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ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.)ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 4,042.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001158022 1

2  5450690002839 ร้านวงษ์ณรัตน์ แอนด์ ทราเวล

กฟจ.ยส.(บค.)ขออนุมัติจ้างท าน้ าด่ืมตรา

สัญลักษณ์ PEA 4,800.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001158565 1

3  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,523.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001324283 1

4  0355549000048 บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จ ากัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลจิต

อาสาพระราชทาน 1,350.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001324716 1

5  5450690002839 ร้านวงษ์ณรัตน์ แอนด์ ทราเวล

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้างท าน้ าด่ืมตรา

สัญลักษณ์ 4,800.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001362609 1

6  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือDrum Brother เคร่ือง

ปร้ินเตอร์ 10,700.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001354879 1

7  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

กฟจ.ยส.(บค) ขออนุมัติซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน

เตอร์ 8,346.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001340745 1

8  0105519001331

บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต 

จ ากัด กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือตลับหมึก EPSON 3,884.10 17/8/2563 เลขท่ี 2001446992 1

9  3620500076226 ร้านเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2,730.00 18/8/2563 เลขท่ี 2001350839 1

10  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,971.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001497105 1

11  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน

เตอร์ 2,490.96 17/9/2563 เลขท่ี 2001542784 1

12  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,938.00 24/9/2563 เลขท่ี 2001540208 1

13  3359900140852 ร้านเบสท์ บุุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงนใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 1,464.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001089599 1

14  1350200007187 นายประเทือง บุญทวี

ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ประจ าปี2563 โซน

ในเมืองยโสธร 43,000.00 20/7/2563 เลขท่ี 2001188450 1

15  0353559000316

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้า 

ยโสธร(2016) กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ร้อยท่อ 6,880.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001196326 1

16  3359900107090 ร้านฮองอุปกรณ์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้าน

ช่าง 620.00 29/7/2563 เลขท่ี 2001212198 1

17  1401000007035 นายไกรทอง บุตรจ้อม

งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 

ประจ าปี2563 โซนนอกเมืองบ้านดอยกลอย และ

บ้านดงบัง 57,000.00 29/7/2563 เลขท่ี 2001220934 1

18  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณื

ส านักงาน 342.00 30/7/2563 เลขท่ี 2001219193 1

19  0303561002088

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย 

(ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ความ

ปลอดภัย(สายกันตก) จ านวน 2 เส้น 7,276.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001318076 1

20  3359900098481 ร้าน สหรุ่งเรือง

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้าน

ช่าง 420.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001264647 1

21  3350200282087 นายอุทร ผลเรือง

งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ประจ าปี 2563

 กฟย.ทม. 23,000.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001340734 1

22  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ้ฯเตอร์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(มต.)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 545.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001406900 1

23  0353559000316 หจก.สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร (2016) กฟจ.ยส.(มต.)ขออนุมัติจัดซ้ือ อุปกรณ์ร้อยท่อ 6,880.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001398932 1

24  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 1,990.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001517036 1

25  4421100002455 นายอ านาจ ศรีชมภู จ้างเหมาทาสีเสาสะท้อนแสง(เหลือง-ด า) 50,000.00 21/9/2563 เลขท่ี 5200134267 4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

26  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ไฟทาง

หลวงชนบทบ้านเตาไห ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว

 จังหวัดยโสธร 1,294.70 1/7/2563 เลขท่ี 2001102068 4

27  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ไฟทาง

หลวงชนบทบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว

 จังหวัดยโสธร 1,294.70 1/7/2563 เลขท่ี 2001101969 4

28  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 81-4592

 ยส. 2,770.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001265279 1

29  3359900148241 อู่ รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-9469

 ยส. 5,030.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001236440 1

30  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

จัดซ้ือหินปูนทรายงานขยายเขตฯประปาบ้าน

หนองบาก ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 1,294.70 1/7/2563 เลขท่ี 2001111413 4

31  3359900148241 อุ่ รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3883 ยส. 12,450.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001236054 1

32  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯประปาบ้านหนองบาก ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.

