รายละอียดแนบท้ ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ างหรือผู้ได้ รับเลือก และสาระสาคัญของสั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขอาเภอบรรพตพิสัย
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี/
เลขประจาตัวประชาชน

1

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

ชุ ดสร้ างภาพ Ricoh 230 (ดรัม) , หมึกปริ้น BROTHER 8880dn

2

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

3

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

4

3620101030575

นายนพดล ชู ไทย

ตรายาง (นายชั ยวุฒิ ศรีภักดี หผ.บต.กฟส.บพส.) , ตรายาง (นาย
ชั ยวุฒิ ศรีภักดี รักษาการ แทน ผจก.) ,
มีดคัตเตอร์ สแตนเลสเล็ก , เทปลบคาผิด 110 , คลิปหนีบดาจิ๋ว
111, ฟุตเหล็กสแตนเลส ๑๒ , ชั้นวางเอกสาร A๔ พลาสติกดี ,
เปลีย่ นแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 6890 นว

5

1440800185158

ดารงค์ การยาง

ปะยางรถยนต์ ทะเบียน บว.-6099 นว. , ค่ าบริการนอกสถานที่

6

1440800185158

นายชาตรี เทพตาแสง ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ยางใหม่ 900-20 BS , ยางในใหม่ 900-20 , ผ้ าพันคอ 900-20

7

0605534000125

บริษัทอีซูซุเสนียนต์ นครสวรรค์

8

1102700595740

9

ชื่ อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้ าง

จานวนเงิน
รวมทีจ่ ัดซื้อจ้ าง

วันทีเ่ อกสารอ้างอิง

เลขทีเ่ อกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน

8,934.50

11/01/2565

2000041883

1

770.40

11/01/2565

2000076028

1

775.75

11/01/2565

2000076063

1

3,500.00

14/01/2565

2000115432

1

500.00

15/01/2565

2500011441

1

17,400.00

20/01/2565

ค่ าแรง , ค่ าอะไหล่ , ค่ าวัสดุสิ้นเปลือง

4,511.12

25/01/2565

2500179215

1

อู่ช่างแม็คบรรพต

ปั๊มนา้ , ใบพัด , สายพาน

3,100.00

26/01/2565

2000221744

1

3620101030575

นายนพดล ชู ไทย

ซ่ อมไดชาร์ จไฟรถยนต์ ทะเบียน 81-3796 นว

1,680.00

26/01/2565

2000270097

1

10

0994000165501

บอจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์

ถ่ านอัลคาไลท์ AA , กระดิง่ ไร้ สายเสี ยบปลัก๊ FX-B6 WH ELE

497.00

27/01/2565

2000135927

1

11

1440800185158

นาย ชาตรี เทพตาแสง

เปลีย่ นยาง รถยนต์ ทะเบียน 81-3796 นว

12,800.00

27/01/2565

2000269933

1

12

0105533032851

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จากัด

นารถเข้ ารับบริการบารุงรักษาตามวาระ ทะเบียน 84-3072

16,194.66

28/01/2565

2000260008

1

13

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียม จากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 180 ลิตร , 405 ลิตร

16,947.45

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2565

1

14

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 241 ลิตร , 3.40 ลิตร

7,492.28

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2566

1

15

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 288 ลิตร , แก๊ สโซฮอล์ 95 2.88 ลิตร

8,910.20

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2567

1

16

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 241 ลิตร , แก๊ สโซฮอล์ 95 3.40 ลิตร

7,492.28

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2568

1

17

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 515 ลิตร

15,753.85

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2569

1

1

18

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 489 ลิตร

14,958.51

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2570

1

19

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียม จากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 496 ลิตร

15,172.64

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2571

1

20

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด

นา้ มันดีเซล บี 7 117 , 339 ลิตร

12,952.20

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2572

1

21

3600500214157

น.ส.อารีย์ ทองนิตย์

3,280.00

31/01/2565

2000274398

1

22

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ซักปลอกหมอน ๔ ชิ้น วันต่ อครั้ง , ซักผ้ าปูทนี่ อน ๔ ชิ้น วันต่ อ
ครั้ง , ซักผ้ าห่ ม ๔ ชิ้น วันต่ อครั้ง
ค่ านา้ มันยานพาหนะ

