


ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
1  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งเสาคอนน คอร.ขนาด12ม.(ข้ึน-ลง 15ต้น) 64I035S484                                     39,000.00 1/10/2564 เลขท่ี 5200160458 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

2  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1741 กจ 64I035S507                                     41,302.00 1/10/2564 เลขท่ี 2001241867 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

3  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ จ้างขนเสาคอน คอร. 12ม.(ข้ึน-ลง 15ต้น) 64I035S483                                     39,000.00 1/10/2564 เลขท่ี 5200160463 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

4  2710500030138 นายวันชนะ ครนิยม จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 64I035S510                                     13,400.00 1/10/2564 เลขท่ี 2001255880 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

5  3630100390951 นางเสาวณีย์ วรรณโณ จ้างซักผ้าปู-ปลอกหมอนห้องแก้ไฟ ตค.64 64I035S549                                       1,200.00 1/10/2564 เลขท่ี 2001386109 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

6  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งเสาคอนน คอร.ขนาด12ม.(ข้ึน-ลง 11ต้น) 64I035S485                                     28,600.00 1/10/2564 เลขท่ี 5200160452 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอทองผำภูมิ



7  3630100390951 นางเสาวณีย์ วรรณโณ จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน-ปลอกหมอน กย.64 64I035S508                                       1,200.00 1/10/2564 เลขท่ี 2001239920 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

8  3102201195017 นาย วศิน สุริยาแสงศรี ค่าน้ าด่ืมถัง เดือน กย.64 64I035S527                                         450.00 2/10/2564 เลขท่ี 2001292085 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

9  0713524000146 หจก.สินผาทอง ค่าน้ ามัน หจก.สินผาทอง สค.64-กย.64 64I035S509                                     58,980.44 2/10/2564 เลขท่ี 2500796919 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

10  1169800124826 นายโสภณ นามทับ จ้างท าสติกเกอร์และป้ายไวนิล 64I035S533                                         750.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001355001 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

11  1330400452028 นายนารายณ์ฤทธ์ิ ธรรมนิยม จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด 600ml 25pack 64I035520                                         825.00 5/10/2564 เลขท่ี 2001255868 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

12  0715525000028 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ 83-1835 กจ 64I035S543                                       2,277.71 5/10/2564 เลขท่ี 2001390823 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

13  1719900239085 กฤษดา การยาง ค่าปะยาง รถกฟภ 82-5656 กจ 64I035S524                                         350.00 6/10/2564 เลขท่ี 2001291850 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



14  1199900336981 นายอภิศักด์ิ พ่ึงแก้ว จ้างส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าเดือน กย.64 64I035S521                                       3,138.00 6/10/2564 เลขท่ี 2001262320 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

15 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด ค่าซ่อมรถ 83-1835 กจ 64I035S544                                       4,587.41 7/10/2564 เลขท่ี 2001390840 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

16  3710100659088 นายภักดี อ่องมะลิ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV และ ระบบ LAN 
64I035S511

                                    67,998.50 8/10/2564 เลขท่ี 5200168838 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

17  0105558081600 บริษัท อีโค พร๊ินต้ิง โซลูช้ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน กฟย.สขบ. 64I035S523                                       5,778.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001299619 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

18  3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด จ้างท าหลังคาช่ัวคราวอาคารถอดประกอบ กฟย.สขบ 64I035S571                                     25,000.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001454581 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

19  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ 64I035S522                                     32,570.00 12/10/2564 เลขท่ี 2100310489 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

20  2710700025103 นายสมพร บุญโพธ์ิ จ้างส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าเดือน กย.64 64I035S529                                       4,454.00 14/10/2564 เลขท่ี 2001299438 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



21  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1741 กจ 64I035S545                                       4,500.00 15/10/2564 เลขท่ี 2001390808 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

22  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.กฟย.สขบ./ตค.64 64I035S561                                       2,730.00 15/10/2564 เลขท่ี 2001410150 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

23  1709900768801 น.ส.สุพัตรา อินทร์เกตุ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด 600ml 37pack 64I035530                                       1,221.00 15/10/2564 เลขท่ี 2001311439 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

24  3710101028570 นายธนทร แสงแก้ววัฒณกร จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 64I035S531                                       1,050.00 15/10/2564 เลขท่ี 2001311424 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

