ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565)
.......................................................................
ตามมพระราชบัญญัติการจัดซท้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

(นายสุเทพ เชตวรรณ์)
รองผู้จัดการ รักษาการแทน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

1

0815560002081

ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลี่ยม

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ กฟภ.

2

3810100270881

นำงลิมำ กองข้ำวเรียบ

อนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำน้้ำปะปำ ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2564

3

3810100483311

นำยวิเชียร อ้นบุตร

จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง (มีควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน)

4

0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด

ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิง ผบป.7กม.1905 กทม.

5

3810400023412

นำงจำรีย์ ฮ่อบุตร

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกส่งใบแจ้งค่ำไฟ เอกชน-รำยใหญ่ พื้นที่
กฟจ.กระบี่ กฟย.อ่ำวนำง บิลประจ้ำเดือนธันวำคม 2564

6

3810600053722

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

12,346.50 04/01/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลว. 4 ม.ค. 65
2000186384,2000186402,200
186409,2000186411,2000186
416,200186420,2000186421,
2000186424,2000186428

นำยประยง สิงหำแก้ว

8

0815560002081

ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม(0815560002081)
หจก.เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร
(0813535000222)
กระบี่ เอ็นพีออยด์(0845558008965)
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชมภูนุช เซอร์วสิ
(0823538000118)

ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมกรำคม 2565

นำงสำวนันทิวนั ด้วงแก้ว

จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำนประจ้ำเดือนธันวำคม 2564

10

1839900247133

นำยปฐมพงษ์ แซ้หลิม

5,415.60 01/01/2565 เลขที่ 2100047165 ต.2 กบ.(บค.)
0021/2563
3,000.00 04/01/2565 เลขที่ ต.2 กฟย.บ.กพ.1/2565
2000015123
2,400.00 04/01/2565 เลขที่ /2100003328 ต.2
กฟย.บ.กพ.2/2565
3,779.70 04/01/2565 เลขที่ 2100012646 กบ.บป.กฟจ.
กบ.014/64
4,500.00 04/01/2565 เลขที่ 2000038236 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
027/2564
11,347.35 04/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001989447/65

3810500205857

1800700039571

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

ต2กบ(บห)0598/64 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำงสุกัญญำ วงศ์สุววรรณ บ.เขำกลม ม.6 ต.หนอง
ทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำสวนหย่อมฯ

7

9

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงเหมำซักเครื่องนอนห้องวิเครำะห์แก้ไขไฟฟ้้ำขัดข้อง
ประจ้ำเดือนธันวำคม 2564

8,000.00 04/01/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ.2000038338

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
1
1

1

3,440.00 05/01/2565 เลขที่ 2000021328 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 97/2564 ลว.26/11/64

1

1,920.00 05/01/2565 เลขที่ 2000038405 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 96/2564 ลว.26/11/64

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

11

0815560001081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม จ้ำกัด

12

0815558000573

บริษัท บ้ำนไฟฟ้ำวิศวกรรม จ้ำกัด เลขที่ 131 ม.2 ต2กบ(บห)0597/64 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
ถ.เหนือคลอง-แหลมกรวด ต.เหนือคลอง อ.เหนือ
อ่ำวนำง-นำยอุดร พิบูลย์ (ฟำร์มกุ้ง) บ.คลองทรำยขำว ม.6 ต.
คลอง จ.กระบี่ 81130 โทร 088-4534628 Fax อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่
: 075-691997

56,257.39 05/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001989673/65

บริษัทตั่งมั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด
(0815560002081),บริษัท ป.ต.ท สนำมบิน
กระบี่(0994000165501),บริษัท ทินเล
ปิโตรเลียม จ้ำกัด(0835561017589),บริษัทตั่ง
มั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด
(0815560002081),บริษัทกระบี่ พี เอ็น ออยล์
จ้ำกัดสำขำส้ำนักงำนใหญ่(0845558008965) ,
ปั้มน้้ำมันเกียวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร
(0813535000222),ป.ต.ท ทินเล ปิโตเลียม
(0835561017589)

จัดซื้อน้้ำมันเชื่อเพลิงเติม น้้ำมันรถยนต์ กฟภ.กบ(6/1/2021)

84,308.00 06/01/2565 เลขที่ 2100012969 ต.2 กบ. (ปบ.)
0002/2565

ค่ำถ่ำยเอกสำรประจ้ำเดือนธันวำคม 2564

13

0815560002081

จัดซื้อค่ำน้้ำมันเชี้อเพลิงรถยนต์81-1915 กบ.

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

19,866.90 05/01/2565 เลขที่ 2100047104 001/2565

เหตุผล
สนับสนุน
1
1

1

14

3770100227323

ร้ำนบีโมบำย เซอร์วสิ

15

3810300001379

นำยวันชัย ชูไสว 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ. ต2กบ(บห)0010/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
กระบี่ 81000
ระบี่-น.ส.ประนอม เพชรสีเงิน ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

16

0813557001060

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน

17

0813561000218

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค เลขที่ 280/3 ต2กบ(บห)0603/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อ่ำวนำง-น.ส.อนุตรำ ชดช้อย ถ.ไสไทยพัฒนำ 1 ม.4 ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่

3,645.00 06/01/2565 เลขที่ 2000066200 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว. 6 ม.ค.65
3,725.00 10/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001992128/65
2,551.00 10/01/2565 เลขที่ 2100141029 อนุมัติ ผจก.10
ม.ค. 65
9,844.00 10/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001992121/65

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

18

0815551000144

บริษัท วัชระกิจเทรดดิ้ง จ้ำกัด

จัดซื้อบัสบำร์ซัพพอร์ท เพื่อใช้ในงำน ครม.สัญจร

19

3810100483311

นำยวิเชียร อ้นบุตร

จ้ำงเหมำเรือเพื่อจดหน่วย

20

0835563002678

บ.โชคมำรวย99 จ้ำกัด
(0835563002678)41/27 ม.1 ต.ฉลอง อ.
เมือง จ.กระบี่ 83130
นำงสำวจุรพี ร หลำนหมำด

ค่ำจ้ำงส่งใบแจ้งเตือน

21

1810100145940

17,890.80 12/01/2565 เลขที่ 2100012758 ใบสั่งซื้อเลขที่
86/2564 ลว.30 พ.ย. 64
655.00 12/01/2565 เลขที่ 001/2565 2000132787

บริษัท เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร จ้ำกัด

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนธันวำคม 2564 กฟย.ต.อน

23

0813557001060

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่

จัดซื้อสีสเปรย์

24

0813557001060

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่ (0813557001060)

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน

25

0107552000146

จัดซื้อแบตเตอร์รี่ ส้ำหรับใช้กับกล้องถ่ำยภำพควำมร้อน

26

0815561000261

27

3810600053722

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ้ำกัด (มหำชน)
(ส้ำนักงำนใหญ่)
ร้ำนอำหำรน้องโจ๊ก (บริษัท นิพนธ์ ยุบล จ้ำกัด)
ส้ำนักงำนใหญ่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

29

3810600053722

1,260.00 11/01/2565 เลขที่ 2000171151 PO
0109/2564
4,800.00 11/01/2565 เลขที่ 2000126287
อนุมัติ ผจก.กบ.
59,522.50 12/01/2565 เลขที่ จ.(กบ.)002/2564 ลว.30 ธ.ค.
63 2100032787
2,300.00 12/01/2565 เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 01
ลว. 7 ม.ค. 65 2100032787

0813535000222

3810600053722

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย

22

28

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

ค่ำรับรอง ผจก.กฟจ.กระบี่ ร้ำนอำหำรน้องโจ๊ก

ต2กบ(บห)0021/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยกวินวัชร์ แก้วกระชูติ บ.คลองแห้ง ม.5 ต.อ่ำวนำง
อ.เมือง จ.กระบี่
น.ส.สำยสุยำ ดกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่ ต2กบ(บห)0005/65 ้ำงเหมำงำนก่
จ้
อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อ่ำวนำง-นำยอนณ ปูนิล บ.ช่องพลี ม.1 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.
กระบี่
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่ ต2กบ(บห)0006/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อ่ำวนำง-นำงนฤมล จันทร์วงศ์กุล บ.ช่องพลี ม.1 ต.อ่ำวนำง อ.
เมือง จ.กระบี่

6,621.00 12/01/2565 เลขที่ 002/2565 2000136200
12,305.00 12/01/2565 เลขที่ PO 3001991134
4,000.00 13/01/2565 เลขที่ 2000042916 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว. 13 ม.ค.65
3,568.45 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994665/65

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14,188.20 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994532/65

1

5,194.85 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994520/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน
3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0602/64 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยอนุกูล หวังเหมรำ ถ.ไสไทยพัฒนำ 1 ม.4 ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0008/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำงวีรวรรณ ตำดร่ม บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0601/64 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยประยูร เก็บทรัพย์ บ.ในสระ ม.1 ต.เขำทอง อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)0016/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยพรพิชิต ผลงำม ย้ำยเสำ บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขำครำม อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0022/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยสุชำติ หยังกุล บ.น้้ำโครมโครม ม.4 ต.เขำทอง อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0007/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยวิทยำ เจริญชัยชนะกิจ ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0009/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-แขวงทำงหลวงชนบทกระบี่ แยกคลองจิหลำด ม.3 ต.ไส
ไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0017/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงมริดำ ภูเก้ำล้วน ถ.กระบี่ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
47 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล ถ.กระบี่ ซ.กระบี่ 49 ต.
ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

3,905.50 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994530/65

1

3,621.95 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994521/65

1

3,220.70 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994526/65

1

2,856.90 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994676/65

1

9,844.00 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994671/65

1

2,621.50 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994517/65

1

1,251.90 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994523/65

1

10,357.60 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994680/65

1

ต2กบ(บห)0018/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.อังคณำ พำศรี ถ.หุตำงกูร ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

2,578.70 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994684/65

1

ต2กบ(บห)0019/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยศรทิพย์ สุขจิตร ซ.กระบี่ 47 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

3,592.20 13/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001994686/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

40

0815551000144

บริษัท วัชรกิจ เทรดดิ้ง จ้ำกัด

จัดซื้อเบรกเกอร์และบัสบำร์ทองแดง

41

3810100585024

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

42

3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

จ้ำงเหมำเรือจดหน่วยค่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนมกรำคม 2565 วันที่
14 ม.ค. 65 อ่ำวไร่เลย์
ต2กบ(บห)0025/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยพรหมมำศ แซ่ลั้ว ม.1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

43

44

45

46

47

48

49

50

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

3810600053722

0813553000131

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็น.เอส.เอ. คอนสทรัคชั่น

ต2กบ(บห)0031/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยฉลวย แผ่นทอง บ.ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)0020/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยสิทธิชัย มงคล บ.คลองจิหลำด ม.3 ต.ไสไทย อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0024/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยบ่ำว เกกินะ บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)0027/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยสมคิด สำระวำรี บ.ช่องพลี ม.1 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0029/65จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.ดำรณี กิ่งเล็ก บ.น้้ำโครมโครม ม.4 ต.เขำทอง อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0026/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยนิกร เวชกุล บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขำครำม อ.เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0032/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงนิ่มนวล สถิตย์ธรรม บ.ในช่อง ม.1 ต.ทับปริก อ.เมือง
จ.กระบี่
จ้ำงเหมำเรือบำสบรรทุกพัสดุอุปกรณ์ไปเกำะกลำง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

5,100.00 14/01/2565 เลขที่ 2000206348 PO
0003/2565
1,400.00 14/01/2565 เลขที่ ใบสั่งงำนจ้ำงเลขที่ 104/2564
ลว. 22/12/64
11,162.78 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001995994/65