14,197.02

31/01/2565

น.3บพส.(กป.)188/2572

1

23

3609900951513

นายธารง ศรีประทักษ์

จัดซื้อสกรูเกลียวติดมิเตอร์ และเทปพัน 3 สี

1,883.20

02/02/2565

2000173427

1

24

3609900951513

นายธารง ศรีประทักษ์

จัดซื้อคลิปหนีบ กาวสติค และปลัก๊ ไฟ

695.50

02/02/2565

2000173479

1

25

1440800158158

ซ่ อมแซมปะยางรถยนต์ 53-6408 กทม

200.00

03/02/2565

2000364610

1

26

3600500214211

ดารงค์ การยาง 119/4 ม.2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
นางสาว นารี เฉลิมศรี

ค่ าอาหาร - เครื่ องดื่ม ช่ วงเช้ า - บ่ าย ๓๐ ชุ ด

750.00

04/02/2565

2500137726

1

27

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

1,144.90

04/02/2565

2000176717

1

28

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

หมึกเติมตลับชาด ๒ สี , ปากกาเน้ นข้ อความ , เทปลบคาผิด ,
กระดาษ a4 , กรรไกร
ชุ ดสร้ างภาพ Brother MFC 8880DN

4,066.00

04/02/2565

2000176756

1

29

3609900951513

ร้ าน นครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

1,262.60

04/02/2565

2000273436

1

30

3160101176400

นางราพัน แยปอง

26,000.00

04/02/2565

2500171921

1

31

3609900951513

นครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์ เลขที่ 888/24 ม.6 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000
ร้ านถุงเงิน

สมุดปกนา้ เงิน , ใบมีดคัตเตอร์ , ปากกาเคมี , ลวดเย็บใหญ่ , สมุด
ริมลวด , กล่ องพลาสติก
ค่ าอุปกรณ์ ป้องกันงูแบบตาข่ าย (Snake Guard) สาหรับติดตั้งใน
ระบบจาหน่ าย ๒๒ เควี กฟภ. จานวน 200 ชุ ด
จัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน

4,028.55

09/02/2565

2000245116

1

760.00

10/02/2565

2000274646

3

1,692.74

11/02/2565

2000245160

1

4,800.00

18/02/2565

2000247848

1

270.00

24/02/2565

2000274690

3

32

นา้ ขวดเพชร , นา้ ดื่มถัง

33

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

34

1440800185158

ดารงค์ การยาง

สมุดปกแข็งใหญ่,ไม้ บรรทัดสแตนเลส,ปากกาลบคาผิด,ปากกา
แดง,ตรายางเพื่อทราบ
นา้ มันเครื่ อง , กรองนา้ มันเครื่ อง

ร้ านถุงเงิน

นา้ ขวดเพชร , นา้ ดื่มถัง

35
36

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียม จากัด สานักงานใหญ่

นา้ มันดีเซล บี 7 512 ลิตร , 103 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 3.23 ลิตร

18,887.91

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2572

1

37

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด สานักงานใหญ่

นา้ มันดีเซล บี ๗ 62 , 457 ลิตร , แก๊ สโซฮอล์ 95 3.26 ลิตร

15,678.78

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2573

1

38

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียม จากัด สานักงานใหญ่

นา้ มันดีเซล บี ๗ 95 , 518 ลิตร

18,698.65

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2574

1

39

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด สานักงานใหญ่

นา้ มันดีเซล บี ๗ 534 ลิตร

16,153.50

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2575

1

40

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

11,797.50

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2576

1

41

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

29,351.50

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2577

1

42

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

11,221.90

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2578

1

43

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

13,975.50

24/02/2565

น.3บพส.(กป.)345/2579

1

44

3609900951513

นายธารง ศรีประทักษ์

ชุ ดหมึกปริ้น Ricoh 230 SFNW

4,119.50

25/02/2565

2000273552

1

45

3609900951513

นายธารง ศรีประทักษ์

จัดซื้อแฟ้มอ่ อนหนาและกุญแจล็อคตู้

823.90

25/02/2565

2000273605

1

46

3609900209655

นายกมล สกุลไกรสร

เปลีย่ นผ้ าเบรค และถ่ ายนา้ มันเครื่ องรถยนต์ ทะเบียน 81-3796 นว.