ยโสธร 1,294.70 1/7/2563 เลขท่ี 2001111413 4

33  3359900148241 อู่ รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-8941

 ยส. 4,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001236667 1

34  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายเพ่ิมเฟสบ้านหนองเป็ด 

(นางสาวอัจฉราพร ม่ิงขวัญ),ห้างหุ้นส่งนจ ากัด 

สมสกุลปิโตรเล่ียม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 10,786.67 1/7/2563 เลขท่ี 5200095209 4

35  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหิน ปูน ทราย หจก.เอ 

เอซ ไอซ์ หมู่ 13 ต าบลน้ าค าใหญ่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร 2,589.40 1/7/2563 เลขท่ี 2001101733 1

36 น.ส.นงนุช วิเศษแก้ว

เช่ารถยนต์พร้อมคนขับและน้ ามันจ านวน 25 วัน 

(จันทร์-เสาร์) 25,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001094932 4

37  0355555000186 ศรีอรุณการยาง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าปะยางรถยนต์ 80-6483 ยส. 415.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001196483 1

38  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย ประปาบ้านเชียงเพ็ง ม.7 ต.

เชียงเพ็ง ,ประปาบ้านหนองบาก ต.กระจาย อ.ป่า

ต้ิว จ.ยโสธร 34,668.00 2/7/2563 เลขท่ี 5200096587 4

39  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตระบบ

จ าหน่าย หจก.เอ เอซ ไอซ์ ม.13 ต าบลน้ าค าใหญ่

 อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3/7/2563 เลขท่ี 5200095180 4

40  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟทางหลวงชนบทบ้านเตาไห

,ไฟทางหลวงชนบทบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน 

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 11,010.30 3/7/2563 เลขท่ี 5200095264 4

41  3359900148241 อู่ รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-6905 ยส. 30,020.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001191709 1

42  3359900148241 อู่ รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ุ่าซ่อมรถยนต์ 80-6905 ยส. 30,020.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001191709 1

43  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3904 ยส. 9,070.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001149636 1

44  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ บน-5459 ยส. 11,200.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001149548 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

45  3359900083271 อุทัยมอเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ุ่าเปล่ียนแบตเตอร่ี 81-3904 ยส. 4,500.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001236859 1

46  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-4592 ยส. 2,010.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001348237 1

47  3359900140852 เบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าจัดซ้ือวัสดุ ส านักงาน ผก

ส.ยส. 1,745.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001149000 1

48  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟทางหลวงชนบทบ้านกุด

ส าโรง,ไฟทางหลวงบ้านท่าลาด อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 21,400.00 13/7/2563 เลขท่ี จ.ยส.138/63 ลว.29 มิ.ย.63 4

49  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย โครงการ

ชลประทานบ้านโคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร 3,884.10 15/7/2563 เลขท่ี 2001149914 4

50  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯ บ้านนาสะไมย์ ม.1 ต.นาสะไมย์ อ.

เมือง จ.ยโสธร 51,574.00 16/7/2563 เลขท่ี 5200101003 4

51  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตระบบจ าหน่าย สถานีวิทยุต ารวจตระเวน

ชายแดน อ.เมือง จ.ยโสธร 10,261.30 16/7/2563 เลขท่ี 5200100946 4

52  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย ปรับปรุงพาดสายเคเบิลอากาศ

ไลน์โรงพยาบาลทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 86,370.40 17/7/2563 เลขท่ี 5200101137 4

53  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-9013

 ยส. 4,210.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001324510 1

54  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย บ้านดอนกลอง ม.8,บ้านดอน

กลอง ม.7,ม.8,[ุ้านดอนกลอง ม.7 ต.หนองเรือ อ.

