
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจ้างหรือผู้ได้รบัการคดัเลือก 

และสาระส าคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
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ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจ้างและการบรกิารพสัดุภารฐั พ.ศ.2560 มาตรา 66 

วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ด้รบั
การคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสอื ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

1 นายวชัระ จินดาวงษ์ น ้าด่ืม จ  านวน 2 รายการ 575.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล. 2/2565 1

2 เทศบาลต าบลไพศาลี ค่าขยะ จ านวน ๑ รายการ 150.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.อ.พศล.3/2565 1

3 1600900006261 นางดารณี บุญสมวล ค่าจา้งท าความสะอาด จ านวน ๑ รายการ 1,800.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล.5/2565 1

4 ร้านทนงคก์ารยาง ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 200.00 06/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล.7/2565 1

5 นายไพทูล ชูเชิด ค่าซ่อมเล่ือยยนต ์จ  านวน 5 รายการ 3,800.00 06/01/2565 เลขท่ี น.3.ทก.(พศล.)6/2565 1

6 นายมานพ กล ่าพารา ไมก้วาดแข็ง-ไมก้วาดอ่อน จ านวน 1 รายการ 550.00 10/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล. 40/2565 1

7 0994000165501 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ค่าหมึกเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ จ  านวน ๑ รายการ 7,490.00 10/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.พศล.10/2565 1

8 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ค่าวสัดุส านกังาน จ านวน ๑๓ รายการ 2,350.00 10/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล.10/2565 1

9 0605538000111 บริษทั พี.อี.ฮอทไลน์ จ  ากดั ค่าขนเสาไฟฟ้าและเสาตอม่อ งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายบา้นวงั
กระโดนนอ้ย - บา้นดงดินแดง(หนองม่วง)อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

42,800.00 10/01/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-2/2565 1

10 3600800319124 ร้านถึก ไดนาโม ค่าซ่อมแซมรถยนตแ์กก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 82-1763 นว. 1,350.00 12/01/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-1/2565 1

11 0994000165501 ร้านวฒิุพงษค์าร์แคร์ ท่าตะโก ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองตามวาระ จ านวน ๖ รายการ 3,550.00 17/01/2565 เลขท่ี น.3.กฟย.อ.พศล.63.01/2565 1

12 0107544000043 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั
(มหาชน)สาขานครสวรรค์

ค่าจดัซ้ือวสัดุเพ่ือจดัท างาน GECC จ านวน ๕ รายการ 1,979.77 18/01/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บต.) 80.02/2565 1

13 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ.เอส.ฮอนดา้ อ.ไพศาลี ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 140.00 18/01/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.อ.พศล.11/2565 1

14 0994000165501 ร้านวฒิุพงษค์าร์แคร์ ท่าตะโก ค่าลา้งอดัฉีดรถยนตร์ทะเบียน ๖กด-๗๘๗๑ กทม.,๖กญ-๗๘๓๓ 
กทม จ านวน ๑ รายการ

300.00 19/01/2565 เลขท่ี น.3.ทก.(กป)78.01/2565 1

15 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ซ้ือธงชาติไทย จ านวน ๑ รายการ 760.00 21/01/2565 เลขท่ี น.3.ทก.(กป) 88.01/2565 1



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

16 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน,สมุดบนัทึก,ตรายางวนัท่ีเลขไทย จ านวน 
๑๑ รายการ

1,940.00 21/01/2565 เลขท่ี น.3.ทก.(กป)86.01/2565 1

17 ร้าน OK ก๊อปป้ีเซอร์วิส ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ รายการ 225.00 27/01/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.) 106.05/2565 1

18 0107536000633 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ท่าตะโก) สาขาท่ี 
00839

ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน ้า จ  านวน ๔ รายการ 352.00 27/01/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.) 106.03/2565 1

19 1600800117185 ธ.ล้ิมเจริญ ค่าเปล่ียนน ้ามนัเกียร์เล่ือยยนต์ 214.00 30/01/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 19/2565 1

20 0107537000521 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั มหาชน สาขา
 นครสวรรค์

ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาดและวสัดุส านกังาน กฟย.พศล 1,315.00 31/01/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 13/2565 1