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1

1,883.20 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001995998/65

1

3,670.10 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996018/65

1

11,759.30 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996009/65

1

6,152.50 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996002/65

1

5,136.00 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001995999/65

1

4,397.70 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996006/65

1

2,482.40 17/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996011/65

1

53,500.00 18/01/2565 เลขที่ 2000293633 po0005/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

51

0813553000131

52

0953551000222

53

54

55

56

57

58

59

0813561000218

0813561000218

3819900056393

3800600248680

3800600248680

3800600248680

3800600248680

60

3819900043895

61

3819900043895

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็น.เอส.เอ คอนสทรัคชั่น

จ้ำงเหมำรถแบคโฮช่วยปฏิบัติงำนปรับปรุงระบบจ้ำหน่ำยบ้ำน
เกำะกลำง, บ้ำนคลองก้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็น พี บี เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ 17 ซ. จัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ จ้ำนวน 4,000 กล่อง เพื่อ
สุขเกื้อ 1 ต.สะเดง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ
สับเปลี่ยน ทดแทนของเดิมที่ช้ำรุดหรือสูญหำย และส้ำรองใช้
งำนติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเลคทริค เลขที่ 280/3 ต2กบ(บห)0030/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อ่ำวนำง-นำยสุพัฒน์ อ่อนคง ซ.อบต.อ่ำวนำง ม.5 ต.อ่ำวนำง อ.
เมือง จ.กระบี่
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค เลขที่ 280/3 ต2กบ(บห)0028/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อ่ำวนำง-นำงซิวหลิง ซู บ.เขำกลม ม.6 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.
กระบี่
ร้ำน ส.วิวฒ
ั น์ยนต์ (ตลำดเก่ำ) 178/2 ถ.ศรีตรัง ต. ต2กบ(กส)001/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์
กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร (075)
หมำยเลขทะเบียน 81-0776 กระบี่ เครน 25 ตัน
632184,086-4715355
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
ต2กบ(กส)007/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนซีล ลูกปืนล้อหน้ำ รถยนต์
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมำยเลขทะเบียน 80-2905 กระบี่
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
ต2กบ(กส)006/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร 075-631446
หมำยเลขทะเบียน 80-3948 กระบี่
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-631446
โกแมว คำร์แคร์ 18/1 ถ.นภำจรัส ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่
โกแมว คำร์แคร์ 18/1 ถ.นภำจรัส ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

17,120.00 18/01/2565 เลขที่ 2000182545 po0006/65

เหตุผล
สนับสนุน
1

39,076.40 18/01/2565 เลขที่ PO : 3001997292

1
1,883.20 18/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996644/65

1

20,667.05 18/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001996646/65

1

13,000.00 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 001/65
3001996655

1

7,062.00 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 007/65
3001996658

1

3,359.80 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 006/65
3001996662

1

ต2กบ(กส)005/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5083 กระบี่

2,996.00 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 005/65
3001996755

1

ต2กบ(กส)004/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5084 กระบี่

3,605.90 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 004/65
3001996759

1

ต2กบ(กส)002/65 จ้ำงล้ำง อัด ฉีด รถยนต์หมำยเลขทะเบียน
ขอ 1940 สงขลำ
ต2กบ(กส)003/65 จ้ำงล้ำง อัด ฉีด รถยนต์หมำยเลขทะเบียน
7 กม 1798 กทม.

280.00 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 002/65
3001996762
280.00 19/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 003/65
3001996766

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่
62

63

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน
0107544000043

3800700202517

ชื่อผู้ประกอบการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด (มหำชน) สำขำ กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำนของ กฟ
กระบี่
จ.กระบี่
349 หมู่ที่ 11 ต้ำบลกระบี่น้อย อ้ำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

64

0815544000061

บริษัท กระบี่ประดิษฐ์เทรดดิ้ง จ้ำกัด

65

3819900077340

ร้ำนสุทัศน์แอร์ 2012
24-26 ถ.พิศำลภพ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
81000
โทร 081-5371132

66

67

0813560000508

3810100624950

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

หจก.กระบี่บ้ำนแอร์

นำยสงวน ้ม่งหมำย

68

0505563005912

บริษัท ดีเดย์โทรเนอร์ แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด

69

3810100743843

70

3810100071977

ร้ำนไอ.พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลำย (รหัสคู่ค้ำ :
813218) ตั้งที่ 552/4 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.
เหนือคลอง จ.กระบี่
ป.พำนิชรุ่งเรือง

71

1810100145940

นำงสำวจุรพี ร หลำนหมำด

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

657.00 20/01/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลว.20 ม.ค.65
2000293648

1,883.20 20/01/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3001992131/65

เหตุผล
สนับสนุน
1

ต2กบ(บห)0604/64 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยประสิทธิ์ ดินแดง ม.6 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.
กระบี่
จัดซื้อโทรทัศน์สี Smart TV พร้อมขำตั้ง จ้ำนวน 4 เครื่อง
ส้ำหรับใช้งำนของ กฟย.ในสังกัด กฟจ.กระบี่
จ้ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศ Eminent 5 เครื่อง พร้อมน้้ำยำฆ่ำ
เชื้อภำยในอำคำรศูนย์แก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง

98,360.00 20/01/2565 เลขที่ 3001998416

จ้ำงเหมำล้ำงท้ำควำมสะอำดและซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ
ประจ้ำส้ำนักงำน

10,600.00 21/01/2565 เลขที่ 2000182028 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 01/65 ลว.19 ม.ค. 65

1

จ้ำงเหมำรถยนต์ปฏิบัติงำนพื้นที่ต้ำบลอ่ำวนำงประจ้ำเดือน
มกรำคม 2565

4,800.00 24/01/2565 เลขที่ 2000146014 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 02/65 ลว.6 ม.ค. 65

1

4,000.00 21/01/2565 เลขที่ 2000127011 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว.21 ม.ค.65

จัดซื้อตลับหมึกใช้งำน กฟจ.กระบี่ Fuser 4510 / Toner Hp
404
จ้ำงท้ำ Nut Lock อุปกรณ์เก็บปลำยสำยพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ส้ำหรับใช้งำนเก็บปลำยสำยหลังจำกกำรงดจ่ำยไฟ

39,608.19 25/01/2565 เลขที่ 2000283016 PO01/2565

จ้ำงรถเครน 25 ตัน/เมตร 2 คัน

38,520.00 26/01/2565 เลขที่ 2000206896 ต.2 กบ.(ปบ.)
0009/2565
2,300.00 27/01/2565 เลขที่
2000145719/2100036965 บิล
เงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 2 ลว. 27 ม.ค.
65

จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และตวบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย

7,500.00 26/01/2565 เลขที่ 2000135270 อนุมัติ
ผจก.กฟจ.กระบี่ ลว.26 มกรำคม 2565

1
1
1

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่
72

73

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน
3810100585024

1929900062647

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

นำยอภิรตั น์ แซ่แห้ง

74

3820400032136

นำงสำวยุ้พยง พวงร้อน

75

3810100441090

นำยประชิด ระะถะกำร

76

3810200230180

นำยศรำวุฒิ จันทร์สวน
226/101 ม. 8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
นำงสำว ธนิดำ สหมำด

77

78

1930400031752

0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด เลขที่ 99/9
ม.2 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-623399

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้ำงเหมำเรือปฏิบัติงำนแก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง อ่ำวไร่เลย์ วันที่ 18
ม.ค. 65

จ้ำงเหมำเรือหำงยำว บ้ำนเกำะกลำง (ไป-กลับ)

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน กฟย.บ้ำน
เกำะพีพี.
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกซักรีดเครื่องนอนเวร
จ้ำงเหมำกั้นรั้วเพิ่มเติมด้ำนหลังห้องท้ำงำนแผนกมิเตอร์ด้วย
เมทัลชีล ระยะทำง 12 เมตร
งำนจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกวำงหนังสือแจ้งค่ำไฟฟ้ำประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อย (ระบบงำนตัวแทนเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำ) ขอ
งกฟย.บ้ำนเกำะพีพี ประจ้ำเดือน มกรำคม 2565
ต2กบ(กส)004/65 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แผนกก่อสร้ำง กฟ
จ.กระบี่ ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565 จำกสถำนีบริกำร
น้้ำมันภำยใต้กำรให้บริกำร

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

1,400.00 27/01/2565 เลขที่
2000145993/2100036970 บิล
เงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 01 ลว.18
ม.ค.65
2,000.00 27/01/2565 เลขที่
2000226912/2100057553
PO 0007/2565
3,268.00 27/01/2565 เลขที่ 2000330227 อนุมัติ
ผจก.กฟย.บ้ำนเกำะพีพี.
1,680.00 27/01/2565 เลขที่ 2000330282 อนุมัติ
ผจก.กฟย.บ้ำนเกำะพีพี.
12,500.00 28/01/2565 เลขที่ 09/0012 ลว. 20 มกรำคม
2565

เหตุผล
สนับสนุน
1

1

1
1

6,006.00 28/01/2565 เลขที่ 2000146162 / 003/65

1
25,419.70 31/01/2565 เลขที่ ผจก.กบ.ลว. 5 มี.ค.65
2000146188

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่
79

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน
0815560002081

ชื่อผู้ประกอบการ
- บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด
0815560002081
- บริษัท ปตท.น้้ำมันและกำรค้ำปลีก จ้ำกัด (มหำชน)
0107561000013
- บริษัท ดุสิตเอนเนอร์ยี่ พำร์ค จ้ำกัด เขำพนม
0815557001428
- บริษัท กระบี่ พี เอ็น ออยล์ จ้ำกัด อ่ำวลึกเหนือ
0845558008965
- ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บำงเค็มบริกำร เพชรบุรี
0763513000158
- บริษัท สำมดำว ปิโตรเลียม จ้ำกัด ชุมพร
0865538000284
- บริษัท ดุสิตมอเตอร์ออยล์ จ้ำกัด เหนือคลอง
0815539000016
- ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอกธำรำออยล์ ทรำยขำว
0923562000342

ต2กบ(กส)003/65 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แผนกก่อสร้ำง กฟ
จ.กระบี่ ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565 จำกสถำนีบริกำร
น้้ำมันภำยใต้กำรให้บริกำร โดยใช้บัตรเครดิตน้้ำมันจำก
ธนำคำรกรุงไทย

จัดซื้อตลับหมึกใช้งำน กฟจ.กระบี่ Brother MFC 8910 และ
Canon lnk IX6560
ค่ำจ้ำงเหมำส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำ

80

0505563005912

บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด

81

3900300434304

นำยเจษฎำ ศรีนุ้ย(3900300434304)3/1 ม.7
ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

82

83

84

3929800017239

3801000012899

1800700039571

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
(3929800017239)251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.
กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
นำยดลวัฒน์ รัตนพันธุ์
(3801000012899)148/7 ม.8 ต.ทับปริก อ.
เมือง จ.กระบี่
นำงสำวนันทิวนั ด้วงแก้ว

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

75,824.90 31/01/2565 เลขที่ 2100090815 อนุมัติที่ ผจก.
กบ.ลว. 31 ม.ค.65

1

ค่ำจ้ำงเหมำส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำ

ค่ำจ้ำงเหมำส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำ

จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำนประจ้ำเดือนมกรำคม 2565

42,797.86 31/01/2565 เลขที่ 2000353246 PO05/2565

1

6,069.00 01/02/2565 เลขที่ 2000145853 จ.(กบ.)
004/2564 ลว.30 ธ.ค.63

1

14,355.43 01/02/2565 เลขที่ 2000145853 จ.(กบ.)
038/2564 ลว.31 ต.ค.63

1

11,145.47 01/02/2565 เลขที่ 2000145893 จ.(กบ.)
002/2564 ลว.30 ธ.ค.63

1

3,440.00 01/02/2565 เลขที่ 2000145926 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 102/2564 ลว. 24 ธ.ค. 64

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

85

0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด

ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิง ผบป.7กม.1905 กทม.