เมือง จ.ยโสธร 83,888.00 22/7/2563 เลขท่ี 5200105034 4

55  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯน.ส.ไอรดา ดอกจูม บ้านค าสร้างช้าง 

ต.น้ าค า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 6,955.00 22/7/2563 เลขท่ี 5200104026 4

56  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-8941 ยส. 7,230.00 23/7/2563 เลขท่ี 2001347944 1

57  0353547000189 หจก.เกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯน.ส.ไอรดา ดอกจูม บ้านค าสร้างช้าง ต.น้ าค า

 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 1,294.70 23/7/2563 เลขท่ี 2001209751 4

58  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอก

ปรับปรุงบ้านนาสะไมย์ทางไปหนองหิน ต าบลนา

สะไมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 9,309.00 23/7/2563 เลขท่ี 5200107973 4

59  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9324 ยส. 2,250.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001265217 1

60  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทราย ไฟทาง

หลวงชนบท(หจก.จ่ัวเซ้งค้าไม้)บ้านห้วยแก้ง ต.

ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1,294.70 30/7/2563 เลขท่ี 2001226442 4

61  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายปรับปรุงหม้อแปลงเสริมปาก

ทางบ้านเข่ืองค า ต าบลเข่ืองค า อ าเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร 7,490.00 31/7/2563 เลขท่ี 5200108054 4



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

62  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย นายพรชัย อินอ่อน บ้านส าราญ

 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 6,568.55 31/7/2563 เลขท่ี 5200111518 4

63  5350300052896 อู่ปิยะประเสริฐชลการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-4592 ยส. 20,000.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001343193 1

64  0994000165501 หจก.เพชรวิศวกรรม กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าบริการรถเครน ขนาด 20 ตัน 3,000.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001491411 4

65  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯไฟทางหลวงชนบท(หจก.จ่ัวเซ้งค้า

ไม้)บ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2,247.00 3/8/2563 เลขท่ี 5200107783 4

66  3359900098481 ร้าน สหรุ่งเรือง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ขอซ้ือสลิงใส้เหล็ก ขนาด 3/4 น้ิว 5,850.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001345708 4

67  3350100190458 นงนุช วิเศษแกุ้ว

ค่าเช่ารถยนต์บุคคลภายนอก พร้อมคนขับและ

น้ ามัน 24,000.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001265980 4

68  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านโคกยาว (หจก.จ่ัวเซ้งค้าไม้)

 ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2,247.00 5/8/2563 เลขท่ี 5200111501 4

69  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายนายกฤษฏา บูราณ หมู่ 16 

ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 11,877.00 5/8/2563 เลขท่ี 5200111439 4

70  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรายงานขยาย

เขตฯบ้านโพนงาม ม.16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.

ยโสธร 2,589.40 6/8/2563 เลขท่ี 2001257928 4

71  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านโพนงาม ม.16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม

 จ.ยโสธร 58,850.00 7/8/2563 เลขท่ี 5200111563 4

72  3359900140852 ร้าน เบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผกส.ยส. 2,640.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001350243 1

73  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย หจก.จ่ัว

เซ้งค้าไม้ บ้านโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร 1,294.70 7/8/2563 เลขท่ี 2001265085 4

74  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านค าน้อย ม.12 ,บ้านหนองหมี ม.1 ,

บ้านโพนงาม ม.1,บ้านโพนงาม ม.1(เส้นไปบ้าน

ม่วง)ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร 84,423.00 7/8/2563 เลขท่ี 5200111552 4

75  3350500086305 อู่ชัยพัฒนาการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9013 ยส. 11,100.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001406364 1

76  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)จัดซ้ือหิน,ปูน,ทราย งานขยาย

เขตฯ สถานนีสูบน้ าบ้านค าผือ ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว 

จ.ยโสธรค 2,589.40 11/8/2563 เลขท่ี 2001317949 4

77  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านกุดส าโรง ม.6,บ้านเตาไห 

ม.5,ม.7,บ้านหนองแสง ม.8 (บ้านโคกสะอาด) จุดท่ี

 1,บ้านหนองแสง ม.8 จุดท่ี 2 ต าบลโพธ์ิไทร 

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 41,195.00 13/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.162/63ลว.31ก.ค.63 4



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

78  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบริษัทดอนเมืองการช่าง จ ากัด 

บ้านหนองแสง ต าบลดพธ์ิไทร อ าเภอป่าต้ิว 

จังหวัดยโสธร 27,285.00 13/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.152/63ลว.21ก.ค.63 4

79  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-6611

 ยส. 4,220.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001407653 1

80  3359900083271 อุทัยมอเตอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนไดสตาร์ท 81-3435 