25  3360700483537 นายธนะเมศฐ์ ชัยกุลศักดินนท์ ค่าถุงใส่ไม้ชักฟิวส์,ถุงไม้แคมป์ต๊ิก 64I035S547                                    197,000.00 20/10/2564 เลขท่ี 2001390880 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

26  3100601231035 นายธวัชชัย แจ่มเจริญ จัดซ้ือแอลกอฮอล์ 75% 500มล. 12แกลลอน 64I035S536                                       5,700.00 20/10/2564 เลขท่ี 2001355487 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

27  3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด จ้างท าหลังคาช่ัวคราวกันฝนสาดคลังถังส ารองน้ า กฟย.สขบ 64I035S572                                     45,000.00 20/10/2564 เลขท่ี 2001454603 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



28  3100601231035 นายธวัชชัย แจ่งเจริญ จัดซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค 64I035S564                                       4,680.00 20/10/2564 เลขท่ี 2001411307 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

29  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งเสาคอนน คอร.ขนาด12ม.(โรงหล่ออ.ท่าม่วง-บ้านพุเย) 
64I035S517

                                    39,000.00 20/10/2564 เลขท่ี 5200173933 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

30  3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งเสาคอนน คอร.ขนาด12ม.(โรงหล่ออ.ท่าม่วง-บ้านพุเย) 
64I035S517

                                    55,900.00 20/10/2564 เลขท่ี 5200173939 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

31  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1741 กจ 64I035S546                                       3,990.00 21/10/2564 เลขท่ี 2001390798 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

32  3630100390951 นางเสาวณีย์ วรรณโณ จ้างซักผ้าประด้บวันน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                         400.00 25/10/2564 เลขท่ี 2001355514 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

33  3650100606929 นายจักรกฤษณ์ คงค า ค่าตอบแทนวิทยากรซ้อมดับเพลิง ปี64 64I035S535                                     16,000.00 25/10/2564 เลขท่ี 2001355347 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

34  1720100114042 นายสมชายสอาดศรี ค่าของว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับฝึกซ้อมดับเพลิงปี64 64I035S534                                       3,000.00 25/10/2564 เลขท่ี 2001355028 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



35  3730400007051 นายชาญกฤษณ์ ศิริรวง จ้างร้ือถอน-ติดต้ังหลังคาเมทัลชีท ห้องแก้กระแสไฟฟ้า 64I035S514                                     40,000.00 26/10/2564 เลขท่ี 5200173964 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

36  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุสนง.กฟส.ทภ พย.64 64I035S550                                       8,361.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001391355 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

37  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กฟส.ทภ. 64I035S540                                       4,655.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001355426 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

38  3730400007051 นายชาญกฤษณ์ ศิริรวง จ้างปรับปรุงห้องน้ า ห้องแก้กระแสไฟฟ้า 64I035S513                                     49,950.00 26/10/2564 เลขท่ี 5200173950 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

39  3730400007051 นายชาญกฤษณ์ ศิริรวง จ้างเดินท่อน้ าดีภายนอกและติดต้ังป๊ัมน้ าใหม่ 64I035S515                                     34,250.00 26/10/2564 เลขท่ี 5200173944 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

40  3730400007051 นายชาญกฤษณ์ ศิริรวง จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าคลังมิเตอร์ 64I035S516                                     40,000.00 26/10/2564 เลขท่ี 5200173954 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

41  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์.กฟส.ทภ พย.64 64I035S551                                       3,040.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001391371 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



42  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ/กย.64 64I035S555                                     61,260.00 27/10/2564 เลขท่ี 2100337056 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

43  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ/กย.64 64I035S556                                     34,310.00 27/10/2564 เลขท่ี 2100337243 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

44  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ/กย.64 64I035S557                                     70,550.00 27/10/2564 เลขท่ี 2100336789 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

45  0713532000460 หจก.แดงบริการ ค่าน้ ามันเล่ือยยนต์ กฟย.สขบ. 64I035S542                                         936.60 28/10/2564 เลขท่ี 2001383598 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

46  0713532000460 หจก.แดงบริการ ค่าน้ ามันเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้าสังขละบุรี 64I035S563                                     63,320.00 28/10/2564 เลขท่ี 2001409990 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

