
 
 
 
 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
 

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๘๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ-
หน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                           
                                                             (นายสมศักดิ์  วิรัลห์เวชยันต์) 

                                                               ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง 
 



 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มถิุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง

ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/เลข

ประจ ำตวัประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

จ ำนวนเงินรวม

ทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
                           เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล

สนับสนุน

วันที่ เลขที่

นายนา หาวชิา

นายสุวทิย์ ศิริคุณ

3  3360500317986 นายทองม ีเรียวชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.โนนดู่พมันา ม.13 8,000.00 1/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.022 1

5  1100500310651 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ชุมชนพฒันา ม.11 62,000.00 2/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.024 1

6  0000002017146 ร้านกนัเองฟาร์มาซี ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ด สนง.(ค่าเจลล้างมอื,แอลกอฮอล์) 2,490.00 2/4/2563 เลขท่ี 2500323041 1

7  3360500893332 นส.ธญัญารัตน์ เขียนค าสี ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง. 7,089.39 2/4/2563 เลขท่ี 2500322166 1

8  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-6119 นม. 1,250.00 3/4/2563 เลขท่ี 2500328282 1

9  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 ชย. 2,980.00 3/4/2563 เลขท่ี 2500328251 1

10  5360500013851 นางสุมาลี มัน่ใจ ค่าเช่า สนง.กฟย.ภชพ. 20,790.00 3/4/2563 เลขท่ี 2500327598 1

11  0001325732133 ร้านภูมปิัญญา ค่าหนังสือพมิพ์ 200 3/4/2563 เลขท่ี 2500328266 3

12  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ กข.6560 7,600.00 3/4/2563 เลขท่ี 2500328232 1

13  1360501299829 นายอศิรา กอ่บุญ ค่าซ่อมอปุกรณ์ สนง. 4,800.00 7/4/2563 เลขท่ี 2500336809 1

14  3360500287220 ร้านฮักดี สตูดิโอ ด่าวสัดุส านักงาน(ค่าปร็ินงานสีและกระดาษA3) 750 7/4/2563 เลขท่ี 2500333407 1

15  3360500287220 ร้านฮักดีสตูดิโอ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าท าบอร์ดโฟม) 920 7/4/2563 เลขท่ี 2500333413 1

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ส ารวจข้อมลูเฟสมเิตอร์ Data 

Cleansing ต าบลท่าใหญ่ 15,450.00 25/5/2563 เลขท่ี 3001711633 1

2  3360100545698

จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการ ส ารวจเฟสข้อมลูมเิตอร์ 

Data Cleansing ต าบลถ้ าววัแดง 14,280.00 25/5/2563 เลขท่ี 3001711631 1

1  3360500820246

4  3360500317986 นายทองม ีเรียวชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.โหล่น ม.6 76,000.00 1/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.023 1



 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มถิุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง

ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/เลข

ประจ ำตวัประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

จ ำนวนเงินรวม

ทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
                           เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล

สนับสนุน

วันที่ เลขที่

16  3360500289991 ร้านเจริญพาณิชย์ ค่าน้ าด่ืม กฟส.นบด. 2,150.00 8/4/2563 เลขท่ี 2500338005 3

17  0107532000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง กฟส.นบด. 48,761.20 10/4/2563 เลขท่ี 2500345407 1

18  3409900908873 แป้งฟอร่าริซกนัน้ ากนัเหง่ือดีลเดอร์ เจลล้างมอื,เสปรย์แอลกอฮอล์ 31,630.50 13/4/2563 เลขท่ี 2500350921 1

20  1100500310651 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ราษฎร์ด าเนิน ม.2 7,200.00 14/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.028 1

21  3360500317986 นายทองม ีเรียวชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ราษฎร์ด าเนิน ม.2 56,628.00 14/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.026 1

22  0105513004762 บซริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั ค่าผ้าหมกึ 5,289.40 15/4/2563 เลขท่ี 2500359632 1