อบ. 7,700.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001351299 1

81  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ บน-5459 ยส. 3,500.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001348177 1

82  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านศรีฐาน หมู่ 1 จุดท่ี 1,จุดท่ี 

2,บ้านศรีฐาน หมู่ 2,บ้านศรีฐาน หมู่ 9,บ้านศรีฐาน

 หมู่ 8,บ้านศรีฐาน หมู่ 1,บ้านศรีฐาน หมู่ 3 ต าบล

ศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 76,184.00 13/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.149/63ลว.16ก.ค.63 4

83  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ.ค าหนองยาง ม.1จุด2,บ.ค าหนองยาง

 ม.1จุด1,บ.ค าหนองยาง ม.1จุด3,บ.ดงส าราญ ม.2

จุด2,บ.ดงส าราญ ม.2จุด1 ต.ค าน้ าสร้าง อ.กุดชุม 

จ.ยโสธร 68,480.00 14/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.147/63 ลว.14 ก.ค.63 4

84  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านค าน้ าสร้าง ม.3,บ้านใหม่โพธ์ิทอง 

ม.11,บ้านดงเหนือ ม.4,บ้านค าน้ าสร้าง ม.10 ต.ค า

น้ าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 66,340.00 14/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.146/63 ลว.14 ก.ค.63 4

85  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต

ฯ ประปาบ้านม่วงอ่อน ม.8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 69,550.00 14/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.174/63 ลว.14 ส.ค.63 4

86  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหลมบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯเมนชายคานางสาววรนุช ป้องกัน หมู่ 4

 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 4,494.00 14/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.165/63 ลว.5 ส.ค.63 4

87  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯไฟทางหลวงชนบทบ้านสามแยก ต.

ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 2,247.00 14/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.159/63 ลว.31 ก.ค.63 4

88  0355555000186 ศรีอรุณการยาง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 83-5325 

อบ. 21,320.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001385372 1

89  0355555000186 ศรีอรุณการยาง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 81-3605

 ยส. 3,160.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001414209 1

90  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯย้ายเสาแรงต่ า บ้านหนองแสง ม.6 ต.

สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 4,066.00 18/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.164/63 ลว.5 ส.ค.63 4

91  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส) จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ

 โรงน้ าแข็ง ไลอ้อนไอซ์ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล 

จ.ยโสธร 7,301.00 18/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.179/63 ลว.18 ส.ค.63 4

92  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย บริษัทดอน

เมืองการช่าง จ ากัด บ้านหนองแสง ต าบลโพธ์ิไทร

 อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 3,884.10 19/8/2563 เลขท่ี 2001325361 4



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

93  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต

ฯ นายตะวัน เลขาสถาพร ต.เข่ืองค า อ.เมือง จ.

ยโสธร 52,803.43 19/8/2563 เลขท่ี 5200119481 4

94  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย กิจการ

ร่วมค้า ช.ทวี-ทองมา บ้านใหม่ชุมพร ต าบลเดิด 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 5,178.80 19/8/2563 เลขท่ี 2001325444 4

95  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย บ้านคุยส าโรง ต าบลเข่ืองค า 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 29,425.00 20/8/2563 เลขท่ี 5200120191 4

96  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านโพธ์ิศรี หมู่ 2 จุดท่ี 1,บ้าน

โพธ์ิศรี หมู่ 2 จุดท่ี 2 ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอป่าต้ิว 

จังหวัดยโสธร 78,495.20 20/8/2563 เลขท่ี 5200120189 4

97  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย บ้านหนอง

เป็ด หมู่ 6 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร 1,294.70 20/8/2563 เลขท่ี 2001352860 4

98  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายกิจการร่วมค้า ช.ทวี-ทองมา 

บ้านใหม่ชุมพร ต าบลเดิด อ าเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร 22,684.00 20/8/2563 เลขท่ี 5200120184 4

99  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย คฟม.บ้านกุดกง หมู่ 14 ต าบล

เข่ืองค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 12,412.00 20/8/2563 เลขท่ี 5200120182 4