21 1600100269951 ทนงคก์ารยาง ค่าเปล่ียนยางรถยนต ์กฟภ. ทะเบียน ผก.7882 นว. 5,200.00 31/01/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 12/2565 1

22 3600800663828 นางไสว ฤทธ์ิเทพ ค่าจา้งท าความสะอาดเคร่ืองนอน ห้องเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
เดือน มกราคม 2565

2,480.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-9/2565 1

23 0605549000207 บริษทั เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จ ากดั ค่าเจลแอลกฮอล ์น ้ายาฆ่าเช้ือ และหนา้กากอนามยั ส าหรับใช ้
กฟย.พศล

1,315.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 20/2565 1

24 นางดารณี บุญสมวล ค่าท าความสะอาดเคร่ืองนอน ห้องเวรฯ กฟย.พศล ประจ าเดือน 
ก.พ.65

1,680.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 17/2565 1

25 เทศบาลต าบลไพศาลี ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจ าเดือน ก.พ.65 150.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 16/2565 1

26 ร้านสุวฒันา ค่าหนงัสือพิมพ ์ส าหรับใชใ้นส านกังาน กฟส.ทก ประจ าเดือน 
ม.ค.65

210.00 02/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง) 137.01/2565 1

27 0994000165501 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพR์icoh SP230SFNW และHP Officejet 7110 12,799.30 03/02/2565 เลขท่ี น.3ทก.(บต.)-003/2565 1

28 1609990044832 เอฟ เอ ดีไซต์ ค่าจดัซ้ือสติกเกอร์ประชาสมัพนัธ์และบ่งช้ีสถานท่ี 8,250.00 04/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บต)204.02/2565 1



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

29 ศ.วสัดุท่าตะโก ค่าซ้ือหิน ปูน ทราย เขา้งานก่อสร้าง 7,550.00 07/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(กป)11/2565 1

30 3160700072130 ร้านชชัวาลย ์เเซอร์วิส (นายชชัวาลย ์เสมอ
เหมือน)

ค่าซ่อมแซมรถยนต ์กฟภ.หมายเลขทะเบียน 84-3350 นว. 2,400.00 08/02/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-13/2565 1

31 1600900096112 นายวชัระ จินดาวงษ์ ค่าน ้าด่ืมส าหรับใชใ้นส านกังาน กฟย.พศล ประจ าเดือน ก.พ.65 575.00 08/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 15/2565 1

32 จนัทร์ลอยการพิมพ์ ค่าป้ายไวนิล ส าหรับประชาสมัพนัธ์ออกหน่วยฯ กฟย.พศล 300.00 08/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 22/2565 1

33 0107537001650 บริษทั เสริทสุข จ ากดั มหาชน โรงงาน
นครสวรรค์

ค่าน ้าด่ืมส าหรับใชใ้นส านกังาน ประจ าเดือน ก.พ.65 420.00 08/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง) 165.01/2565 1

34 0625564000018 บริษทั วีเอ็น บิซิเนส ซพัพลาย จ ากดั ค่ากระดาษ A4 80 แกรม และอุปกรณ์ท าความสะอาด ส าหรับใช้
ใน กฟส.ทก

2,269.00 08/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)163.01/2565 1

35 3600900155239 นายแดง เขียวลาย ค่าเปล่ียนใบพดัลม รถยนต ์กฟภ. ทะเบียน 83-4987 นว. 1,080.00 10/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 21/2565 1

36 1311000096284 นายปาลม์ เรืองแสง ค่าท าราวบนัไดสแตนเลสหนา้ส านกังาน กฟส.ทก 4,500.00 11/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บต)198.02/2565 1

37 0107563000011 กรมการขนส่งทางบก , บริษทั คุม้ภยั
โตเกียวมารีนประกนัภยั(ประเทศไทย)

ค่าต่อภาษีรถยนต ์กฟภ. จ านวน 5 คนั 26,547.46 11/02/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-12/2565 1

38 3600800598970 นายชาญ ชารีรมณ์ จา้งติดตั้งตาข่ายป้องกนังู TCA2R-02 , TCA6R-03 ประจ าปี 2565 57,500.00 15/02/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-381/2565 1

