม 1,400.00 15/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
012.3/65/2100064295

1

40 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา ค่าจ้างเหมาโค่นต้นยูคาลิปตัส ล้มทับ
เสาไฟฟ้าแรงสูง

3,000.00 17/02/2565 เลขท่ี 
2001484954/2000247773

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

41 1530700053089 ศิลป์เจริญการช่าง เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์เลข
ทะเบียน กจ-2102 อต.

1,460.00 18/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000251975

1

42 5530100024064 อู่ประเสริฐยนต์ ค่าจ้างเหล็กท้าขาตั งริน 43,014.00 18/02/2565 เลขท่ี 
3002012427/5200025122

1

43 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง ค่าขยายเขต ม.7 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย 52,534.24 18/02/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พช.
06/2565/3002001343

1

44 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง ค่าขยายเขตนายสุรเดช ม.7 ต.ท่ามะเฟือง 8,908.82 21/02/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พช.
05/2565/5200025088

1

45 3640600069281 ร้านพิชัยศึกษาภัณฑ์ ค่ากระดาษ A4 จ้านวน 10 รีม 1,450.00 22/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000247552

1

46 3119900011736 ร้านเจ๊รุ่งไม้ยูคา ซื อบันไดไม้ 1 ตัว 600.00 22/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100062793

1

47 3530700274863 นายปกรณ์ สินทรัพทย์ เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยน์ทะเบียน 80-3680 8,000.00 23/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000279256

1

48 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ้ากัด(มหาชน)

ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 65 3,832.74 24/02/2565 เลขท่ี 2000247002 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

49 3530700224785 ร้านปืนพิชัย ซื อกอนประตู แปรงล้างห้องน ้า ผ้าม๊อบถูพื น 754.35 24/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
011.3/65/2000252187

1

50 0655547000617 บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

ซื อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 4 แกลลอน 
แอลกอฮอล์ 2 แกลลอน

2,889.00 24/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
013.3/65/2100070620

1

51 0107551000029 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด
(มหาชน)

ซื อวัสดุซ่อมท่อประปา 617.50 24/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100070518

1

52 0107551000029 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด
(มหาชน)

สายยางพีวีซีทึบแสง 1 ม้วน 2,399.00 24/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000137268

1

53 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน ้ามันบัตรฟลีทการ์ด เดือน ม.ค.65 16,920.00 24/02/2565 เลขท่ี 2100061272 1

54 0107551000029 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด
(มหาชน)

ถังดักไขมัน 2 ถัง 2,480.00 24/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100070472

1

55 0533560000489 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทิปสโตร์ ถังขยะคละสี  10 ใบ 4,736.00 25/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100070551

1

56 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา จ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจ้าหน่ายแรงสูง ฟิดเดอร์ 2 34,000.00 25/02/2565 เลขท่ี ราคาเหมาะสม 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

57 ประปาหมู่บ้านหน้าพระธาตุ ม.1 
ต.ในเมือง

ค่าน ้าประปา เดือน ก.พ.65 443.00 28/02/2565 เลขท่ี 2100072540 1

58 3530700236066 นางวิไลลักษณ์ อ่ิมมาก ค่าท้าความสะอาดส้านักงาน เดือน ก.พ.65 7,392.00 28/02/2565 เลขท่ี น.2 พช(จ.)
1544/2564/5200028401

1

59 3530700236066 นางวิไลลักษณ์ อ่ิมมาก ค่าหน้ากากอนามัย 1,044.00 28/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
014.3/65/2000275657

1

60 0105536092641 บริษัท เอก-ชัยดิสซิบิวช่ันซิสเทม 
จ้ากัด สาขาอุตรดิตถ์

ค่ายาสามัญประจ้าส้านักงาน 558.00 28/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
083.3/65/2100027279

1

61 0535561000671 อู๋เฮงหลี รอกส่งของ ,ครีมตัดสายเคเบิ ล 24 นิ ว 14,124.00 28/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000279285

1

62 1530700109866 นางสาวธัญญารัตน์ ท่ังเรือง ค่าจ้างซักผ้าห่มห้องเวร เดือน มี.ค. 65 1,000.00 28/02/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000431153

1

63 350700144706 นายอรุณ มากล้น จ้างรถแบ็คโฮดึงเสาเอนใกล้ล้ม 7,200.00 01/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000280088

1

64 0533545000082 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คลังเคร่ืองเขียน
อภิญญา

ค่าน ้ายาถูพื น น ้ายาล้างห้องน ้า 3M 1,120.00 01/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
016.3/65/2100027279

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

65 0533545000082 ห้างหุ้นส่วน คลังเคร่ืองเขียน
อภิญญา

กระดาษการ์ดขาว 180 G /กระดาษการ์ดขาว 
210 G

137.00 01/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
017.3/65/2100035152

1

66 0533545000082 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คลังเคร่ืองเขียน
อภิญญา

ซื อชุดตรวจ โควิด(ATK) 50 ชุด 3,750.00 01/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
018.3/65/2000290719

1

67 3530700530606 นายวันชัย นุ่มน้อย ค่าน ้าด่ืม เดือน ก.พ.65 210.00 03/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
024.1/65/2000290262

1

68 1530700054336 นายวิรัช แข็งขยัน ค่าจ้างเหมางานด้านมิเตอร์ 26,838.00 04/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บต) /
65/5200035988

1

69 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด ค่าไปรษณีย์ เดือน ก.พ.65 4,932.00 08/03/2565 เลขท่ี 2000298092 1