86

3800600248680

ต2กบ(กส)015/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน บบ. 8873 กระบี่

87

3930300343732

อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่ประสิทธิ์กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 49 ถ.นำเตย ต.
กระบี่ใหญ๋ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-663439,081-67707728
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.กระ
บีน้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446

88

89

3800600248680

3800600248680

90

3800600248680

91

3800600248680

92

3800600248680

93

3800600248680

94

3800600248680

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

2,971.40 01/02/2565 เลขที่ 2100047153 กบ.บป.กฟจ.
กบ.01/65
5,050.40 01/02/2565 เลขที่ 2000173042 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
015/65

เหตุผล
สนับสนุน
1

ต2กบ(กส)016/65 จ้ำงซ่อมสะพำนเหล็ก ใช้งำนประจ้ำ กฟ
จ.กระบี่

23,540.00 01/02/2565 เลขที่ 2000171487 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
108/64

1

ต2กบ(กส)013/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบเบรก รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-8774 กระบี่

10,507.40 01/02/2565 เลขที่ 2000173033 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
013/65

1

ต2กบ(กส)011/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนสำยพำนท่อระบำยฝำวำวล์
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-3948 กระบี่

1,840.40 01/02/2565 เลขที่ 2000173061 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
011/65

1

ต2กบ(กส)014/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-7543 กระบี่
ต2กบ(กส)008/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบเบรค รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-4348 กระบี้่

6,933.60 01/02/2565 เลขที่ 2000173082 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
014/65
1,658.50 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 008/65

ต2กบ(กส)009/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนยำงเพลำกลำง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-2838 กระบี่

2,503.80 01/02/2565 เลขที่ 2000173134 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
009/65

ต2กบ(กส)010/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนเซ็นเซอร์เฟืองไมล์ไฟฟ้ำ
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-4540 กระบี่

3,103.00 01/02/2565 เลขที่ 2000173151 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
010/64

ต2กบ(กส)012/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมคลัชล่ำง , สำย
เบรคมือ รถยนต์หมำยเลขทะเบียน บบ 9693 กระบี่

2,621.50 01/02/2565 เลขที่ 2000173169 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
012/65

1
1
1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่
95

96

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน
3820400032136

3810100441090

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงสำวยุพยง พวงร้อย

นำยประชิด ระถะกำร

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน กฟย.บ้ำน
เกำะพีพี ประจ้ำเดือนมกรำคม 2565

3,440.00 01/02/2565 เลขที่
2000171253/2100043012 อ.
ผจก.กบ. ลว.1 ก.พ. 2565 (ต.2
กฟย.บ.กพ.35/2565)

1

จ้ำงเหมำซักรีดเครื่องนอนเวรห้องแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง กฟย.
บ้ำนเกำะพีพี ประจ้ำเดือน มกรำคม 2565

1,920.00 01/02/2565 เลขที่
2000171321/2100043030 อ.
ผจก.กบ. ลว.1 ก.พ. 2565 (ต.2
กฟย.บ.กพ.36/2565)

1

97

0815560001081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลี่ยม จ้ำกัด

จัดซื้อค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 81-1915 กบ.

98

0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด

ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิง ผบป.กฟจ.กระบี่ 7กม-1905 กทม

99

3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0034/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงส้ำมิรอ้ ส้ำหล้ำ ม.2 ต.เขำครำม อ.เมือง จ.กระบี่

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0033/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-บจก.กระบี่ฮีทเทอรี่ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

3,242.10 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004427/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0036/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-น.ส.วนิดำ หนูคง บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0037/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขด กฟย.
อ่ำวนำง-นำยเทพบุตร บุญต่อ บ.ในไร่ ม.5 ต.หนองทะเล อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0035/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงนิชกำนต์ ตรีกุล ถ.เจริญสุข ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

1,909.95 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004050/65

1

781.10 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004057/65

1

1,867.15 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004053/65

1

ต2กบ(บห)0040/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำงภำวนำ มุคุระ บ.คลองม่วง ม.2 ต.หนองทะเล อ.
เมือง จ.กระบี่

7,821.70 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004064/65

1

100 3800700202517

101 3810600053722

102 3810600053722

103 3810600053722

104 3810600053722

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

22,097.10 01/02/2565 เลขที่ 2100090723 อ.ผจก.ลว. 1
ก.พ.2565
3,542.80 01/02/2565 เลขที่ 2100090694 กบ.บป.กฟจ.
กบ.002/65
7,329.50 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004415/65

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

105 3810600053722

106 3810600053722

107 0815560002081
108 0815560002081

ชื่อผู้ประกอบการ
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลี่ยม
ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม(0815560002081)
หจก.เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร
(0813535000222)
กระบี่ เอ็นพีออยด์(0845558008965)
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชมภูนุช เซอร์วสิ
(0823538000118)

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง
ต2กบ(บห)0038/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่- น.ส.ภรทิพย์ กำหลง บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0039/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยรวิชญ์ อิสลำม บ.ในไร่ ม.5 ต.หนองทะเล อ.เมือง
จ.กระบี่
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ กฟภ. ผบค.กฟจ.กระบี่
ค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวำคม 2564

จูนกำรไฟฟ้ำ (ส้ำนกังำนใหญ่) 8820400265629 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้ำนช่ำง

110 1839900247133

นำยปฐมพงษ์ แซ่หลิม

นำยชำคริส เกำะกลำง

112 1810100115510

นำยชำคริส เกำะกลำง

113 1810100115510

นำยชำคริส เกำะกลำง

114 1810100115510

นำยชำคริส เกำะกลำง

115 1810100115510

นำยชำคริส เกำะกลำง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

1,926.00 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004059/65

1

2,498.45 01/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002004060/65

1

5,026.90 01/02/2565 เลขที่ 2100090728
12,647.40 02/02/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลว. 4 ม.ค. 65
2100090788

1

1

109 8820400265629

111 1810100115510

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงเหมำซักเครื่องนอนห้องวิเครำะห์แก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง
ประจ้ำเดือนมกรำคม 2565
จ้ำงเรือหำงยำวท่ำเรือส่วนสำธำรณะธำรำ - บ้ำนเกำะกลำง (ไปกลับ)
จ้ำงเรือหำงยำวท่ำเรือส่วนสำธำรณะธำรำ บ้ำนเกำะกลำง (ไปกลับ)
จ้ำงเรือหำงยำวท่ำเรือส่วนสำธำรณะธำรำ-บ้ำนเกำะกลำง(ไป
กลับ)
จ้ำงเรือหำงยำวท่ำเรือสวนสำธำรณะธำรำ - บ้ำนเกำะกลำง(ไปกลับ)
จ้ำงเหมำเรำหำงยำวท่ำเรือสวนสำธรำรณะธำรำ - บ้ำนเกำะ
กลำง(ไป-กลับ)

12,989.80 02/02/2565 เลขที่ 2000206396 / 003/2565
1,920.00 02/02/2565 เลขที่ 2000145829 บสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 100/2564 ลว.24/12/64
500.00 02/02/2565 2000171182
500.00 02/02/2565 2000171224
500.00 02/02/2565 2000171179
500.00 02/02/2565 2000172249
500.00 02/02/2565 2000173355

1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

116 0813557001060

117 0813535000222

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 12 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน
15 ซอย 7 ถนนมหำรำช ต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอเมือง กฟจ.กระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000
บริษัท เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร จ้ำกัด

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนมกรำคม กฟย.ต.อน

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

1,935.00 02/02/2565 เลขที่ 2000181849 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว.2 ก.พ.65

19,928.60 02/02/2565 เลขที่ 2100050970 ใบสั่งซื้อเลขที่
103/2564 ลว.30 / 12 / 64

เหตุผล
สนับสนุน
1

1

118 0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม จ้ำกัด

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ผมต. ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565

1,567.10 02/02/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลว. 2 ก.พ. 64

119 3810100743843

ไอ.พริ้น แอนด์ ซัพพลำย
552/4 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
81130
นำยวันชัย ชูไสว 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000

ท้ำป้ำยไวนิลพื้นที่หวงห้ำม หุ้มโครงไม้ พร้อมติดตั้งในที่ดิน
ส้ำหรับก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำอ่ำวนำง

1,500.00 03/02/2565 เลขที่ 2000181768 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว.3 ก.พ.65

1

ต2กบ(บห)0059/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยกจรธรรม ปรียสมุทัย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

2,742.00 03/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002005755/65

1

121 3810300001379

นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

15,065.00 03/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002005744/65

122 3810400023412

นำงจำรีย์ ฮ่อบุตร

ต2กบ(บห)0058/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำงสุกัญญำ วงศ์สุวรรณ ม.6 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.
กระบี่
จ้ำงเหมำส่งใบแจ้งหนี้เอกชนรำยใหญ่ กฟจ.กระบี่ กฟย.อ่ำวนำง

120 3810300001379

123 0815560002081

บริษัทตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด
(0815560002081)บริษัท ป.ต.ท คลองท่อม
(081350000097)สำธิตและพัทยำ สำขำ
ส้ำนักงำนใหญ่(0823529000119)ปั้มน้้ำมัน
เกียวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร
(0813535000222)

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงเติมน้้ำมัน กฟภ.กบ

4,500.00 03/02/2565 เลขที่ 2000220295 ใบเสนอรำคำ
เลขที่ 028/2565 ลว. 3 ก.พ.2565
78,558.30 04/02/2565 เลขที่ 2100051121 ต.2 กบ. (ปบ.)
0011/2565

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

124 3819900123562

125 3820400265629

126 3800700202517

127

128 3800700202517

129 3800700202517

130 3800700202517

131 3800700202517

132 3800700202517

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำงอุษนำ ศรีนุ้ย 3/1 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ค่ำจ้ำงเหมำส่งใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำผู้ใช้ไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อยใช้หม้อ
แปลงขนำดไม่เกิน 100 kVA และผู้ใช้ไฟฟ้ำส่วนรำชกำรรำย
ย่อยของ กฟจ.กระบี่ ประจ้ำเดือน มกรำคม 2565

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

4,875.00 04/02/2565 เลขที่ 2000206434 / ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 01/2565 ลว. 04.02.2565

เหตุผล
สนับสนุน
1

ร้ำน จูนกำรไฟฟ้ำ (ส้ำนักงำนใหญ่) 72/10 ม.7 ต.
อ่ำวลึกใต้ อ.อ่ำวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 075-619073
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)0010/65 จัดซื้อเครื่องมือช่ำง ประจ้ำชุดทีมงำน
ผกส.กฟจ.กระบี่

16,317.50 04/02/2565 เลขที่ 2000220218 ใบสั่งซื้อเลขที่
010/65

ต2กบ(บห)0056/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.วันเพ็ญ ชำยเขำทอง ม.2 ต.เขำทอง อ.เมือง จ.กระบี่

4,397.70 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006289/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

4,847.10 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006291/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0055/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยสุพัฒน์ เหล่ำบัวอ้ำไพ ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)0053/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยประเสริม จงรักษ์ ม.2 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

4,697.30 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006299/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0050/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยวัชระ วะจิดี ม.5 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

1,936.70 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006303/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0052/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงทัศนีย์ พลขันธ์ ม.6 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

8,843.55 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006284/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0057/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำยภำคิน ขวัญศรีสุทธิ์ ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

9,844.00 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006287/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0054/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-น.ส.ภคินี เทียมคลี ม.1 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