39 3600900155239 นายแดง เขียวลาย ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนตก์ฟภ.หมายเลขทะเบียน80-9012 3,350.00 17/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.อ.พศล.-23/2565 1

40 3601100644961 ศ.ท่าตะโกคา้วสัดุ ค่ากาวทากระเบ้ืองยางส าหรับผูพิ้การทางสายตา 2 กระปุก 256.00 17/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บต.)004/2565 1

41 0107536000633 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั มหาชน ค่าถุงขยะ 5 แพค็ 471.00 21/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)285.02/2565 1



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

42 0603564002353 หจก.วชัรพลเฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมเกา้อ้ีส านกังาน กฟย.พศล จ านวน 1 ตวั 440.00 24/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 24/2565 1

43 0603564002353 หจก.วชัรพลเฟอร์นิเจอร์ ค่าชั้นวางของ 1 อนั ส าหรับใชใ้นส านกังาน กฟย.พศล 1,250.00 24/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 35/2565 1

44 1629990001424 ร้านชาอะไหล่แต่งสิบลอ้ นครสวรรค ์
(อดุลยส์าขา3)

ค่าเปล่ียนแตรรถยนต ์กฟภ. ทะเบียน834987 นว. 800.00 28/02/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.อ.พศล.25/2565 1

45 0605549000207 บริษทัเอส อาร์ โอเมดดิคอล จ ากดั ชุดตรวจ ATK 1,180.00 28/02/2565 เลขท่ี น3. กฟส.ทก.(บง)-262.02 1

46 1609900268361 นายสุเมศ ทีพุม่ ค่าปะยางรถจกัรยานยนต ์ทะเบียน 1 กพ 4380 นว. 120.00 28/02/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)264.04/2565 1

47 3600800663828 นางไสว ฤทธ์ิเทพ ค่าจา้งท าความสะอาดห้องเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ2์565

2,400.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-39/2565 1

48 3600800068652 วฒิุพงศค์าร์แคร์ ค่าลา้งอดัฉีด รถยนต ์กฟภ.หมายเลขทะเบียน 6กด7871 กทม. , 6
กญ7833 กทม.

300.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-38/2565 1

49 อ านาจเภสชั 2 ค่ายาสามญัประจ าบา้น ส าหรับใชใ้น กฟย.พศล 317.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 33/2565 1

50 3600800310691 นายประเสริฐ ศรีบรรเทา ค่าจา้งดูแลววน รอบส านกังาน กฟย.พศล 1,000.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 34/2565 1

51 เทศบาลต าบลไพศาลี ค่าจดัเก็บขยะ กฟย.พศล ประจ าเดือน มี.ค.65 150.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 28/2565 1

52 1600900096112 นายวชัระ จินดาวงษ์ ค่าน ้าถงั 15 ถงั และน ้าขวด 10 แพค็ กฟย.พศล 575.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 27/2565 1

53 1600900006261 นางดารณี บุญสมวล ค่าท าความสะอาดเคร่ืองนอน ห้องเวรฯ กฟย.พศล มี.ค.65 1,800.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 30/2565 1

54 3600800530968 ร้านอุกฤษฎ ์เอเชียแอร์ ค่าซ่อมแอร์ รถยนต ์กฟภ. ทะเบียน  83-4987 นว. 10,440.00 02/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 31/2565 1



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

55 3600800068652 วฒิุพงษค์าร์แคร์ (นายพินิจ ส่งวฒันา) ค่าเปล่ียนถ่ายตามวาระและลา้งอดัฉีด รถยนต ์กฟภ.หมายเลข
ทะเบียน ผก7882นว.

3,620.00 02/03/2565 เลขท่ี น.3กฟย.อ.พศล.-32/2565 1

56 1600800130033 น.ส.สุพตัรา โชคก าเนิด ค่ากระเบ้ืองยางผูพิ้การทางสายตา 30 แผ่น ส าหรับใชใ้น GECC 65 8,700.00 02/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บต.)227.02/2565 1

57 0125560022747 ค่า USB HUB ส าหรับใชแ้ทบ็เล็ตประเมิน
ความพึงพอใจ

ค่า USB HUB ส าหรับใชแ้ทบ็เล็ตประเมินความพึงพอใจ 690.00 02/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)276.02/2565 1