11,440.00

25/02/2565

2000293267

1

47

1440800185158

เปลีย่ นแบตเตอรรี่รถยนต์ ทะเบียน ผก.5733 นว

3,600.00

25/02/2565

2000431617

1

48

1440800185158

ดารงค์ การยาง 119/4 ม.2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
ดารงค์ การยาง

25,600.00

28/02/2565

2000293485

1

49

3600500214157

น.ส.อารีย์ ทองนิตย์

ยางใหม่ BRIDGESTONE 7.50-16 bs , ยางในใหม่ 7.50-16 BS ,
ผ้ าพันคอ 7.50-16 BS
จ้ างซักผ้ าห้ องเวรแก้ไฟ เดือน มี.ค. 2565

3,400.00

28/02/2565

2000429636

1

50

3601100355749

ร้ านนริศราภัณฑ์

ค่ าถ่ ายเอกสารประจาเดือน มี.ค.๖๕ แผนก กป. , บต.

840.00

28/02/2565

2000478686

1

51

1440800185158

นายชาตรี เทพตาแสง

เปลีย่ นยางรถยนต์ ทะเบียน บว 6099 นว

4,600.00

02/03/2565

2000322109

1

52

0107537001650

บริษัทเสริมสุ ขจากัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์

นา้ ดื่มคริสตัล ๕๐๐ cc ๒๔r

700.00

02/03/2565

2000389076

3

53

3609900209655

นายกมล สกุลไกรสร

ซ่ อมคลัทซ์ รถยนต์ ทะเบียน กฉ-6890 นว.

1,520.00

04/03/2565

2000293388

1

54

3609900209655

นายกมล สกุลไกรสร

2,300.00

04/03/2565

2000293326

1

55

1440800185158

2,350.00

07/03/2565

2000431684

1

56

0735562005062

ดารงค์ การยาง 119/4 ม.2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
บริษัทพาวเวอร์ ไอทีซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์คจากัด

แก้ ควันดา (เนื่องจากจะนาไปต่ อทะเบียน แต่ ตรวจสภาพไม่ ผ่าน)
รถยนต์ ทะเบียน 81-3796 นว.
บารุงรักษาตามวาระ ทะเบียน ผก 5733 นว

10,914.00

10/03/2565

2000315673

1

57

3601100546650

นายศิวะพงษ์ จันทร์ สงเคราะห์

อนุมัติจ้างทาป้ ายป้ องกันโควิด 19

4,800.00

11/03/2565

2000331281

1

58

3601100546650

นายศิวะพงษ์ จันทร์ สงเคราะห์

อนุมัติจ้างทาป้ ายบ่ งชี้สานักงาน

18,000.00

11/03/2565

2000331312

1

59

0605549000207

บริษัทเอสอาร์ โอเมคดิคอลจากัด

1,600.00

11/03/2565

2000342399

1

60

360990951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

2,214.90

14/03/2565

2000352024

1

61

360990951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

Flowflex covid 19 test nasal/saliva ( แบบ SWAB )
Health impact ATK nasal covid (แบบนา้ ลาย)
ซองนา้ ตาล a4 ไม่ ขยายข้ าง , ซองนา้ ตาล a4 ขยายข้ าง , กระดาษ
โพสอิทใหญ่ , แฟ้ มอ่อนสี ฟ้า , ปากกาเน้ นข้ อความ , แฟ้ มแขวนตู้ ,
กระดาษ a4 , กระดาษโพสอิทใหญ่ , กระดาษโพสอิทเล็ก ,
กระดาษคาร์ บอน , ลวดเสี ยบกระดาษ , ไส้ ปากกาเพนเทล ,

2,033.00

14/03/2565

2000352663

1

กระดาษเทอร์ มอลลายนา้ ไฟฟ้า

62

360990951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

63

360990951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

64

3601100546650

นายศิวะพงษ์ จันทร์ สงเคราะห์

65

1440800185158

ดารงค์ การยาง

นา้ ยาล้างห้ องนา้ 3M , นา้ ยาถูพนื้ 3 m , นา้ ยาซัก ล้าง 3m , สบู่
เหลว , กระดาษทิชชู่
แฟ้ มสั น ๒ สี เขียว , กระดาษโพทอิทใหญ่ , กระดาษคาร์ บอน ,
ซองใส่ เอกสารพลาสติกผูกเชื อก , ซองโชว์เอกสารริมรู a4 , แฟ้ ม
ป้ ายผังบริเวณสานักงานพลาสวูดเสริมโครงเหล็ก ๑๐๐*200 cm
งานพิมพ์ UV 170*100 cm เสริมโครงเหล็ก ออกแบบพร้ อม
ปะยาง รถยนต์ ทะเบียน ๕๓-๖๔๐๘ กทม.