14,038.40 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006294/65

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

133 3800700202517

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0051/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
อ่ำวนำง-นำงน้้ำค้ำง ไฮซิค ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

11,208.25 04/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002006300/65

134 3819900034608

ร้ำนอำคิวเฟอร์นิเจอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน
ของกฟจ.กระบี่ และ กฟย. ในสังกัด โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

22,600.00 04/02/2565 เลขที่ 3002006505

135 1819900109237

ร้ำน SCD ผ้ำม่ำน

136 0105537143215

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด

137 0835563002678

138 0503546003735

บริษัท โชคมำรวย 99 จ้ำกัด
(0835563002678)41/27 ม.1 ต.ฉลอง อ.
เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 8 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน
ของกฟจ.กระบี่ และ กฟย. ในสังกัด
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพำ จ้ำนวน 1 เครื่อง ส้ำหรับใช้
งำนของกฟจ.กระบี่
จ้ำงเหมำส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำ

139 0503546003735

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

140 3800600248680

อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446

141 3800600248680

142 3800600248680

143 3800600248680

จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ใช้งำน กฟอ.อ่ำวนำง/กฟอ.บ้ำนเกำะพีพี
Ricoh Sp325
จัดซื้อตลับหมึกใช้งำน กฟจ.กระบี่ Samsung 4510

4,500.00 04/02/2565 เลขที่ 3002006606

เหตุผล
สนับสนุน
1

1

3,990.00 04/02/2565 เลขที่ 3002006650
28,637.50 07/02/2565 เลขที่ 2000173384 จ.(กบ.)
005/2564 ลว.30 ธ.ค.63
22,500.00 07/02/2565 เลขที่ 2000243671 PO2/2565
29,000.00 07/02/2565 เลขที่ 2000243588 PO3/2565

1
1

ต2กบ(กส)020/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนสำยไฮดรอลิค รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5084 กระบี่

6,387.90 08/02/2565 เลขที่ 2000206468 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
020/65

ต2กบ(กส)019/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่องรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-2905 กระบี่

3,723.60 08/02/2565 เลขที่ 2000206542 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
019/65

1

ต2กบ(กส)017/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน บพ.3254 กระบี่

5,863.60 08/02/2565 เลขที่ 2000206494 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
017/65

1

ต2กบ(กส)018/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยน ระบบครัช รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-3948 กระบี่

10,828.40 08/02/2565 เลขที่ 2000206516 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
018/65

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

144 1819900006560

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

ร้ำน ส.พำณิชย์
24-26 ถ.ศรีตรัง(ตลำดเก่ำ) อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทร 075-663243
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมมวลสำรศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพิธวี ำง
ศิลำฤกษ์กำรสร้ำงหอพระเพื่อประดิษฐำนพระพุทธรูปประจ้ำ
กฟภ.
ต2กบ(บห)0069/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงแจ่มใจ แพรกปำน ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

147 3800700202517

148 3800700202517

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

2,190.00 09/02/2565 เลขที่ 2000181890 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว.9 ก.พ.65

1

1,273.30 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008902/65

1

ต2กบ(บห)0071/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยทรงพันธ์ เหมทำนนท์ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

13,000.50 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008922/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0068/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยสุรชำติ เจ้ำสวน ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

6,805.20 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008898/65

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0066/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงร่อมิอ๊ะ อำยุยืน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

14,947.90 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008890/65

149 3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

12,497.60 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008912/65

150 3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0070/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยสมพร ขำวเหลือง บ.นำหัวนอน ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)0067/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยศักดิ์สุรนิ ทร์ คลองรั้ว ม.3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

151 3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)0072/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.สุมำลี ชนะกุล ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

1,273.30 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008916/65

152 3810300001379

นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0064/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-อบต.ไสไทย ไฟสำธำรณะถนนสวนพริกพัฒนำ 1/1

4,222.00 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008887/65

1

นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0063/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-อบต.ไสไทย ไฟสำธำรณะถนนสวนพริกพัฒนำ 1/6

5,850.00 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008875/65

1

145 3800700202517

146 3800700202517

153 3810300001379

1,883.20 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008893/65

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

154 3810300001379

นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0065/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-อบต.ไสไทย ไฟสำธำรณะถนนสวนพริกพัฒนำ 1/2

11,810.00 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008880/65

155 3810300001379

นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0062/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-อบต.ไสไทย ไฟสำธำรณะถนนสวนพริกพัฒนำ 2/5

10,700.00 09/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002008872/65

1

นำยประดิษ คงผอม
(3800400801971)125/174 ม.17 ต.
ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฯ
นำยอภิรตั น์ แซ่เห้ง

ค่ำจ้ำงเหมำปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจ้ำเดือน มกรำคม 2565

14,719.00 10/02/2565 เลขที่ 2000187726 จ.(กบ.)
007/2565 ลว.10 ม.ค.65

1

156 3800400801971

157 1929900062647

158 3810100034494

159 3810100483311

160 0813557001060
161 3810100743843
162 0813557001060

163 3820400265629
164 0815558000573

จ้ำงเหมำเรือหำงยำวท่ำเรือสวนสำธำรณะธำรำ-บ้ำนเกำะกลำง
(ไป-กลับ)

ร้ำนรวมเพื่อนกำรเต้นท์ (นำงสำวจิตรำ บุญคง) เลขที่ เช่ำบริกำรเก้ำอี้พลำสติก เพื่อใช้รองรับผู้เข้ำร่วมประมูลกำรขำย
57/3 ม.1 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เลข ทอดตลำดทรัพย์สินหม้อแปลงช้ำรุดและเครื่องปรับอำกำศช้ำรุด
ประจ้ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 3810100034494
จ้ำนวน 2 รำยกำร ของ กฟจ.กระบี่
นำยวิเชียร อ้นบุตร

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่
15 ซ.7 ถ.มหำรำช ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
ร้ำนไอ.พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลำย

จ้ำงเหมำเรือเพ่้อจดหน่วย

กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 5 รำยกำร
ป้ำยไวนิลออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริกำรประชำชน

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่ ตั้งอยู่ที่ 15 ซอย จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 21 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน
7 ถนนมหำรำช ต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัด ผบป.กฟจ.กระบี่
กระบี่
ร้ำนจูนกำรไฟฟ้ำ
จัดซื้อเครื่องมือช่ำง เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงปรับปรุงระบบ
จ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ
บริษัท บ้ำนไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ้ำกัด
จ้ำงเหมำรถเครนขุดเจำะช่วยปฏิบัติงำนติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์
115 เควี

500.00 10/02/2565 เลขที่
2000211699/2100053415 ต.
2 กบ.(ปบ.)0013/2565
300.00 10/02/2565 เลขที่ 2000205389 อนุมัติ
ผจก.กฟจ.กระบี่ ลว.11 กุมภำพันธ์
2565
4,800.00 11/02/2565 เลขที่
2000226978/2100057569
ผจก.กบ. ลว.11 ก.พ.2565
6,504.00 11/02/2565 เลขที่ 2000244291 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลว.11 ก.พ.65
300.00 11/02/2565 เลขที่ 2000311664 ที่พ.(ม)
70/2562 15ตุลำคม 2562
3,338.00 14/02/2565 เลขที่ 2000211578อนุมัติ ผจก.กฟ
จ.กระบี่ ลว.14 กุมภำพันธ์ 2565
3,975.05 14/02/2565 เลขที่ 2000278201 PO
0010/2565
8,560.00 14/02/2565 เลขที่ po3002011551

1

1

1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

165 3810100585024

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

166 3820400265629

ร้ำนจูนกำรไฟฟ้ำ (ส้ำนักงำนใหญ่)

167 0103549017331

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เคทีอำร์ พลัส

168 3800700202517

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

169 3800700202517

170 3800700202517

171 0813561000218

172 0813561000218

173 0813561000218

174 3920100722691

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้ำงเหมำเรือจดหน่วยค่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565
อ่ำวไร่เลย์

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่ำง เพื่อใช้ในงำนบ้ำรุงรักษำหม้อแปลง
ของระบบจ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จัดซื้อตลับหมึกใช้งำน กฟจ.กระบี่ Brother MFC 5450 /
Fujitsu DL3850 / Tally 6615
ต2กบ(กส)001/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยปรีชำ ช่ำงเรือ บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(กส)002/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-น.ส.ยุพิน บุญรอด ม.1 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

ต2กบ(กส)006/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่- นำยวีรพล คลองรั้ว บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง
จ.กระบี่
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ (ส้ำนักงำนใหญ่) อิเล็คท ต2กบ(บห)057/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
ริค เลขที่ 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นำง-น.ส.สุกัลยำ พำนทอง บ.แหลมโพธิ์ ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง
81000
จ.กระบี่
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเลคทริค (ส้ำยนักงำน ต2กบ(บห)0049/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.
ใหญ่) เลขที่ 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ อ่ำวนำง-น.ส.พิญำนันท์ สะมำน บ.อ่ำวนำง ม.2 ต.อ่ำวนำง อ.
81000
เมือง จ.กระบี่
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ต2กบ(บห)061/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
ใหญ่) เลขที่ 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นำง-นำยบุญเลิศ แซ่หลิม บ.คลองจิหลำด ม.3 ต.ไสไทย อ.เมือง
81000
จ.กระบี่
พัฒนำกำรเบำะ 164/6 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ. ต2กบ(กส)021/65 จ้ำงหุ้มเบำะใหม่ รถยนต์หมำยเลขทะเบียน
เมือง จ.กระบี่ 81000
80-7225 กระบี่
โทร 081-5373096,095-8230067

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

1,400.00 15/02/2565 เลขที่
2000325610/2100081762
ใบสั่งงำนจ้ำงเลขที่ 12/65 ลว.
14/02/65
3,533.68 17/02/2565 เลขที่ 2000309823 PO
0012/2565
27,060.30 17/02/2565 เลขที่ 2000354706 PO04/2565
1,883.20 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013726/65

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1

2,375.40 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013729/65

1

7,677.25 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013732/65

1

3,252.80 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013703/65

1

7,308.10 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013710/65

1

2,498.45 18/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002013721/65

1

3,800.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243857 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
021/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

175 3810100630551

176 3819900056393

177 3800600248680

178 0813535000133

179 0813535000133

180 3820400283694

181 3910500031475

ชื่อผู้ประกอบการ
อู่ณัฐพลกำรช่ำง 5/2 ถ.จุฑำมำตย์ ต.กระบี่ใหญ๋ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 087-2658307
ร้ำน ส.วิวฒ
ั น์ยนต์ (ตลำดเก่ำ) 178/2 ถ.ศรีตรัง ต.
กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 075-632184,086-4715355
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-631446
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระบี่ยำงทอง 1992 สำขำที่
00002 เลขที่ 272 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000
โทร 075-600800-4 โทรสำร 075-600805

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำยพิทยำ หมำดหวัง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ต2กบ(กส)022/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้ำ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน บบ-9693 กระบี่

1,600.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243830 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
022/65

1

ต2กบ(กส)026/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน บบ-9693 กระบี่

4,200.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243762 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
026/65

1

642.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243799 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
025/65

1

ต2กบ(กส)025/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนตัดต่อแป๊บไฮดรอลิค
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-2838 กระบี่
ต2กบ(กส)024/65 จ้ำงเปลี่ยนยำงล้อหน้ำ 2 เส้น รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-2904 กระบี่

16,400.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243904 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
024/65

1

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระบี่ยำงทอง 1992 สำขำที่
ต2กบ(กส)023/65 จ้ำงเปลี่ยนยำงล้อหน้ำ 2 เส้น รถยนต์
00002 เลขที่ 272 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ. หมำยเลขทะเบียน 80-3948 กระบี่
กระบี่ 81000
โทร 075-600800-4 โทรสำร 075-600805
นำยเอกทัศน์ นำวีวอ่ ง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง (มีควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน)

จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง (มีควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน)

16,400.00 21/02/2565 เลขที่ 2000243939 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
023/65

1
2,400.00 21/02/2565 เลขที่
2000263988/2100067625 อ.
ผจก.กบ. ลว.21 ก.พ. 65 (ต.2
กฟย.บ.กพ.58/2565)

1

2,400.00 21/02/2565 เลขที่
2000263519/2100067497 อ.
ผจก.กบ. ลว.21 ก.พ. 65 (ต.2
กฟย.บ.กพ.59/2565)

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

182 3810100585024

183 3810100585024

184 3810100585024

185 3929800017239

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง ที่อยู่ 251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.
กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

186 0505563005912

บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด

187 3820400265629

จูนกำรไฟฟ้ำ (ส้ำนักงำนใหญ่)

188 3929800017239

นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
นำงสำวจุรพี ร หลำนหมำด

189 1810100145940

190 3810100624950

นำยสงวน มุ่งหมำย

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

จ้ำงเหมำเรือแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้องอ่ำวไร่เลย์ วันที่ 6 ก.พ.
65

1,400.00 21/02/2565 เลขที่
2000310049/2100077473 บิล
เงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 07 ลว.6 ก.พ.
65

1

้ำงเหมำเรื
จ้
อส่งบิลต่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนมกรำคม 2565 อ่ำวไร่
เลย์

1,400.00 21/02/2565 เลขที่
2000309950/2100077458
ใบสั่งงำนจ้ำงเลขที่ 105/2564 ลว.
24/12/64

1

จ้ำงเหมำเรือส่งใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์
2565 อ่ำวไร่เลย์

1,400.00 21/02/2565 เลขที่
2000325592/2100081752
ใบสั่งงำนจ้ำงเลขที่ 13/65 ลว.
18/02/65

1

ค่ำจ้ำงปฏิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำรำยย่อยของพื้นที่โซน D กฟจ.ก
ระบี่ ในระหว่ำงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 - 07 มีนำคม
2565
จัดซื้อตลับหมึก Toner Brother MFC-L2715/Drum
Brother MFC-L2715 และ Oki 790 Plus
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้

9,710.00 21/02/2565 เลขที่ หนังสือขออนุมัติจ้ำง ลว. 21
กุมภำพันธ์ 2565
34,828.50 21/02/2565 เลขที่ 2000354847 PO06/2565

ค่ำน้ำส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำ (INSx) โซน D ชองกฟจ.กระบี่
รอบประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565
จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย

5,467.70 21/02/2565 เลขที่ 2000361075 อนุมัติ
ผจก.กฟจ.กระบี่
4,706.45 21/02/2565 เลขที่ หนังสือขออนุมัติจ้ำง ลว. 21
กุมภำพันธ์ 2565
5,300.00 22/02/2565 เลขที่
2000263869/2100067599 บิล
เงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 03 ลว. 22
ก.พ. 65

จ้ำงเหมำรถยนต์ทะเบียน บต-8519 กระบี่ ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2565

4,800.00 22/02/2565 เลขที่ ใบสั่งงำนจ้ำงเลขที่ 11/2565
ลว.28 ม.ค. 65

1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

191 1930400031752

192 1810100192687

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำงสำว ธนิดำ สหมำด (บัตรประชำชน
1-9304-00031-75-2) ที่อยู่ 30 หมู่2 ต้ำบล
เกำะศรีบอยำ อ้ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

จ้ำงบุคคลภำยนอกวำงหนังสือแจ้งค่ำไฟฟ้ำ ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
เอกชนรำยย่อย(ระบบงำนตัวแทนเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำ) ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2565 ของ กฟย.บ้ำนเกำะพีพี

นำงสำวไอลดำ นี้ระตะ (อันดำ มันสมูท ยูนิต)ี้

จัดจ้ำงขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เพื่อไปใช้งำนพื้นที่เกำะพีพี

193 5810500046950

นำยสุไหลมำน อำจหำญ

194 0105561184643

บริษัท แฮปปี้ พริ้นท์ จ้ำกัด

195 0105547134723

บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จ้ำกัด

196 3810600053722

จ้ำงตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจ้ำหน่ำยแรงสูง ซอยจวนผู้วำ่ จังหวัด
กระบี่ (กรณีต้นไม้ลักษณะพิษเศษ)
จัดซื้อหนังสือแจ้งค่ำไฟฟ้ำ ขนำด 9 x 11 ใช้งำน กฟจ.กระบี่

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

6,048.00 23/02/2565 เลขที่ 2000309553 อนุมัติ
ผจก.กฟจ.กระบี่ ลว.23 ก.พ.2565

1,500.00 23/02/2565 เลขที่
2000278112/2100070117
PO 0015/2565
17,000.00 23/02/2565 เลขที่ PO3002016250
28,248.00 23/02/2565 เลขที่ 2000354903 PO07/2565
34,186.50 23/02/2565 เลขที่ 3002015891

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

จัดซื้อพัสดุท่อพีวซี ีแข็ง จ้ำนวน 2 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน ของ
กฟจ.กระบี่
ต2กบ(บห)005/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยสุทธิเนตร พรหมรักษษำ ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน้้ำ

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)074/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยทิวำ ภูเก้ำล้วน ถ.เจริญสุข ต.ปำกน้้ำ
ต2กบ(บห)004/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยนันทวุฒิ ณรงค์พันธ์ ถ.มหำรำช 48 ต.ปำกน้้ำ

2,578.70 23/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015847/65
2,334.74 23/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015827/65

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)0073/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยศิวชั ญ์ ยุวกนิษฐ์ ซ.มหำรำช 28 ต.ปำกน้้ำ

1,893.90 23/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015842/65

201 3810100441090

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
นำยประชิด ระถะกำร

1,889.62 23/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015824/65
1,800.00 23/02/2565 เลขที่ 2000458957 อนุมัติ ผจก.

202 3820400032136

น.ส.ยุพยง พวงร้อย

ต2กบ(บห)003/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.ไอลดำ ชูวเิ ศษ บ.ในช่อง ม.1 ต.ทับปริก
จ้ำงเหมำซักรีดเครื่องนอนเวรห้องแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง เดือน
มีนำคม 2565
จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565

197 3810600053722
198 3810600053722

199 3810600053722

200 3810600053722

2,578.70 23/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015823/65

3,956.00 23/02/2565 เลขที่ 2000458919 อนุมัติ ผจก.

เหตุผล
สนับสนุน
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

203 3810100448574

นำยสมคิด บุญถำวร

จ้ำงเหมำซ่อมแซมพ้้นผิวจรำจรฯ

13,000.00 24/02/2565 เลขที่ 2000263309 อนุมัติ ผจก.กบ.

204 0105555089294

บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

จัดซื้อของที่ระลึกเยี่ยมลูกค้ำรำยใหญ่ และลูกค้ำรำยส้ำคัญ

11,047.75 24/02/2565 เลขที่ 2000309770

205 3810600053722

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)056/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยบุญช่วย จ้ำนอง บ.เขำขำว ม.5 ต.เขำครำม

1,888.55 25/02/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002015838/65

1

นำงสำวนันทิวนั ด้วงแก้ว

จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์
2565

3,096.00 28/02/2565 เลขที่ 2000310104 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 10/2565 ลว.28/01/65

1

จ้ำงเหมำซักเครื่องนอนประจ้ำห้องวิเครำะห์แก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง
ประจ้ำเดือนกุ้มภำพันธ์ 2565

1,680.00 28/02/2565 เลขที่ 2000310129 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 09/2565 ลว.28/01/65

1

ค่ำด้ำเนินกำรส่งใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้ไฟเอกชนรำยย่อย และผู้ใช้ไฟ
ส่วนรำชกำร ของกฟจ.กระบี่

4,815.00 28/02/2565 เลขที่ 2000311686 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
02/2565 ลว. 28/02/2565

1

206 1800700039571

207 1839900247133

208 3819900123562

นำยปฐมพงษ์ แซ่หลิม

นำงอุษนำ ศรีนุ้ย

209 3810200107671
210 3810100071977

กระบี่ดีไซน์ (ส้ำนักงำนใหญ่)
ป.พำนิชรุ่งเรือง

รับจ้ำงท้ำตรำยำง จ้ำนวน 4 รำยกำร
จ้ำงรถเครน 25 ต้น/เมตร 1 คัน จ้ำนวน 1 วัน

211 0815560002081

บ.ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ขล7377ขก (เดือนมีนำคม2565)

212 3810500205857

นำยประยง สิงหำแก้ว

213 0815560002081

บริษัทตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด
(0815560002081),บริษัท ป.ต.ท สนำมบิน
กระบี่(0107561000013)
บริษัท ปั๊มน้้ำมัน ป.ต.ท ไสไทย
(0813535000222)

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกบ้ำรุงรักษำสวนหย่อมและรอบบริเวณ
ส้ำนักงำน
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงน้้ำรถยนต์ กฟภ.

214 0815560001081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม จ้ำกัด

3,798.50 28/02/2565 เลขที่ 2000311801
9,630.00 01/03/2565 เลขที่ 2000330371
PO0020/2565
5,475.60 01/03/2565 เลขที่ กบ.บค.กฟจ.0005/2565
2000311888
8,000.00 01/03/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก. 1 มี.ค.65
2000311992
91,748.08 01/03/2565 เลขที่ ต.2 กบอ(ปบ)0027/2565
2000311998

1

1
1
1
1

1
จัดซื้อค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 81-1915

23,982.80 01/03/2565 เลขที่ 003/2565 2000312548

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด เลขที่ 99/9
ม.2 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-623399
1. บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตรเลียม จ้ำกัด
0815560002081
2. บริษัท กระบี่ B.P. 1999 จ้ำกัด อ่ำวลึกเหนือ
0815542000366
3. บริษัท ปตท.น้้ำมันและกำรค้ำปลีก จ้ำกัด
(มหำชน) สนำมบิน 0107561000013
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร
0813535000222
5. บริษัท ดุสิต เอนเนอร์ยี่ พำร์ค จ้ำกัด เขำพนม
0815557001428
6. บริษัท ดุสิต มอเตอร์ออยล์ จ้ำกัด เหนือคลอง
0815539000016
7. บริษัท ดับเบิล เอส ปิโตร เซอร์วสิ จ้ำกัด บ้ำนทุ่ง
0815557000570

ต2กบ(กส)006/65 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แผนกก่อสร้ำง กฟ
จ.กระบี่ ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565 จำกสถำนีบริกำรน้้ำมัน
ภำยใต้กำรให้บริกำร
ต2กบ(กส)005/65 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แผนกก่อสร้ำง กฟ
จ.กระบี่ ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565 จำกสถำนีบริกำรน้้ำมัน
ภำยใต้กำรให้บริกำร โดยใช้บัตรเครดิตน้้ำมันจำกธนำคำรกรุงไทย

217 3810500205857

นำยประยง สิงหำแก้ว

218 5819900001382

กล้วยไม้ฟรอเรส

จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกบ้ำรุงรักษำสวนหย่อมและรอบบริเวณ
ส้ำนักงำน
จัดซื้อพำนพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธถี วำนรำชสักกำระแด่
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตร "พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย"

215 0815560002081

216 0815560002081

219 0813535000222

บริษัท เกี่ยวข้องกำรค้ำและกำรเกษตร จ้ำกัด

220 1820200003373

นำยปรมินทร์ ช้ำนินำ

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

26,417.40 01/03/2565 เลขที่ อนุมัติที่ ผจก.กบ.
2000315620

เหตุผล
สนับสนุน
1

95,209.48 01/03/2565 เลขที่ อนุมัติที่ ผจก.กบ.
2000315921

1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565 กฟย.ต.
อ่ำวนำง กระบี่
จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง

8,000.00 02/03/2565 เลขที่ 2000278806
1,000.00 02/03/2565 เลขที่
2000311463/2100077948

20,543.50 03/03/2565 เลขที่ 2100090729 เลขที่
08/2565 ลว.27 ม.ค. 65
2,400.00 03/03/2565 เลขที่
2000363641/2100092127
อนุมัติ ผจก.กฟย.บ้ำนเกำะพีพี.