70 1101400206348 ร้านเกมส์ป้าหลุยส์ หมึกพิมพ์ Samsung ML-4510 ND 6,000.00 08/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บต) /
65/2000307617

1

71 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ F3 28,000.00 09/03/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
31/2564/5200036009

1

72 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ F4 10,500.00 09/03/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
32/2564/5200036008

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

73 3530400125731 กราฟฟิก อิมเมจ ค่าตรายาง 2 อัน 300.00 09/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(บง)
5.3/65/2000137268

1

74 3530800067509 ลับแลเคมีภัณฑ์ ค่าถังดับเพลิงชนิดถังเขียว 4 ถัง 14,800.00 09/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000313031

1

75 1101400206348 ร้านเกมส์ป้าหลุยส์ ตัวแปลงสัญญาณ HDMI, สาย  HDMI 1,315.00 09/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก) 
025.3/65/2000313409

1

76 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ้ากัด(มหาชน)

ค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.64 3,417.00 10/03/2565 1

77 0535562000640 บริษัท ไพศาลโอสถ 1977 จ้ากัด ชุดตรวจโควิด ATK จ้านวน 25 ชุด 1,750.00 11/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
027.3/65/2100084218

1

78 330600833293 นายนพดล ชาตรีพานิชย์ จ้างเหมาท้าฝาปิดรางระบายน ้า 47,900.00 15/03/2565 เลขท่ี 3002024597/น.2 พช.
(กป)331/65/5200039005

1

79 015543056078 บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ้ากัด ชุดตรวจโควิด จ้านวน 50 ชุด 2,950.00 15/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
028.3/65/2100087973

1

80 3530800180178 สวนแย้มช่ืน จ้างเหมาปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวน 30,000.00 15/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
026.3/65/2000365567

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

81 0533560000284 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภักดีกรุ๊ป 1998 
(ส้านักงานใหญ่)

อุปกรณ์ต่อวงจรสลับเคร่ืองปรับอากาศห้องส่ือสาร 2,297.10 16/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100087451

1

82 0994000165501 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ้ากัด ตลับหมึกสีด้า SP 230H 2,669.65 16/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(ธก)
029.3/65/2000348627

1

83 3530200030043 ส้าเนียงการช่าง เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ืองรถยนต์ 80-3680 อต. 3,340.00 17/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000363547

1

84 01355540003159 บริษัท เอสทีเอ็น คอนชัลแตนท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด(ส้านักงาน
ใหญ่)

จัดซื อเชือก POLYROPYLENE ROPE STRINING 32,040.00 17/03/2565 เลขท่ี 
3002025103/5200044209

1

85 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด(มหาชน) ค่าน ้ามันเชื อเพลิง เดือน ก.พ.65 37,755.48 21/03/2565 1

86 3530200030043 ส้าเนียงการช่าง ซ่อมครัชรถยนต์ 80-3680 อต. 15,350.00 22/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000377873

1

87 3530700412981 นายชวโรจน์ พันลา จ้างเหมาตัดต้นไม้ ฟิดเดอร์ 2 22,500.00 24/03/2565 เลขท่ี จ.กฟส.พิชัย 
36/2564/3001986298

1

88 0135554003159 บริษัท เอสทีเอ็น คอนซัลแตนท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด

จัดซื อเชือก POLPROPYLENE ROPE STRINGING 32,040.00 24/03/2565 เลขท่ี 
3002030537/5200048316

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

89 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ้ากัด(มหาชน)

ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.65 4,163.37 25/03/2565 1

90 3530700245286 นายสันติพงษ์ ภู่เอ่ียม จ้างเหมาตัดต้นไม้ แรงสูง ฟิดเดอร์ 5 37,000.00 28/03/2565 เลขท่ี 
3002028743/5200047804

1

91 3530700492356 ร้านสุขผดุงการไฟฟ้า ซื อทรายหยาบ งานบ้านห้วยโรง ม.9 3,000.00 28/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000405698

1

92 5530790003054 อู่ช่างรุธเจริญยนต์ เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง รถยนต์ 80-6318 อต. 1,390.00 30/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000412428

1

93 5530790003054 อู่ช่างรุธเจริญยนต์ ค่าซ่อมเบรค รถยนต์ 81-3101 อต. 1,600.00 30/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2000431422

1

94 3530700492305 นายจุมพล สุขผดุง จ้างเหมาติดตั งหม้อแปลงหอประชุมอ้าเภอพิชัย 8,326.00 30/03/2565 เลขท่ี 
3002029787/5200053429

1

95 0535538000015 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต๊ึง 
จ้ากัด

จัดซื อฝาถังน ้ามันเชื อเพลิง รถยนต์ บน 893 อต. 1,077.00 30/03/2565 เลขท่ี น.2 พช.(กป) /
65/2100104398

1

96 3530700236066 นางวิไลลักษณ์ อ่ิมมาก จ้างท้าความสะอาดส้านักงาน เดือน มี.ค.65 7,392.00 31/03/2565 เลขท่ี 
3001986106/5200049244

1

รวมทั งสิ น 1,001,367.24       



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
 ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4)  (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพิชัย

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
ช่องท่ี (1)       ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีมีการจัดซื อจัดจ้าง
ช่องท่ี (2)       ระบุเชขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
ช่องท่ี (3)       ระบุช่ือผู้ประกอบการ
ช่องท่ี (4)       ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านักงาน ซื อน ้ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
ช่องท่ี (5)       ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
ช่องท่ี (6)       ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ช่องท่ี (7)       ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 
                   1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560
                                  ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
                   2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
                   3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                                  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มี.ค. 2561
                   4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