100  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯยโสธรร่มเย็น(ท่ีท าการต ารวจภูธร)ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 1,410.07 20/8/2563 เลขท่ี 5200119484 4

101  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านโพธ์ิไทร ต าบลโพธ์ิไทร 

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 75,285.20 20/8/2563 เลขท่ี 5200120185 4

102  3401700741633 นายไพวัน จันทาทุม กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเช่ารถเครน ขนาด 25 ตัน 30,000.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001354552 4

103  3349900769661 ร้าน มงคลชัยเซอร์วิส กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมแอร์รถยนต์ 81-3606 ยส. 1,650.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001412582 1

104  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านนาโป่ง หมู่ 6,บ้านหนองดู่ 

หมู่ 10 ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร 83,845.20 21/8/2563 เลขท่ี 5200120181 4

105  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

จัดซ้ือหินปูนทรายงานขยายเขตฯไฟทางหลวง

ชนบทบ้านสามแยกภูกอย ต.ไทยเจริญ อ.ไทย

เจริญ จ.ยโสธร 1,294.70 23/8/2563 เลขท่ี 2001353062 4

106  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง บน-5453

 ยส. 2,640.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001414306 1

107  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง กข-5373

 ยส. 1,560.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001408692 1

108  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 81-3435

 อบ. 2,900.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001407774 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

109  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-9324

 ยส. 5,680.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001407847 1

110  3350100268373 B.P มอเตอร์

กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ กกท-552

 ยส. 6,130.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001414407 1

111  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตฯไฟทางหลวงบ้านบกน้อย จุด1,จุด2,จุด3 ต.

ดงแคนใหญ่ อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 6,000.61 25/8/2563 เลขท่ี 5200120220 4

112  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตฯบ้านนางาม ม.6,บ้านหนองหว้า ม.10,บ้าน

แดง ม.13,บ้านแดง ม.17,บ้านนางาม ต.โพนงาม 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร 76,505.00 25/8/2563 เลขท่ี 5200120219 4

113  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย บ้านโพธ์ิ

ไทร หมู่ 2 จุดท่ี 1 ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอป่าต้ิว 

จังหวัดยโสธร 1,294.70 25/8/2563 เลขท่ี 2001352934 4

114  3359900100061 อู่ ประคองการเช่ือม กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ากล่องเหล็ก 12,000.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001353976 1

115  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านเหล่าต าแย จุด1,2,บ้านเหล่าต าอย

 จุด3 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 56,710.00 25/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.176/63ลว.17 ส.ค.63 4

116  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯประปาบ้านค้อใต้ ม.2 ต.ค้อเหนือ อ.

เมือง จ.ยโสธร 14,803.45 26/8/2563 เลขท่ี จ.ยส.184/63ลว.20 ส.ค..63 4

117  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย นางเครือมาศ ศรีวะรมย์ ต าบล

ตาดทอง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 49,755.00 26/8/2563 เลขท่ี 5200124677 4

118  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งายขยาย

เขตฯ ประปาบ้านม่วงอ่อน ม.8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.

ยโสธร 2,589.40 27/8/2563 เลขท่ี 2001409171 4

119  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งายขยาย

เขตฯ นายตะวัน เลขาสถาพร ต.เข่ืองค า อ.เมือง 

จ.ยโสธร 3,884.10 27/8/2563 เลขท่ี 2001408955 4

120  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งายขยาย

เขตฯ โรงน้ าแข็ง บ.ไลอ้อนไอซ์ ต.ทรายมูล อ.

ทรายมูล จ.ยโสธร 1,294.70 27/8/2563 เลขท่ี 2001409063 4

121  3350100062239 ร้าน ส.สองเรา กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมเบาะรถยนต์ 81-3605 ยส. 1,800.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001411924 1

122  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯ บ้านนามน ม.16,บ้านหนองแก ม.7 ต.

นาแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร 86,135.00 31/8/2563 เลขท่ี 5200124733 4

123 ศรีอรุณการยาง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 81-3904 

ยส. 1,480.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001447861 1

124  3350500086305 ชัยพัฒนาการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9469 ยส 1,880.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001414084 1

125  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯ ประปาบ้านโนนรัง ม.12 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว 

จ.ยโสธร 3,884.10 31/8/2563 เลขท่ี 2001408816 4

126  3359900098066 ศรีอรุณยางยนต์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าปะยางรถยนต์ บน-5459 ยส. 750.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001447534 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

127  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯ บ้านปลาอีด ม.2,บ้านหนองตุกหลุก ม.

7,บ้านหนองเทา ม.4 จ.นาแก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.

ยโสธร 84,637.00 31/8/2563 เลขท่ี 5200124710 4

128  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

จัดซ้ือหินปูนทรายงานขยายเขตฯไฟทางหลวง

บ้านบกน้อย จุด1,จุด2,จุด3 ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค า

เข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 3,884.10 31/8/2563 เลขท่ี 2001411756 4

129  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

จัดซ้ือหินปูนทรายงานขยายเขตฯบ้านหนองแก ม.

7 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2,589.40 31/8/2563 เลขท่ี 2001449425 4

130  3350500086305 ชัยพัฒนาการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-6176 ยส. 29,180.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001413295 1

131  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้างเหมาค่าแรงงายขยายเขต

ฯ ประปาโนนรัง ม.12 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 68,480.00 2/9/2563 เลขท่ี 5200124741 4

132  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายประปาบ้านไผ่ หมู่ 4 ต าบลไผ่ 

อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 54,570.00 2/9/2563 เลขท่ี 5200124750 4

133  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

จัดซ้ือหินปูนทราย ขยายเขตฯไฟทางหลวง กุด

ชุม-เลิง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1,294.70 8/9/2563 เลขท่ี 2001497718 4

134  0303561002088 หกจ.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลแผนกก่อสร้าง 15,664.80 8/9/2563 เลขท่ี 2001449352 1

135  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านสมบูรณ์พัฒนา ม.3(1),บ้าน

สมบูรณ์พัฒนา ม.3(2),บ้านชัยมงคล ม.12,บ้าน

หนองเสียว ม.10,บ้านหนองกบ ม.8,บ้านหนองกบ

 ม.4(ลานมัน),บ้านหนองกบ ม.4,ต.กู่จาน อ.ค า

เข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 83,139.00 9/9/2563 เลขท่ี 5200130255 4

136  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ชุมชน

บ้านศาลาแดง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร 7,768.20 9/9/2563 เลขท่ี 2001447353 4

137  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย ไฟทางหลวงบ้านประชาสรรค์ 

จุดท่ี 1,ไฟทางหลวงบ้านประชาสรรค์ จุดท่ี 2,ไฟ

ทางหลวงบ้านศาลาแดง ต าบลตาดทอง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร 6,724.95 9/9/2563 เลขท่ี 5200128660 4

138  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯไฟถนนบ้านโพนงาม ม.16,ไฟถนน

บ้านสร้างแต้ ม.8,ไฟถนนบ้านนาทม ม.2,ไฟถนน

บ้านเก้ียงเก่า ม.4,ไฟถนนบ้านโคกศรี ม.9,ไฟถนน

บ้านค าใหล ม.12,ไฟถนนบ้านแดง ม.13,ไฟถนน

บ้านแดง ม.17,ไฟถนนบ้านหนองแซง ม.15 ต.

โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 11,684.40 9/9/2563 เลขท่ี 5200128713 4

139  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหิน ปูน ทราย ไฟทาง

หลวงบ้านประชาสรรค์ จุดท่ี 2 ต าบลตาดทอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1,294.70 9/9/2563 เลขท่ี 2001447483 4

140  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าจัดซ้ือผงหมึกพ้ินเตอร์ 

แผนกก่อสร้าง 11,748.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001447028 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

141  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายปักเสาแซมไลน์บ้านเตาไห,ปัก

เสาแซมไลน์บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่า

ต้ิว จังหวัดยโสธร 3,720.99 9/9/2563 เลขท่ี 5200130293 4

142  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ไฟทาง

หลวงบ้านศาลาแดง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร 1,294.70 9/9/2563 เลขท่ี 2001447411 4