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

221 3800700202517

222 3800700202517

223 3800700202517

224 3800700202517

225 3800700202517

226 3800700202517

227 3800700202517

228 3800700202517

229

230 0813561000218

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

75,964.65 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020675/65

1

44,506.65 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020685/65

1

32,128.89 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020690/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)013/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น จ้ำกัด บ.อ่ำวนำง ม.2 ต.อ่ำว
นำง อ.เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)015/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-โรงเรียนอ้ำมำตย์พำนิชนุกูล ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่
ต2กบ(บห)014/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ำกัด ถ.อุตรกิจ ต.
กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)022/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.ปัทมำ จันทร์ตรำชู ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

1,936.70 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020574/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)020/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-น.ส.ภครัชย์ บุญเรือง ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

1,936.70 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020605/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรรธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)023/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยอนุสรณ์ ซุ้นเส้ง ม.6 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

10,603.70 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
30020200576/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)021/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.เสำวภำ ตั้งขันติกุล บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขำครำม อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(กส)019/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยสุรชัย สืบเหตุ ม.2 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่

3,349.10 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020604/65

1

8,629.55 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020607/65

1

ค่ำจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรประจ้ำเดือน ก.พ. 2565

2,520.00 03/03/2565 เลขที่ 2000426602

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180
บีโมบำย เซอร์วสิ
129/13 ถนนกระบี่ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) เลขที่ 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000

1
ต2กบ(บห)011/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยวิทยำ เจริญชัยชนะกิจ (บ้ำนจัดสรร) บ.ในช่อง ม.1 ต.
ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

44,432.82 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020645/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

231 3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)016/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ม.3 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

43,254.75 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020634/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

38,131.59 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020625/65

1

52,593.71 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020620/65

1

234 0815560002081

บริษัท ตั้งมั่นก่อกิจปิโตรเลียม จ้ำกัด

ต2กบ(บห)017/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี จ้ำกัด บ.ในสระ ม.1 ต.เขำทอง อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)018/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยเจต โสธำรัตน์ (บ้ำนจัดสรร) อ่ำวนำงซอย 1 ม.2 ต.
อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ผมต. ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565

235 0813561000714

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด วิลำศ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำนใหญ่) ต2กบ(บห)012/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
เลขที่ 571/98 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ระบี่-กองร้อยต้ำรวจตระเวณชำยแดนที่ 426 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่
81000
ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 094-459-8797

36,661.41 03/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002020667/65

232 3810600053722

233 3810600053722

236 3519900063686

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

นำยอรุณ พู,ล์ศิริ 3519900063686

จัดซื้อน้้ำกลั่น

237 0994000165501
238 0815558000573

ไอ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลำย
บริษัท บ้ำนไฟฟ้ำ วิศวกรรม จ้ำกัด

239 3819900067387
240 5810100025904

ร้ำนเรือนทิพย์ 2
สมพร มอเตอร์ 64/6 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร 075-632125

ท้ำป้ำยไวนิลจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต
จ้ำงเหมำรถเครนสว่ำนขุดเจำะช่วยปฏิบัติงำนย้ำยแนวระบบ
จ้ำหน่ำยถนนคู่เมือง
ค่ำรับรอง ผจก.กฟจ.กระบี่ จำกร้ำนเรือนทิพย์
ต2กบ(กส)030/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบไฟ รถยนต์หมำยเลข
ทะเบียน 80-3948 กระบี่

โต้งเครื่องเย็น 123/5 ถ.มหำรำช ต.กระบี่ใหญ่ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร 089-5938037

ต2กบ(กส)028/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-8774 กระบี่

241 3819900163222

2,859.50 03/03/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลว. 3 มี.ค. 65

240.00 04/03/2565 เลขที่
2000309882/2100077419
001/2565
1,200.00 04/03/2565 เลขที่ 2000330147
8,560.00 04/03/2565 เลขที่ po3002021314
2,280.00 06/03/2565 2000330224
6,650.00 07/03/2565 เลขที่ 2000311895 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
030/65
2,800.00 07/03/2565 เลขที่ 2000311863 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
028/65

1
1

1
1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

242 3819900043895

243 3930300343732

244 3810100625760

ชื่อผู้ประกอบการ

โกแมว คำร์แคร์ 18/1 ถ.นภำจรัส ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง ต2กบ(กส)027/65 จ้ำง ล้ำง อัด ฉีด รถยนต์หมำยเลขทะเบียน
จ.กระบี่ 81000
ขล.7377 ข่อนแก่น
อู่ประสิทธิ์กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 49 ถ.นำเตย ต.
กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-663439 , 081-6770728
นำยพรชัย ฉุ่นย่อง 3/1 ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000

245 3810100743843

ไอ.พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลำย

246 0813557001060

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่

247 3810400023412

นำงจำรีย์ ฮ่อบุตร

248 0813557001060

249 3929800017239

250 3929800017239
251 3929800017239

252 3929800017239

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่

นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง
นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

ต2กบ(กส)029/65 จ้ำงเชื่อมซ่อมพร้อมเปลี่ยนเหล็กและติดตั้ง
รั้วกระบะ รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-2904 กระบี่
ต2กบ(กส)045/65 จัดซื้อทรำยหยำบส้ำหรับกลบหลุมเสำ
งำนปรับปรุง 33 KV ใต้ไลน์ 115 สฟ.กระบี่ 2-สฟ.อ่ำวนำง
ช่วงที่ 5
ท้ำป้ำยอะคริลิค ทำงเข้ำขออกและป้ำยชื่อพนักงำน ผบห.กฟ
จ.กระบี่
จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ (ส้ำนักงำน) จ้ำนวน 38
รำยกำร
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกส่งใบแจ้งหนี้ เอกชน-รำยใหญ่ กฟจ.ก
ระบี่ กฟย.อ่ำวนำง บิลประจ้ำเดือน ก.พ. 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 16 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำน
ของแผนกบริหำรงำนทั่วไป
กฟจ.กระบี่
ค่ำจ้ำงปฏิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อย พื้นที่โซน A และ
D ของกฟจ.กบ ระหว่ำงวันที่ 08 มี.ค. - 07 เม.ษ. 65
ค่ำน้ำส่งใบแจ้งเตือน INSx ค่ำไฟฟ้ำโซน A และ D ของกฟจ.ก
ระบี่ รอบประจ้ำเดือนมีนำคม 2565
ค่ำจ้ำงปฎิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อยพื้นที่โซน A และ D
ของกฟจ.กระบี่
รหว่ำงวันที 08 เม.ย. 65 - 06 พ.ค. 65
ค่ำน้ำส่งใบแจ้งเตือน (INSx) โซน A,D ของกฟจ.กระบี่
รอบประจ้ำเดือนเมษำยน 2565

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

280.00 07/03/2565 เลขที่
2000311567/2100077977
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 027/65
14,445.00 07/03/2565 เลขที่ 2000312072 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
029/65
3,300.00 07/03/2565 เลขที่ 2000316365 ใบสั่งซื้อเลขที่
045/65
550.00 07/03/2565 เลขที่ 2000354940
3,948.00 07/03/2565 เลขที่ 2000361128 PO
0018/2565
4,500.00 07/03/2565 เลขที่ 2000361399 ใบสั่งจ้ำงแจ้ง
เลขที่ 002/2565 ลว.7 มีนำคม
2565
1,938.00 07/03/2565 เลขที่ 2000385845

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1
1
1
1

48,190.00 07/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)/012/2565
ลว. 07 มี.ค. 65
12,118.95 07/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)/012/2565
ลว. 07 มี.ค. 65
31,460.00 07/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)/012/2565
ลว. 07 มี.ค. 65
11,603.30 07/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)/012/2565
ลว. 07 มี.ค. 65

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

253 3929800017239

254 3920200327328

255 3800700202517

256 3800700202517

257 3800700202517

258 3810600053722

259 3810600053722

260 3810600053722

261 3810600053722

262 3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ
นำยวุฒิชัย ณ พัทลุง
251/38 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
นำยแสน แดงอิด

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่ำจ้ำงปฎิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำรำยย่อยของพื้นที่โซน A และ D
กฟจ.กระบี่
ระหว่ำงวันที่ 09 พ.ค. 65 -08 มิ.ย. 65
จ้ำงเหมำเรือหำงยำวสวนสำธำรำณะธำรำ - บ้ำนเกำะกลำง(ไปกลับ)

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

31,900.00 07/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)/012/2565
ลว. 07 มี.ค. 65

เหตุผล
สนับสนุน
1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)044/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยอุทัย สุวรรณ์ ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

500.00 08/03/2565 เลขที่
2000311625/2100077994 ต.
2กบ.(ปบ.)0023/2565
1,867.15 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022198/65

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(บห)043/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยสุรพล ลิ่มตระกูล ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

1,380.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022196/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)042/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.อนุธดิ ำ จ้ำนงค์ ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

1,273.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022195/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

6,494.90 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
300202210/65

1

17,507.34 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
300202233/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)035/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยวิภำส สิรเิ กียรติกุล (ย้ำยเสำ) ถ.นครธรรม ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(บห)025/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-กลุ่มบ้ำนนำยจเร และเล็ม บ.แหลมโพธิ์ ม.6 ต.ไสไทย อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(กส)040/65 จ้ำงเหมำงำ้นก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยสุรนิ ทร์ คงชู บ.คลองจิหลำด ม.3 ต.ไสไทย

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ภ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

1
1

3,081.60 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022224/65

1

ต2กบ(กส)038/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยชำนนท์ ค้ำทอง ถ.ไสไทยพัฒนำ 1 ม.4 ต.ไสไทย

2,321.90 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022218/65

1

ต2กบ(กส)036/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงสุมนมำลย์ ศภเวชปกรณ์ ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

1,909.95 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022211/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

263 3810600053722
264 3810600053722

265 3810600053722

266 3810600053722

267 3810600053722

268 3810600053722

269 3810600053722

270 3810600053722
271 0813561000218

272 0813561000218

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)030/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยวัฒนำ กิ่งเล็ก บ.เขำตั้ง ม.8 ต.กระบี่น้อย
ต2กบ(กส)037/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.มำริษำ ชูช่วย บ.กระบี่น้อย ม.6 ต.กระบี่น้อย

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)034/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยจัตุรงค์ เภำไฟ บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

1,883.20 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022202/65
1,273.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022214/65

เหตุผล
สนับสนุน
1
1

861.35 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022208/65

1

ต2กบ(บห)027/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.จำรุเนตร ขำวเข็ม บ.หนองกก ม.2 ต.ไสไทย

1,380.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022230/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)039/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-น.ส.พนิดำ ทิศศักดิ์บุรี บ.นำตีน ม.4 ต.อ่ำวนำง

1,963.45 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022221/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)041/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.นิสำ หอมหวล บ.หน้ำชิง ม.1 ต.กระบี่น้อย

1,273.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022229/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)033/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-น.ส.พรจิตต์ วรรณกิตติ บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย

1,380.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022204/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ห้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำนใหญ่)
280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(บห)026/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยชวลิต แซ่ลิ้ง ถ.คุณแม่ ต.กระบี่ใหญ่
ต2กบ(บห)028/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยธิษณะ เหมทำนนท์ ถ.มหำรำช ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)031/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำยสุชำติ เครือทอง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