23  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปิโตรเล่ียม ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟส.นบด. 10,787.06 15/4/2563 เลขท่ี 2500359195 1

24  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ เปล่ียนน้ ามะนเคร่ืองตามวาระ 82-5512 2,088.90 16/4/2563 เลขท่ี 2500362095 1

25  3610200025685 ร้านชยุตา สูงสุมาลย์ ค่าหนังสือพมิพ์ 220 16/4/2563 เลขท่ี 2500362722 3

26  3440900274612 นางศืริวรรณ แสนสินธิ์ ค่าน้ าด่ืม กฟย.ภชพ. 1,078.00 16/4/2563 เลขท่ี 2500362785 3

27  3850300003053 นางวชัรี เอีย่มสะอาด ค่าท าความสะอาดห้องเวรแกไ้ฟฟา้ 1,009.80 16/4/2563 เลขท่ี 250036634 1

28  3360500001521 นางบุปผา อภัยนอก ค่าจ้าเหมาซักผ้าห่มห้องเวรแกไ้ฟฟา้ กฟย.ภชพ. 1,200.00 16/4/2563 เลขท่ี 2500362702 1

29  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง กข.6560 1,220.00 16/4/2563 เลขท่ี 2500362149 1

ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.หนองพวง ม.2

นายทองม ีเรียวชัยภูมิ

19  3360500317986 นายทองม ีเรียวชัยภูมิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ราษฎร์ด าเนิน ม.2 12,900.00 14/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.027 1

130  3360500317986 นายทองม ีเรียวชัยภูมิ 10,000.00 16/4/2563 เลขท่ี นบด/กป.029



 

 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มถิุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง

ล ำดบัที่
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/เลข

ประจ ำตวัประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

จ ำนวนเงินรวม

ทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
                           เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล

สนับสนุน

วันที่ เลขที่

31  5360500013851 มัน่ใจบริการ(นางสุมาลี มัน่ใจ) ค่าน้ ามนัรถยนต์ กฟย.ภชพ. 14,668.92 17/4/2563 เลขท่ี 2500368074 1

32  0363559001771 หจก.รุ่งเรืองการไฟฟา้2559 จ้างเหมางานปรับปรุง-เปล่ียนลูกถ้วยแรงสูง 49,220.00 17/4/2563 เลขท่ี 2500367903 1

33  3620401026751 ร้านเรืองชนม ์แอร์เซอร์วสิ ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,350.00 17/4/2563 เลขท่ี 2500369008 1

34  5360500013851 มัน่ใจบริการ(นางุมาลี มัน่ใจ) ค่าน้ ามนัรถยนต์ กฟย.ภชพ. 9,494.42 20/4/2563 เลขท่ี 2500372339 1

35  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ เปล่ียนยางรถยนต์ 82-5512(รถแกไ้ฟ) 7,821.00 23/4/2563 เลขท่ี 2500382469 1

36  3670501085628 นายทว ีเอือ้ศิลป์ ส านักงานใหญ่ เปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง 81-7058 4,675.88 28/4/2563 เลขท่ี 2500394788 1

37  0105536092641 บจก.เอก-ชัย ดีาทริบิสชั่นซิลเทม กระดาษช าระ,โฟมล้างมอื 163 28/4/2563 เลขท่ี 2500396706 1

38  3369900031263 ร้านกว่งลงฮวด กระดาษ A4 1,738.40 29/4/2563 เลขท่ี 2500399494 1

39  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั ค่าบันได Sline 4,857.21 29/4/2563 เลขท่ี 2500399032 1

40  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรพบยต์ 80-9635 ชย.(เปล่ียนไดร์สตาร์ท) 1,450.00 8/5/2563 เลขท่ี 2500417759 1

41  0994000165501 นางศิริวรรณ แสนสินธิ์ หน้ากากอามยั 540 12/5/2563 เลขท่ี 2500423026 1

42  3440900274612 นางศิริวรรณ แสนสินธิ์ ค่าเจลล้างมอืและแอลกอล์ฮออล์ 3,954.00 12/5/2563 เลขท่ี 2500423033 1