1,160.95

14/03/2565

2000352835

1

5,788.70

14/03/2565

2000352278

1

7,800.00

15/03/2565

2000380270

1

200.00

17/03/2565

2000364610

1

66

010753700165

บมจ.เสริมสุ ข

จัดซื้อนา้ ดื่มพนักงาน เดือน มี.ค.65 ครั้งที่ 2

700.00

18/03/2565

2000431733

3

67

3601100546650

นายศิวะพงษ์ จันทร์ สงเคราะห์

2,570.00

21/03/2565

2000384701

1

บริษัทเอ็มทีอุปกรณ์ การแพทย์จากัด (สานักงานใหญ่)

ไวนิล Green Office 400*260 cm พับขอบเจาะรู , ไวนิลจอดรถ
กรุณาดับเครื่ องยนต์ 125*115 cm พับขอบเจาะรู , ไสติก๊ เกอร์ ผัง
นา้ ยาดับกลิน่ ฆ่ าเชื้อโรค ท็อปเซนท์ อโี ค่ 3.5 ลิตร

68

0605539000026

1,500.00

21/03/2565

2000403882

1

69

3510101063491

บจ.เอส อาร์ โอ เมดดิคอล

ชุ ดตรวจ ATK GACA

2,280.00

21/03/2565

2000403807

1

70

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

ก๊ อกกดอัตโนมัติอ่างล้ างมือแบบดี

1,540.80

25/03/2565

2000403941

1

71

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

หมึกอิงค์ แคนนอนสี 726 , หมึกอิงค์ เอปสั น 188 ดา

3,049.50

25/03/2565

2000403976

1

72

3609900951513

ร้ านนครสวรรค์ ศึกษาภัณฑ์

สายต่ อ HDD , ฮาร์ สดิส SSD , แผ่ นรองเม้ าท์ หนุนข้ อมือ

1,540.80

25/03/2565

2000403993

1

73

0605561001609

บริษัท พลกฤตปิ โตรเลียม จากัด (สานักงานใหญ่)

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

10,829.50

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2566

1

74

0605561001609

บริษัท พลกฤตปิ โตรเลียม จากัด (สานักงานใหญ่)

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

7,747.23

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2566

1

75

0605561001609

บริษัท พลกฤตปิ โตรเลียม จากัด (สานักงานใหญ่)

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

7,381.00

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2567

1

76

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียมจากัด (สานักงานใหญ่)

นา้ มันดีเซล บี ๗ ๔๗๕ ลิตร

14,368.75

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2568

1

77

0605561001609

บริษัทพลกฤตปิ โตรเลียม จากัด (สานักงานใหญ่)

ค่ านา้ มันดีเซล บี ๗ ๓๑๓ ลิตร , นา้ มันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ๒.๙๘ ลิตร

9,598.45

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2569

1

78

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

21,901.00

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2570

1

79

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

15,285.45

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2571

1

80

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

13,219.11

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2572

1

81

0605561001609

พลกฤตปิ โตรเลียม

ค่ านา้ มันยานพาหนะ

17,170.78

30/03/2565

น.3บพส.(กป.)627/2573

1

รวมทั้งสิ้น

617,625.91

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล
(1) ระบุลาดับทีเ่ รียงตามลาดับวันทีท่ มี่ ีการจัดซื้อจัดจ้ าง
(2) ระบุเลขประจาผู้เสี ยภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละครั้ง เช่ น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อนา้ มันเชื้อเพลิง จ้ างซ่ อมรถยนต์ เป็ นต้ น
(5) ระบุจานวนเงินรวมทีม่ ีการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละครั้ง กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้ รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้ างทุกรายการ
(6) ระบุวนั ที/่ เลขทีข่ องสั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ หรือหลักฐานการจ่ ายเงิน เช่ น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้ างนั้น โดยให้ ระบุเป็ นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบ ฯ ข้ อ 97 วรรคสอง
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบ ฯ ข้ อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบ ฯ ข้ อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้ างตามหนังสื อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่ วนที่ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้ างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1- 3