17,424.95 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022239/65
1,861.80 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022072/65

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเลคทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000

1,872.50 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022077/65

1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

273 0813561000218

274 0813561000218

275 0815560002081

276 3810100585024

277 3800700202517

278 3800700202517

279 3810600053722

280 3810600053722

281 3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
บริษัทตั้งมั่นก่อกิจ ปิโตเลียม จ้ำกัด
(0815560002081),บริษัท ป.ต.ท สนำมบิน
กระบี่(0107561000013)
ป.ต.ท น้้ำมันและกำรค้ำปลีก จ้ำกัด(สำขำไม้ขำว
ภูเก็ต)(0994000165501)

ต2กบ(กส)029/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงศิรพิ ร เนตรพุกกณะ ซ.กระบี่ 13 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(บห)068/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงสุขสำลี บุษบงค์ บ.น้้ำโครมโครม ม.4 ต.เขำทอง

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

จ้ำงเหมำเรือแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง อ่ำวไร่เลย์ วันที่ 23 ก.พ.
65

1,400.00 10/03/2565 เลขที่
20003636704/2100092148
บิลเงินสด เลมที่ 01 เลขที่ 10 ลว.23
ก.พ. 65

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)046/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.สุมำลี ดวงขวัญ ม.3 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

8,832.85 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025229/65

1

นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

11,534.36 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025192/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล 179/6 ถ.กระบี่ ซ.กระบี่
49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)047/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยอนุกูล หวังเหมรำ ถ.ไสไทยพัฒนำ 1 ม.4 ต.ไสไทย อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(กส)051/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยอนันต์ เกกินะ บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย

3,156.50 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025204/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)050/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-หจก.ออโต้รฟู ซีท ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่

4,975.50 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025209/65

1

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)049/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยวิโรจน์ ผิวดี บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย

10,833.75 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025202/65

1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงน้้ำรถยนต์ กฟภ.

3,413.30 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022074/65

1

4,344.20 08/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002022081/65

1

73,782.00 09/03/2565 เลขที่ 2100090754 ต.2 กบอ(ปบ)
0021/2565

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

282 0813561000218

283 0813561000218
284 5810100025904
285 3800600248680

286 0817114709137

287 3800600248680

288 3800600248680

289 3820400283004

290 3810100585024

291 1929900477855

ชื่อผู้ประกอบการ
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเลคทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

นำยทักษิณ ขำวใส
76/17 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

ต2กบ(กส)048/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำงรัชฎำภรณ์ อริยะวงศ์ ซ.ทอนนกวัว ม.3 ต.ไสไทย

11,882.35 11/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002025197/65

จ้ำงเหมำงำน กฟจ.กระบี่ - ปป.ไฟตกบ้ำนคลองสน ม.6 ต.
หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ต2กบ(กส)034/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนไดสตำร์ท และระบบไฟ
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน บบ.-7388 กระบี่
ต2กบ(กส)033/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบเบรค รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5084 กระบี่

78,219.14 11/03/2565 เลขที่ po3002025027

สมพร มอเตอร์ 64/6 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.
เมือง จ.กระบี่ โทร 075-632125
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-631446
ศรีตรังกระจกโค้ง 152/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ. ต2กบ(กส)035/65 จ้ำงเปลี่ยนกระจกรถเครนและยำงขอบตู้
เมือง จ.กระบี่ โทร
เครน รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-0776 กระบี่ (เครน 25
075-631095,081-7887681 FAX : 075ตัน)
631072
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง (ส้ำนักงำนใหญ่) 214 ม.11 ต.
กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
075-631446
นำยเอกทัศน์ นำวีวอ่ ง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

11,140.00 14/03/2565 เลขที่ 2000355102 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
034/65
11,170.80 14/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 033/65

เหตุผล
สนับสนุน
1
1
1
1

6,955.00 14/03/2565 เลขที่ 2000361337 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
035/65

ต2กบ(กส)031/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-8774 กระบี่

5,082.50 14/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 031/65

ต2กบ(กส)032/65 จ้ำงถ่ยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5083 กระบี่

2,889.00 14/03/2565 เลขที่ 2000354995 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
032/65

จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้องฯ

จ้ำงเหมำเรือจดหน่วยค่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนมีนำคม 2565 อ่ำว
ไร่เลย์ วันที่ 15 มี.ค. 65

2,400.00 14/03/2565 เลขที่
2000361513/2100091514
อนุมัติ ผจก.กฟย.บ้ำนเกำะพีพี.
1,400.00 15/03/2565 เลขที่ 2000447176 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 18/2565 ลว.08/03/65

ค่ำจ้ำงปฎิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อย (DMSx) โซน E
ของกฟจ.กระบี่ รหว่ำงวันที่ 14 มี.ค - 21 เม.ษ. 2565

13,540.00 15/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)015/2565
ลว. 15 มี.ค. 65

1

1
1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

292 1929900477855

293 1929900477855

ชื่อผู้ประกอบการ

เหตุผล
สนับสนุน

1,397.50 15/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)015/2565
ลว. 15 มี.ค. 65

1

นำยทักษิณ ขำวใส
76/17 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

ค่ำจ้ำงปฎิบัติงำนงดจ่ำยไฟฟ้ำเอกชนรำยย่อย (DMSx) พื้นที่โซน
E ของกฟจ.กระบี่
ฃ ระหว่ำงวันที่ 22 เม.ย 65 - 16 พ.ค. 65
จัดซื้อหมึก Lexmark 521(20,000 แผ่น) ใช้งำนในกฟจ.กระบี่

6,780.00 15/03/2565 เลขที่ สัญญำเลขที่ จ.(กบ)015/2565
ลว. 15 มี.ค. 65

1

295 08135570000098

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระบี่ไอทีซัพพอร์ท

296 0994000165501

บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จ้ำกัด

297 3330400882223

นำยกฤตภัทร์ บุญฤทธิ์

298 1810100145940

นำงสำวจุรพี ร หลำนหมำด

301 3810600053722

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

ค่ำน้ำส่งใบแจ้งเตือน INSx ค่ำไฟฟ้ำโซน E ของกฟจ.กระบี่ รอบ
ประจ้ำเดือนมีนำคม 2565

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

300 3800700202517

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

นำยทักษิณ ขำวใส
76/17 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

294 0503546003735

299 0813557001060

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี่
15 ซอย 7 ถนนมหำรำช ต.ปำกน้้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180
น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

74,900.00 16/03/2565 เลขที่ 2000382228 PO08/2565

จ้ำงซ่อมเครื่อคอมพิวเตอร์รหัสทรัพย์สิน
532229135-0000/532145075-0000/532229133
-0000 และปริ้นเตอร์ รหัสทรัพย์สิน
532146082-0000/532078509-0000 เพื่อให้รองรับ
กับกำรใช้งำนระบบของกำรไฟฟ้ำ

32,900.00 16/03/2565 เลขที่ 2000382351 PO09/2565

ซื้อเทปไฟฟ้ำพีวซี ี ขนำด 0.18X19X10,000 จ้ำนวน 1
รำยกำร ส้ำหรับงบผู้ใช้ไฟ
จ้ำงเหมำงำน กฟจ.กระบี่ - ปป.ไฟตกก่อนถึง อบต.ทับปริก ม.6
ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย (เจลล้ำงมือแอลกอฮอลฺ์ หน้ำกำกอนำมัย และชุดตรวจ
โควิด-19)

66,768.00 17/03/2565 2000354940

ค่ำจัดซื้อกระดำษA 4 จ้ำนวย 200 รีม

21,000.00 18/03/2565 เลขที่ 2000426775

1

1

58,277.01 17/03/2565 เลขที่ po3002028476
6,500.00 18/03/2565 เลขที่
2000375987/2100094753 บิล
เงินสด เลมที่ 01 เลขที่ 04 ลว.18 มี.ค.
65

1
1
1

1
ต2กบ(กส)066/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-นำงศิรนิ ำฎ องอำจอิทธิชัย บ.อ่ำวน้้ำเมำ ม.5 ต.ไสไทย อ.
เมือง จ.กระบี่
ต2กบ(กส)054/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-น.ส.เพชรไพลิน หวังแก้ว ม.2 ต.อ่ำวนำง

11,934.78 18/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002028999/65

1

20,736.60 18/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002029409/65

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

302 3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ต2กบ(กส)055/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.ปิยะนุช หลำนหำด ซ.วังน้้ำเขียว ม.1 ต.เขำครำม

1,888.55 18/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002029412/65

1

ต2กบ(กส)053/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-น.ส.อรอุมำ ณะแก้ว ซ.หมู่บ้ำนบัวบำน ม.8 ต.ทับปริก

11,973.30 18/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002029414/65

1

304 0503546003735

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

48,685.00 21/03/2565 เลขที่ 2000382388 PO10/2565

305 3810100585024

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP 404nd (20000 แผ่น) ใช้งำน กฟ
จ.กระบี่
จ้ำงเหมำเรือแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้องอ่ำวไร่เลย์ วันที่ 14 มี.ค.
65

1,400.00 21/03/2565 เลขที่ 2000447098 บิลเงินสด เลมที่
01 เลขที่ 11 ลว.14 มี.ค. 65

1

จ้ำงเหมำเรือส่งใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำประจ้ำเดือนมีนำคม 2565
อ่ำวไร่เลย์ วันที่ 21 มี.ค. 65

1,400.00 21/03/2565 เลขที่ 2000447117 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 19/2565 ลว.08/03/65

1

21,400.00 21/03/2565 เลขที่ 2000723181 อนุมัติ ผจก.
กบ. ลงวันที่ 21 มีนำคม 2565

1

303 0813561000218

306 3810100585024

307 0843559002446

นำงสำวอรัญญำ เอ่งฉ้วน

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดท้ำเงินโลจิสติกส์

จ้ำงเหมำรถเทรลเลอร์บรรทุกเศษสำย

308 0843559002446

ห้ำงห้้นส่วนจ้ำกัด ท้ำเงินโลจิสติกส์

309 0813535000133

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กระบี่ยำงทอง 1992 เลขที่
จ้ำงปะยำงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-2838 กระบี่
156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
81000
โทร 075-663155,663213,663264 โทรสำร
075-663156

310 0813535000133

311 0813535000133

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดกระบี่ยำงทอง 1992

หจก.กระบี่ ยำงทอง1992

จ้ำงเหมำรถบรรทุกเรลเลอร์

จ้ำงถอดสลับล้อ Spare รถบรรทุกเครื่องยนต์โมบำย 1000
kVA กรณีเร่งด่วน
จ้ำงถอดสลับล้อ Spare รถยนต์บรรทุกโมบำยผลิตไฟฟ้ำ 1000
kVA เนื่องจำกยำงรั่ว(กรณีฉุกเฉิน)

21,400.00 21/03/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก.กบ. ลงวันที่ 21
มีนำคม 2565
150.00 22/03/2565 เลขที่
2000377276/2100095062
ผจก.กบ.ลว.