47  3100901548069 นางหรรษา เชิญรุ่งโรจน์ ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 4788 กจ 64I035S568                                     24,660.00 29/10/2564 เลขท่ี 2001420178 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

48  3401900140285 น.ส.พุธ นามแสง จ้างบุคลากรฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในสนง.กฟส.ทภ 64I035S554                                         500.00 29/10/2564 เลขท่ี 2001391267 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



49  3710500852217 นายวิทยา ดิถีวิชัยกุล เปล่ียนหลอดไฟตัดหมอก ทะเบียน 83-1835 กจ 64I035S548                                         250.00 1/11/2564 เลขท่ี 2001386175 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

50  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด ค่าวัสดุสนง.กฟย.สขบ./พย.64 64I035S559                                       1,400.00 1/11/2564 เลขท่ี 2001410184 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

51  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.กฟย.สขบ./พย.64 64I035S560                                       2,125.00 1/11/2564 เลขท่ี 2001410161 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

52  1719900037717 นายพลัง เฉลิมธนภัค ค่าน้ าด่ืมชนิดขวด 600 ml/24pac 64I035S553                                         792.00 2/11/2564 เลขท่ี 2001391275 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

53 เทศบาลต าบลทองผาภูมิ จ้างสูปส่ิงปฏิกูล กฟส.ทภ 64I035S552                                       1,500.00 2/11/2564 เลขท่ี 2100334491 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

54  3102201195017 นายวศิน สุริยาแสงศรี ค่าน้ าด่ืม ตค.64 64I035S558                                         780.00 2/11/2564 เลขท่ี 2001391271 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

55  8710878005578 นายสมเจตน์ งามเลิศสว่างวงศ์ จ้างท าหลังคาวางเคร่ืองมือบนรถยนต์ 3ฒช7807กทม 64I035S567                                       6,400.00 3/11/2564 เลขท่ี 2001420123 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



56  3100901548069 นางหรรษา เชิญรุ่งโรจน์ ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 4788 กจ 64I035S569                                     14,415.00 3/11/2564 เลขท่ี 2001420208 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

57  3100901548069 นางหรรษา เชิญรุ่งโรจน์ ค่าซ่อมรถทะเบียน 82-5656 กจ 64I035S569                                       9,530.00 3/11/2564 เลขท่ี 2001420225 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

58  0715525000028 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 83-1853 กจ 64I035S618                                       6,948.26 4/11/2564 เลขท่ี 5200205104 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

59  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-0055นฐ. 64I035S574                                     47,000.00 4/11/2564 เลขท่ี 5200189920 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

60  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน บล 7035 กจ. 64I035S578                                       5,400.00 5/11/2564 เลขท่ี 2001469911 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

61  1199900336981 นายอภิศักด์ิ พ่ึงแก้ว จ้างส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ตค.64 64I035S565                                       3,138.00 5/11/2564 เลขท่ี 2001414837 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

62  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-0055 กจ. 64I035S573                                       8,750.00 5/11/2564 เลขท่ี 5200189909 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



63  1710600150528 นางสาววันวิสา รักษ์งาม จัดซ้ือป้อมยามส าเร็จรูป ให้กฟส.ทภ 64I035S541                                     30,000.00 8/11/2564 เลขท่ี 5200182694 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

64  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 83-1853กจ 64I035S621                                       5,350.00 9/11/2564 เลขท่ี 5200205256 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

65  2710700025103 นายสมพร บุญโพธ์ิ จ้างส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ตค.64 64I035S566                                       4,390.00 10/11/2564 เลขท่ี 2001414813 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

66  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 83-3856 กจ. 64I035S59                                         350.00 10/11/2564 เลขท่ี 2001469930 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

67  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน บล 7035 กจ. 64I035S80                                       2,910.00 12/11/2564 เลขท่ี 2001469956 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

68  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด ตค.64 กฟย.สขบ. 64I035S582                                     33,700.00 15/11/2564 เลขท่ี 2100357023 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

69  0125555002385 บริษัท โอเคพร๊ินเตอร์แอนด์ควิลิต้ี จ ากัด จ้ดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S581                                     15,400.00 15/11/2564 เลขท่ี 2001478329 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