43  3360500001521 นางบุปผา อภัยนอก ค่าจ้างเหมาซักชุดท่ีนอนห้องเวรแกไ้ฟ กฟย.ภชพ. 1,200.00 12/5/2563 เลขท่ี 2500423057 1

44  0994000165501 นางศิริวรรณ แสนสินธ์ ค่าน้ าด่ืม กฟย.ภชพ. 950 12/5/2563 เลขท่ี 2500423045 3

45  0994000165501 นางศิริวรรณ แสนสินธิ์ วสัดุส านักงานเช่น กระดาษช าระ,ถึงขยะ พรมเช็ดเท้าฯ 2,249.00 12/5/2563 เลขท่ี 2500423053 1
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เหตผุล

สนับสนุน

วันที่ เลขที่

46  5360500013851 นางสุมาลี มัน่ใจ ค่าเช่า สนง. กฟย.ภชพ. 20,790.00 13/5/2563 เลขท่ี 2500425542 1

47  3360500893332 น.ส.ธญัญารัตน์ เขียนค าสี ค่าท าความสะอาด สนง.กฟส.นบด. 7,089.39 13/5/2563 เลขท่ี 2500428839 1

48  0107532000882 บมจ.ะนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามนัรถยนต์ กฟส.นบด. 32,736.40 13/5/2563 เลขท่ี 2500425538 1

49  3309901400408 ว ีเอม็ เค แอร์ เซอร์วสิ ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 38,808.00 13/5/2563 เลขท่ี 2500425575 1

50  0105552105809 บ.ชีฟเทน เอน็จิเนียร่ิง อปุกรณืป้องกนั เข็มขัด,ถุงมอื หมวกฯ 40,121.00 19/5/2563 เลขท่ี 2500444558 1

51  0735547002121 บจก.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรร่ี ค่าผ้าหมกึ 9,593.00 21/5/2563 เลขท่ี 2500453330 1

52  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถ 80-9635 ชย.(เปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองเพาเวอร์) 1,120.00 25/5/2563 เลขท่ี 2500462294 1

53  1369900448613 พานทองการยาง ค่าซ่อมรถยนต์(ปะยาง) 7 กค.9638 กทม. 100 25/5/2563 เลขท่ี 2500462418 1

54  5360500013851 มัน่ใจบริการ ค่าน้ ามนัรถยนต์ กฟย.ภชพ. 9,615.85 27/5/2563 เลขท่ี 2500471448 1

55  3670501085628 นายทวศืีลป์ เอือ้ศิลป ค่าซ่อมรถยนต์ 81-7058 ชย. 2,625.23 27/5/2563 เลขท่ี 2500468830 1

56  3360500287220 ร้านฮักดีสตูดิโอ ค่สต๊ิกเกอร์,บอร์ด 13,681.80 27/5/2563 เลขท่ี 2500470030 1

57  5360500013851 มัน่ใจบริการ(นางสุมาลี) ค่าน้ ามนัรถยนต์ กฟย.ภชพ. 3,272.73 27/5/2563 เลขท่ี 2500471459 1

58  3360500820246 นายนา หาวชิา ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมลูเพิม่เฟส 25,078.68 29/5/2563 เลขท่ี 2500478291 1

59  3360400254524 นายไกรลาส กอ้นเงิน ค่าจ้างเหมาส ารวจเฟสมเิตอร์ 25,542.00 29/5/2563 เลขท่ี 2500478112 1

60  3360500289991 ร้านเจริญพาณิชย์ ค่าน้ าด่ืม 2,450.00 29/5/2563 เลขท่ี 2500479879 3

61  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-2306 ชย. 1,732.50 4/6/2563 เลขท่ี 2500490013 1

62  3360500820246 นายนา หาวชิา ค่าจ้างเหมาติดต้ังมเิตอร์ 27,541.80 4/6/2563 เลขท่ี 2500491046 1