58 ร้านสุวฒันา ค่าหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน ก.พ.65 200.00 04/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)283.03/2565 1

59 0605539000026 บริษทั เอ็มที อุปกรณ์ การแพทย ์จ  ากดั ค่าชุด ATK 25 ชุด 2,500.00 07/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)285.02/2565 1

60 เภสชัชุมชน ค่าถุงมือยางป้องกนัเช้ือ 1กล่อง 230.00 07/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)290.02/2565 1

61 0107537001650 บริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน สาขา
โรงงานนครสวรรค์

น ้าด่ืมขวดแกว้ 4 ลงัลงัละ 24 ขวด ส าหรับใชใ้นส านกังาน กฟส.
ทก

280.00 08/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)296.03/2565 1

62 0605549000207 บริษทั เอส อาร์ โอ เมดิคอล จ ากดั ค่าชุด PPE 3 ชุด และค่าน ้ายาฆาเช้ือ 1 ขวด 2,245.00 10/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)330.02/2565 1

63 3600800080016 อู่ช่างชีพ ค่าเปล่ียนถ่ายตามวาระและซ่อมแซมรถยนต ์กฟภ.หมายเลข
ทะเบียน 82-1763 นว.

8,780.00 10/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-307.01/2565 1

64 3600800080016 อู่ช่างชีพ ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง รถยนต ์กฟภ.หมายเลขทะเบียน 
83-8413 นว.

2,380.00 10/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-307.02/2565 1

65 3510400072343 น.ส.อนญัญา สุขลกัษณ์ ค่า ATK 20 ชุด 1,580.00 14/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)334.01/2565 1

66 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ค่าวสัดุส านกังานและเคร่ืองเขียน ส าหรับใน ผบต.กฟส.ทก 1,435.00 22/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)07//2565 1

67 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ค่าเคร่ืองเขียนและวสัดุส านกังานส าหรับใชใ้น กฟย.พศล 1,391.00 22/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 36/2565 1



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบ ไตรมาสที ่1/2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าตะโก

ประจ าไตรมาสที ่1 (ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษ/ีเลขประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

วนัที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

68 รุ่งอ๊าร์ต ค่าโปรเตอร์และกรอบรูปท าเนียบผูว้า่การ อยา่งละ 1 อนั 990.00 22/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 37/2565 1

69 3600800088092 ร้านเพ่ือนเรียน ค่าเคร่ืองเขียนและวสัดุส านกังาน ส าหรับใชใ้น แผนกธุรการ 450.00 23/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)375.02/2565 1

70 0107537001650 บริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน สาขา
โรงงานนครสวรรค์

ค่าน ้าด่ืมขวดแกว้ 6 ลงัๆละ 24 ขวด มี.ค. 65 420.00 23/03/2565 เลขท่ี น.3 ทก.(บง.)379.02/2565 1

71 3600800068652 ร้านพงศภี์ระคาร์แคร์ ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์ทะเบียน 83-4987 นว 2,890.00 25/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 38/2565 1

72 16009000961112 นายวชัระ จินดาวงษ์ ค่าน ้าถงั 15 ถงั และน ้าขวกด 10 แพค็ กฟย.พศล มี.ค.65 575.00 27/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 27/2565 1

73 1600100269951 ทนงคก์ารยาง ค่าเปล่ียนยางนอก 1 เสน้ ทะเบียน ผก.7882 นว. 5,200.00 29/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 39/2565 1

74 3600800598970 นายชาญ ชารีรมณ์ งานจา้งเหมาเทคอนกรีต ตน้โคลสเซอร์ 31,800.00 29/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-394/2565 1

75 1900900132302 นายเอกพงศ ์แกว้กูล ค่านวตักรรมวอ่งไว กฟต.3 1 ชุด กฟย.พศล 4,500.00 30/03/2565 เลขท่ี น.3 กฟย.พศล 40/2565 1

76 3600800663828 นางไสว ฤทธ์ิเทพ ค่าจา้งท าความสะอาดเคร่ืองนอน ห้องเวรฯ ประจ าเดือน มีนาคม 
2565

2,480.00 31/03/2565 เลขท่ี น.3ทก.(กป.)-43/2565 1

รวมทั้งส้ิน 315,251.53