70  3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 83-1741 กจ. 64I035S575                                       1,950.00 16/11/2564 เลขท่ี 5200189925 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

71  3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ าดี กฟย.สขบ. 64I035S611                                       2,000.00 17/11/2564 เลขท่ี 2001548011 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

72  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ เดือน ตค.64 64I035S589                                     56,590.00 23/11/2564 เลขท่ี 2100360430 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

73  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ เดือน ตค.64 64I035S588                                     23,525.80 23/11/2564 เลขท่ี 2100359848 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

74  0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 83-3856กจ 64I035S620                                       8,560.00 23/11/2564 เลขท่ี 2001584633 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

75  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟส.ทภ เดือน ตค.64 64I035S590                                     75,318.60 23/11/2564 เลขท่ี 2100360403 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

76  3710800014039 นายบุญวี สังขเฉลา จ้างเหมารถยนต์ส ารวจพ้ืนท่ีเตรียมรับเสด็จ รร.บ้านกองม่องทะ 
64I035S1912

                                      3,000.00 24/11/2564 เลขท่ี 2001507941 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



77  3710800019111 นายสิริชัย สังขจรัส จ้างเหมารถถยนต์น าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เตรียมรับเสด็จฯ 64I035S613                                       4,500.00 24/11/2564 เลขท่ี 2001547939 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

78  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กฟส.ทภ. 64I035S539                                       6,370.00 25/11/2564 เลขท่ี 1001355454 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

79  3710700019195 นายอานนท์ สุริยะวงษา ค่าซ่อมเล่ือยแต่งก่ิง 64I035S593                                       1,000.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001517797 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

80  3720700559726 นางสาวพรพรรณ ปานอ าพันธ์ ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ 64I035S594                                         900.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001518878 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561

81  0715553000649 บริษัท เอสจีค้าส่ง จ ากัด จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน กฟส.ทภ. 64I035S538                                       3,210.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001355413 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

82  1719900068418 นายธีรพงค์ เทพประคอง ค่าอุปกรณ์แสงสว่างส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S592                                     15,135.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001517901 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

83  0713560001513 ห้างหุ้นส่วนเจดีย์ภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือสีสเปร์ย 64I035S609                                         267.50 25/11/2564 เลขท่ี 2001548102 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



84  0713560001513 ห้างหุ้นส่วนเจดีย์ภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์รับเสด็จฯ 64I035S608                                       5,029.00 26/11/2564 เลขท่ี 2001548078 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

85  0713532000460 หจก.แดงบริการ ค่าน้ ามันหจก.แดงบริการ เดือนพย.64 64I035S616                                       6,779.68 29/11/2564 เลขท่ี 2500996850 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

86  3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ าดี กฟย.สขบ. 64I035S612                                     12,000.00 30/11/2564 เลขท่ี 2001548153 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

87  0713532000460 หจก.แดงบริการ ค่าน้ ามันเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้าสังขละบุรี 64I035S562                                     63,320.00 30/11/2564 เลขท่ี 2001410016 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

88  0105537121254 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 53-9732 กทม 64I035S635                                       1,910.00 30/11/2564 เลขท่ี 2100393068 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

89  3710800006591 นายบุญสุข แก้วสีวงษ์ จ้างเหมารถถยนต์น าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เตรียมรับเสด็จฯ 64I035S614                                     12,000.00 30/11/2564 เลขท่ี 2001547956 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

90  3630100390951 นางเสาวณีย์ วรรณโณ จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ห้องแก้ไฟ เดือน พย.64 64I035S607                                       1,200.00 1/12/2564 เลขท่ี 2001530960 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



91  0713524000146 หจก.สินผาทอง ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง หจก.สินผาทอง เดือน กย.-พย.64 64I035S610                                    102,795.60 3/12/2564 เลขท่ี 2500976930 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

92  5270400004860 นายคัมภีร์ สูค าแก้ว จัดจ้างผูกผ้าประดับโต๊ะราชพิธี 64I035S632                                       1,000.00 3/12/2564 เลขท่ี 2001614941 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

93  3710600002894 นายอนุชิต เจนวิชชุ จัดท าป้ายและสต๊ิกเกอร์บริเวณอาคารโรงจักรีเซล 64I035S653                                     40,650.00 7/12/2564 เลขท่ี 2001689705 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