150.00 22/03/2565 เลขที่
2000385764/2100097008 ต.
2กบ.(ปบ.)0025
150.00 22/03/2565 เลขที่
2000385764/2100097008 ต.
2กบ.(ปบ.)0025

1

1

1

1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

312 3810300001379

313 3800600248680

ชื่อผู้ประกอบการ
นำยวันชัย ชูไสว เลขที่ 82 ถ.รอดบุญ ต.ปำกน้้ำ อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000

319 0105535089566

อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง 214 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง 214 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง 214 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075-631446
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง 214 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075-631446
โต้งเครื่องเย็น เลขที่ 123/5 ถ.มหำรำช ต.กระบี่
ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร
089-5938037
อู่นิวฒ
ั กำรช่ำง 214 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075-631446
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ้ำกัด

320 3920200327328

นำยแสน แดงอิด

314 3800600248680
315 3800600248680
316 3800600248680
317 3819900163222

318 3800600248680

321 1930400031752

322 0813560000508

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ต2กบ(บห)055/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต จ้ำนวน 3
งำน
- กฟจ.กระบี่-นำยเมธำ ปรียสมุทัย
- กฟจ.กระบี่-นำยจิรเดช ลิ่มหลัก
- กฟจ.กระบี่-นำยอ้ำไพ บุญสุวรรณ

14,458.00 22/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002030363/65

ต2(กส)036/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบเบรค รถยนต์หมำยเลข
ทะเบียน 80-2838 กระบี่
ต2กบ(กส)038/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-3948 กระบี่
ต2กบ(กส)037/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 81-1321 กระบี่
ต2กบ(กส)039/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบเบรค รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-7543 กระบี่
ต2กบ(กส)040/65 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-7225 กระบี่

18,853.40 22/03/2565 เลขที่ 2000426938
036/65
3,434.70 22/03/2565 เลขที่ 2000415351
038/65
3,092.30 22/03/2565 เลขที่ 2000415381
037/65
1,455.20 22/03/2565 เลขที่ 2000426967
039/65
7,190.00 22/03/2565 เลขที่ 2000426991
040/65

ต2กบ(กส)041/65 จ้ำงถ่ำยเปลี่ยนน้้ำมันเครื่อง รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 80-5084 กระบี่
ซื้อพัสดุส้ำรองคงคลัง จ้ำนวน 3 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำนของ กฟ
จ.กระบี่
ค่ำจ้ำงเหมำเรือส่วนสำธำรณะธำรำ-บ้ำนเกำะกลำง(ไป-กลับ)

4,119.50 23/03/2565 เลขที่ 2000415318 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
041/65
91,913.00 23/03/2565 2000415510

นำงสำว ธนิดำ สหมำด (บัตรประชำชน
จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกวำงหนังสือแจ้งค่ำไฟฟ้ำ ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
1-9304-00031-75-2) อยู่บ้ำนเลขที่ 30 หมู่ที่ 2 เอกชนรำยย่อย(ระบบงำนตัวแทนเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำ) ประจ้ำเดือน
ต้ำบลเกำะศรีบอยำ อ้ำเภอเหนือคลอง จังหวัด
มีนำคม 2565 ของ กฟย.บ้ำนเกำะพีพี
กระบี่ หมำยเลขโทรศัพท์ 089-5930531
หจก.กระบี่บ้ำนแอร์ 45/2 ถ.ศรีพังงำ ตงกระบี่ใหญ่ จ้ำงเหมำล้ำงเครื่องปรับอำกำศ อำคำรศูนย์ปฎิบัตกำรระบบ
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
ไฟฟ้ำ E/O กฟจ.กระบี่ 3 รำยกำร

1
ใบสั่งจ้ำงเลขที่
ใบสั่งจ้ำงเลขที่
ใบสั่งจ้ำงเลขที่
ใบสั่งจ้ำงเลขที่

1
1
1
1

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

500.00 24/03/2565 เลขที่
2000415123/2100105184 ต.
2กบ.(ปบ.)0026/2565
6,153.00 24/03/2565 เลขที่ 2000426890 อนุมัติ
ผจก.กฟจ.กบ. ลว. 24 มี.ค.2565

1
1
1
1

1
1,800.00 24/03/2565 เลขที่ 2000447035 อนุมัติที่ ผจก.
กบ. ลว.24 มี.ค.2565

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

323 3800700202517

324 3810600053722

ชื่อผู้ประกอบการ
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

ต2กบ(กส)058/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขตในพื้นที่
กฟจ.กระบี่ จ้ำนวน 7 งำน
1. กฟจ.กระบี่-แขวงทำงหลวงชนบทกระบี่ ติดตั้งหม้อแปลงไฟ
สำธำรณะ จุดที่ 1,2
2. กฟจ.กระบี่-แขวงทำงหลวงชนบทกระบี่ ติดตั้งหม้อแปลงไฟ
สำธำรณะ จุดที่ 3
3. กฟย.อ่ำวนำง-นำยยุวบูรณ์ ภู่ทอง
4. กฟจ.กระบี่-นำยกรวิทย์ นบนอบ
5. กฟย.อ่ำวนำง-นำงชุติกำญจน์ บ้ำนนบ
6. กฟย.อ่ำวนำง-น.ส.ณัฐวดี เลิศวจนะ
7. กฟย.อ่ำวนำง-น.ส.เงิน สุขศรีเมือง

326 3810100743843

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธนทิพย์ อิเล็คทริค (ส้ำนักงำน
ใหญ่) 280/3 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ร้ำน ไอ.พริ้นท์ แอนท์ ซัพพลำย

ต2กบ(กส)060/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟจ.ก
ระบี่-นำยบ่ำว เกกินะ บ.น้้ำจำน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.
กระบี่
ต2กบ(กส)059/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต กฟย.อ่ำว
นำง-บริษัท วิลล่ำ มำกำรีต้ำ จ้ำกัด บ.เขำกลม ม.7 ต.หนอง
ทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
จัดจ้ำงท้ำป้ำยรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัย

327 3910500031475

นำยพิทยำ หมำดหวัง

จ้ำงเหมำเรือแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง

325 0813561000218

328 3819900123562

329 3810100624950

น.ส.สำยสุยำ เกลี้ยงกมล เลขที่ 179/6 ถ.กระบี่ ซ.
กระบี่ 49 ต.ปำกน้้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำงอุษนำ ศรีนุ้ย 3/1 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ค่ำจ้ำงด้ำเนินกำรส่งใบแจ้งหนี้หน่วยงำนรำชกำรและผู้ใช้ไฟ
เฉพำะรำย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565
นำยสงวน มุ่งหมำย

จ้ำงเหมำรถยนต์ทะเบียน บต-8519 กบ. ปฏิบัติงำนเดือน
มีนำคม 2565

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

36,872.20 25/03/2565 เลขที่ 3002033116/65

1

8,886.35 25/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002033098/65

1

98,664.91 25/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002033105/65

1

15,350.00 25/03/2565 เลขที่ 2000722072 จป.003/65
2,400.00 28/03/2565 เลขที่
2000426845/2100107737
อนุมัติ ผจก.
4,830.00 30/03/2565 เลขที่ 2000458836 ใบสั่งจ้ำงเลขที่
04/2565 ลว. 30/03/2565
4,800.00 30/03/2565 เลขที่ 2000447246 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 17/2565 ลว.25/02/65

1
1
1
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

330 3810400023412

331 3800700202517

ชื่อผู้ประกอบการ

นำงจำรีย์ ฮ่อบุตร (3810400023412) 263 ม. ค่ำตอบแทนส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟรำยใหญ่
1 ต.เขำทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
นำงธัญกมล นิ่มมณี เลขที่ 4 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมรำช 80180

332 0994000165501

บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จ้ำกัด

333 1839900247133

นำยปฐมพงษ์ แซ่หลิม

334 1800700039571

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

นำงสำวนันทิวนั ด้วงแก้ว

335 3810100071977

ป.พำนิชรุ่งเรือง

336 0994000165501

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด วิลำศ อิเล็คทริก

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

4,500.00 30/03/2565 เลขที่ 2000519397อนุมัติ ผจก.30
มี.ค.65

ต2กบ(กส)062/65 จ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงขยำยเขต ในพื้นที่
กฟจ.กระบี่ จ้ำนวน 8 งำน
1.กฟย.อ่ำวนำง-น.ส.วรำภรณ์ หล้ำส้ำ ม.1 ต.หนองทะเล
2.กฟย.อ่ำวนำง-น.ส.ปำวิตำ สะเกำนอก ม.6 ต.หนองทะเล
3.กฟจ.กระบี่-น.ส.บุษกร อมรวงศ์ไพบูลย์ ม.11 ต.กระบี่น้อย
4.กฟจ.กระบี่-น.ส.รินดำ ชลธี ม.4 ต.เขำทอง
5.กฟจ.กระบี่-น.ส.มณีวรรณ หนูพุก ม.8 ต.ทับปริก
6.กฟย.อ่ำวนำง-นำยเจริญพงศ์ อ่ำวลึกน้อย ม.4 ต.ไสไทย
7.กฟย.อ่ำวนำง-นำงฝ้ำตี้ห้ำ สำยนุ้ย ม.4 ต.หนองทะเล
8.กฟย.อ่ำวนำง-นำงศรีชำ เพชรศรี ม.1 ต.ไสไทย

57,111.25 30/03/2565 เลขที่ ใบสั่งจ้ำงเลขที่
3002035301/65

จัดซื้อท่อพีวซี ีแข็ง จ้ำนวน 2 รำยกำร ส้ำหรับใช้งำนของ กฟจ.ก
ระบี่ และ กฟฟ.ในสังกัด
จ้ำงเหมำซักเครื่องนอนห้องวิเครำะห์แก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง
ประจ้ำเดือนมีนำคม 2565

38,359.50 30/03/2565

จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำนประจ้ำเดือนมีนำคม 2565

จ้ำงเหมำรถเครน 25ตัน/เมตร ช่วยงำนย้ำยแนวระบบจ้ำหน่ำย
บ้ำนเขำกลม-บ้ำนท่ำหินดำน ช่วงที่ 3
จ้ำงเหมำรถเครนสว่ำนขุดเจำะ ช่วยปฏิบัติงำนย้ำยแนวระบบ
จ้ำหน่ำยแรงสูงบ้ำนเขำกลม-บ้ำนท่ำหินดำน ช่วงที่ 3

เหตุผล
สนับสนุน
1

1

1

1,920.00 31/03/2565 เลขที่ 2000447154 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 15/2565 ลว.25/02/65

1

3,956.00 31/03/2565 เลขที่ 2000447225 ใบสั่งงำนจ้ำง
เลขที่ 116/2565 ลว.25/02/65

1

9,630.00 31/03/2565 เลขที่ po3002036140

1

8,560.00 31/03/2565 เลขที่ po3002036138

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

จานวนเงินรวมที่
จัดซือ้ จัดจ้าง

รายการพัสดุจัดซือ้ จัดจ้าง

วันที่

เอกสารอ้างอิง
เลขที่

337 3810100441090

นำยประชิต ระถะกำร

จ้ำงเหมำซักรีดเครื่องนอนเวรฯ ประจ้ำเดือน เม.ย.2565

1,800.00 31/03/2565 เลขที่ อนุมัติ ผจก. 2000447338

338 3820400032136

นำงสำวยุพยง พวงร้อย

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน กฟย.บ้ำน
เกำะพีพี.

2,924.00 31/03/2565 เลขที่ 2000617999 อนุมัติ ผจก.

รวม

4,063,933.58 บำท

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล้ำดับที่เรียงตำมวันที่ที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(2) ระบุเลขประจ้ำตัวผูเ้ สียภำษีหรือเลขประจ้ำตัวประชำชนผูป้ ระกอบกำร
(3) ระบุชื่อผูป้ ระกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้งเช่น ซื้อวัสดุ สนง.ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
(5) ระบุจ้ำนวนเงินรวมที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ้ำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิงดังนี้
1. หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือกลมบัญชีกลำง ด่วนที่สดุ ที่ กค04054/ว773ลว24สิงหำคม2560 ยกเว้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ79วรรคสอง
2. หมำยถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ79 วรรคสอง
3. หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ)04052/ว117ลว9มีนำคม63
4. หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก1-3

เหตุผล
สนับสนุน
1
1