63  3360500820246 นานา หาวชิา ค่าจ้างเหมางานติดต้ังมเิตอร์ 29,328.75 4/6/2563 เลขท่ี 2500491046 1

64  3360500820246 นายนา หาวชิา ค่าจ้างเหมาติดต้ังมเิตอร์ 48,708.00 4/6/2563 เลขท่ี 2500491046 1

65  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ กข.6560 ชย. 1,500.00 4/6/2563 เลขท่ี 2500493628 1
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66  3360500893332 นส.ธญัญารัตน์ เขียนค าสี ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง. 7,089.39 5/6/2563 เลขท่ี 2500500020 1

67  1349900136107 นางวชัชาภรณ์ โลหะวณิชย์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ด สนง. 2,003.76 5/6/2563 เลขท่ี 2500497953 1

68  0994000165501 นายทว ีเอือ้ศิลป์ ค่าซ่อมรถยนต์ กค.8142 ชย. 1,950.00 9/6/2563 เลขท่ี 2500507145 1

69  3850300003053 นางวชัรี เอีย่มสอาด ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องเวรแกไ้ฟ 1,009.80 9/6/2563 เลขท่ี 2500509478 1

70  3360500001521 นางบุปผา อภัยนอก จ้างเหมาท าความสะอาด สน. ภชพ. 1,200.00 9/6/2563 เลขท่ี 2500507172 1

71  3440900274612 นางศิริวรรณ แสนสิทธิ์ ค่าน้ าด่ืม 855 9/6/2563 เลขท่ี 2500507184 3

72  3670501085628 นายทว ีเอือ้ศิลป์ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-7058 ชย. 1,700.00 9/6/2563 เลขท่ี 2500507145 1

73  0994000165501 ร้านกว่งลงฮวด ค็่ธงชาติและซองน้ าตาล 1,531.70 11/6/2563 เลขท่ี 2500513322 1

74  0994000165501 นางเพญ็ สุริวงศ์ ค่าวสัดุ สนง. 1,100.00 18/6/2563 เลขท่ี 2500525563 1

75  0365552000053 บ.เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอล จ ากดั ค่าคุรุภัณฑ์(เกา้อีท้ างาน) 37,736.00 19/6/2563 เลขท่ี 2500528134 1

76  5360500013851 มัน่ใจบริการ ค่าน้ ามนัรถยนต์ 4,896.05 19/6/2563 เลขท่ี 2500528548 1

77  5360500013851 นางสุมาลี มัน่ใจ ค่าเช่า สนง กฟย.ภชพ. 20,790.00 19/6/2563 เลขท่ี 2500528177 1

78  0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามนัรถยนต์ 32,575.20 19/6/2563 เลขท่ี 2500528151 1

79  0363536000085 หจก.จิระกระจกอลูมนิั่ม ค่าผ้ามา่นปรับแสง 21,200.00 19/6/2563 เลขท่ี 2500528123 1

80  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 5,643.00 19/6/2563 เลขท่ี 2500528582 1
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81  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปิโตรเล่ียม ค่าน้ ามนัรถยนต์ 1,852.42 22/6/2563 เลขท่ี 2500532220 1

82  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปิโตรเล่ียม ค่าน้ ามนัรถยนต์ 3,678.01 22/6/2563 เลขท่ี 2500532220 1

83  3410200068416 นายโชคบันดาล แกว้มณี ค่าจ้างเหมาติดต้ังเสนคการด์ 79,929.00 26/6/2563 เลขท่ี 2500549569 1

84  3360500820246 นายนา หาวชิา ค่าจ้างเหมาติดต้ังมเิตอร์ 26,254.80 26/6/2563 เลขท่ี 2500549583 1

85  3360500289991 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าน้ าด่ืม 1,510.00 29/6/2563 เลขท่ี 2500557061 3

86  0001325473852 ร้านสมบูรณ์การยาง ค่าซ่อมรถยนต์ 82-5512 600 29/6/2563 เลขท่ี 2500557066 1

รวมทัง้สิน้ 1,117,633.34



 

 

 

 