94  2710700025103 นายสมพร บุญโพธ์ิ ค่าส่งใบเตือนค่าไฟฟ้าหน่วยงานราชการ/นอกเขต 64I035S615                                       4,430.00 8/12/2564 เลขท่ี 2001561381 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

95  1199900336981 นายอภิศักด์ิ พ่ึงแก้ว จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้้ารายใหญ่/นอก-ในเขต 64I035S617                                       3,138.00 8/12/2564 เลขท่ี 2001576747 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

96  3710700019217 นายอานันท์ สุริยะวงษา ค่าอุปกรณ์เทปูนโคนเสา 64I035S601                                       1,130.00 9/12/2564 เลขท่ี 5200219514 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

97  0715549000141 บริษัท วงษ์ไอริณ จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3 ฒช 7807 64I035S636                                       1,640.00 9/12/2564 เลขท่ี 2100393094 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



98  0713532000460 หจก.แดงบริการ ค่าน ามันหจก.แดงบริการ เดือนธค.64 64I035S627                                       4,915.15 9/12/2564 เลขท่ี 2501022083 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

99  3710100512516 นายมานัส กันตะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 64I035S629                                       2,660.00 13/12/2564 เลขท่ี 2001614726 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

100  3630100390951 นางเสาวณีย์ วรรณโณ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 64I035S631                                       7,600.00 13/12/2564 เลขท่ี 2001614874 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

101  0715560003542 บริษัท ประเสริฐรุ่งเรืองการค้าวัสดุก่อสร้าง 2017 จ ากัด ค่าอุปกรณ์ใช้ในงานหม้อแปลง 64I035S623                                     12,970.00 13/12/2564 เลขท่ี 2001593635 การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

102

 0715560003542 บริษัท ประเสริฐรุ่งเรืองการค้าวัสดุก่อสร้าง 2017 จ ากัด

ค่ำอุปกรณ์ก่อสร้ำงคลังซ่อมย่อย 64I035S622

42,600.00                                 242870 เลขท่ี 5200206372

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

103

 3710700019217 นายอานันท์ สุริยะวงษา ค่าอุปกรณ์เทปูนโคนเสา 64I035S602 3,130.00                                      242871 เลขท่ี 5200219518

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

104

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ 83-3856 กจ 64I035S658 3,460.00                                      242871 เลขท่ี 2001689908

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



105

 1710800030861 นายน าชัย สมบูรณ์ จ้างถมดิน-ปรับพ้ืนท่ี กฟย.สขบ. 64I035S628 38,600.00                                    242872 เลขท่ี 2001626786

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

106

 0994000159382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 64I035S634 2,640.00                                      242872 เลขท่ี 2100393273

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

107

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ 85-0055 นฐ 64I035S604 5,540.00                                      242873 เลขท่ี 5200219666

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

108

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ 83-1835 กจ 64I035S659 3,950.00                                      242873 เลขท่ี 2001689890

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

109

 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด กฟย.สขบ. เดือนตค.64 64I035S624 31,360.00                                    242873 เลขท่ี 2501022060

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

110

 0135537004479 บริษัท เอ็ม.ที.โปร เดคคอร์ จ ากัด จ้างปรับปรุงพ้ืนฟุตบาท กฟย.สขบ. 64I035S643 37,001.10                                    242874 เลขท่ี 2001662009

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

111

 3401900140285 น.ส.พุธ นามแสง จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด เดือน พย.-ธค.64 64I035S630 1,980.00                                      242874 เลขท่ี 2001614798

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.119 
ลว.9 มี.ค. 2561



112

 0135537004479 บริษัท เอ็ม.ที.โปร เดคคอร์ จ ากัด จ้างปรับปรุงตะแกรงเหล็กกันใบไม้ กฟย.สขบ. 64I035S583 65,971.74                                    242874 เลขท่ี 5200214898

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

113

 3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด จ้างวางระบบน้ าสวนหย่อมส านักงาน กฟย.สขบ. 64I035S642 22,000.00                                    242874 เลขท่ี 2001661286

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

114

 3102201195017 นายวศิน สุริยาแสงศรี จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง 64I035S633 840.00                                        242874 เลขท่ี 2001614847

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

115

 0735560001914 บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จ ากัด ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 82-4911กจ 64I035S619 52,397.90                                    242875 เลขท่ี 2001584596

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

116

 3710600002894 นายอนุชิต เจนวิชชุ จัดท าป้ายส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S654 35,330.00                                    242877 เลขท่ี 2001663527

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

117

 3710800004084 นายชูศักด์ิ ผ่องสะอาด ติดตังระบบไฟโรงครัวและห้องน้ า กฟย.สขบ 64I035S662 7,500.00                                      242877 เลขท่ี 2001689281

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

118

 3710600002894 นายอนุชิต เจนวิชชุ จัดท าป้ายส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S655 31,000.00                                    242877 เลขท่ี 2001663529

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



119

 3710600002894 นายอนุชิต เจนวิชชุ จัดท าป้ายและสต๊ิกเกอร์ติดในอาคาร Knockdown 64I035S651 30,300.00                                    242878 เลขท่ี 2001689732

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

120

 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด เดือน พย.64 64I035S637 72,320.00                                    242879 เลขท่ี 2100397290

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

121

 3710700005801 นางสาวณัฏฐวี ปรีชากุล ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 64I035S645 400.00                                        242879 เลขท่ี 2001655066

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

122

 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด เดือน พย.64 64I035S638 25,580.00                                    242879 เลขท่ี 2100397314

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

123

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ บล 7035 กจ 64I035S656 3,250.00                                      242879 เลขท่ี 2001689938

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

124

 3710700005801 นางสาวณัฏฐวี ปรีชากุล ป้ายไวนิลกิจกรรม Big Cleaning 64I035S644 360.00                                        242879 เลขท่ี 2001655025

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

125

 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันฟลีดการ์ด เดือน พย.64 64I035S639 62,952.00                                    242879 เลขท่ี 2100397446

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



126

 0107536000200 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เบ้ียประกันยานพาหนะ ก9051 กจ 64I035S640 490.06                                        242880 เลขท่ี 2100400119

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

127

 3710600117896 ร้านมุกดาประดับไม้ นายมนตรี มากมาย จ้างประดับสวนส านักงาน กฟย.สขบ. 64I035S603 66,500.00                                    242880 เลขท่ี 5200218948

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

128

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ 83-1853 กจ 64I035S605 3,020.00                                      242880 เลขท่ี 5200219651

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

129

 0107555000139 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เบ้ียประกันยานพาหนะ 83-1835 กจ 64I035S641 1,271.59                                      242880 เลขท่ี 2100400093

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

130

 0713524000146 หจก.สินผาทอง น้ ามันเช้ือเพลิง ก-9051 กจ 64I035S647 200.00                                        242880 เลขท่ี 2100400380

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

131

 3710700033520 นายจรัญ วรรณโณ จ้างขัดพ้ืนเคลือบเงาส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S660 9,000.00                                      242881 เลขท่ี 2001679608

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

132

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ 83-0515 กจ 64I035S606 4,150.00                                      242881 เลขท่ี 5200219672

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง



133

 3710700044629 นายนพดล เพชรปานกัน ค่าซ่อมรถ บล 7035 กจ 64I035S657 2,000.00                                      242881 เลขท่ี 2001689924

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

134

 3710700033520 นายจรัญ วรรณโณ จ้างเช็ดกระจกอาคารส านักงาน กฟส.ทภ 64I035S646 5,500.00                                      242881 เลขท่ี 2001655128

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

135

 3100601231035 นายธวัชชัย แจ่มเจริญ จัดซ้ือหน้ากากอนามัย 64I035S661 2,445.00                                      242884 เลขท่ี 2001679541

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

136

 0713560001513 หจก.เจดีย์ภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง(ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือสายยาง กฟย.สขบ. 64I035S650 856.00                                        242884 เลขท่ี 2001689300

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

137

 3710600002894 นายอนุชิต เจนวิชชุ จัดท าป้ายลานฝึกความปลอดภัยและป้ายหน้าส านักงาน 64I035S652 23,300.00                                    242884 เลขท่ี 2001689750

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว.24 
ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อท่ี 
79 วรรคสอง

รวมท้ังส้ิน 2,574,042.64                             