143  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ไฟทาง

หลวงบ้านประชาสรรค์ จุดท่ี 1 ต าบลตาดทอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1,294.70 9/9/2563 เลขท่ี 2001447289 4

144  3350100188763 ส.มอเตอร์ไบรท์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ี 80-6905 ยส. 7,600.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001449388 1

145  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือ หิน ปูน ประปาโคกนา

โก ม.2 ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 3,884.10 11/9/2563 เลขท่ี 2001447237 4

146  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย คฟม.บ้านค าแดง,คฟมบ้านนา

ค า ต าบลเดิด อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 12,519.00 15/9/2563 เลขท่ี 5200134191 4

147  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่าย อบจ.ยโสธร สวนสาธาณณะ

เฉลิมพระเกียรติ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร 40,125.00 15/9/2563 เลขท่ี 5200134209 4

148  0353550000461 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายเทศบาลป่าต้ิว ซอยเทศบาล 

18,เทศบาลป่าต้ิว ถนนเทศบาล 5 ต าบลโพธ์ิไทร 

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 42,800.00 15/9/2563 เลขท่ี 5200134219 4

149  0355555000186 ศรีอรุณการยาง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าปะยางรถยนต์ 81-3435 อบ. 120.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001522447 1

150  0355555000186 ศรีอรุณการยาง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 81-1935 

ยส. 25,560.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001522012 1

151  0355555000186 ศรีอรุณการยาง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ บน-5453 ยส. 480.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001588399 1

152  0355555000186 ศรีอรุณการยาง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-1935 ยส. 13,740.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001522917 1

153  3359900140852 เบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผกส.ยส. 1,148.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001517130 1

154 หจก.ดาวยโสธรก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยาย

เขตระบบจ าหน่ายบ้านเหล่าหุ่ง หมู่ 4 ต าบลเหล่า

ไฮ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 16/9/2563 เลขท่ี 5200134234 4

155  0355555000186 ศรีอรุณการยาง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ บน-5453 

ยส. 10,160.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001539866 1

156  3359900148241 อูรถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ บน-5459 ยส. 8,870.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001521416 1

157  3359900148241 อู่รถการช่าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 82-1408

 อบ. 4,210.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001521551 1

158  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3883 ยส. 2,780.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001521299 1

159  3359900148241 อู่รถการช่าง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าซ่อมรถยนต์ 80-6483 ยส. 33,650.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001521784 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

160  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯ ประปาบ้านดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.

ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 5,178.80 21/9/2563 เลขท่ี 2001518347 4

161  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯไฟทางหลวงกุดชุม-เลิง ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร 1,498.00 21/9/2563 เลขท่ี 5200137269 4

162  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯ บ้านนาแก ม.1 ต.นาแก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.

ยโสธร 1,294.70 22/9/2563 เลขท่ี 2001518299 4

163  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) นายเกริกไกร เลือดไทย ต.ลุ

มพุก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 31,030.00 24/9/2563 เลขท่ี 5200137302 4

164  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯเพ่ิมเฟสบ้านหนองเสือตาย ต.น้ าค า

ใหญ่ ,บ้านพลับ ม.4 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 84,229.33 24/9/2563 เลขท่ี 5200140032 4

165  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)บ้านนาแก ม.1 ต.นาแก อ.ค า

เข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 12,739.42 24/9/2563 เลขท่ี 5200137307 4

166  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯบ้านดู่ทุ่ง ม.10,บ้านสามเพีย ม.9 ต.ดู่

ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 73,830.00 24/9/2563 เลขท่ี 5200140023 4

167  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯ นายยงยุทธ ภูมิแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ยโสธร 1,294.70 25/9/2563 เลขท่ี 2001538878 4

168  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส จ้างเหมาบุคคลภายนอกงาน

ขยายเขตฯงานปรับปรุงพาดสายคลังพัสดุยโสธร 

อ.เมือง จ.ยโสธร 37,685.40 28/9/2563 เลขท่ี 5200140321 4

169  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยาย

เขตฯ หจก.แสงไพบูลย์บริการ 2005 ต.ส าราญ อ.

เมือง จ.ยโสธร 3,884.10 28/9/2563 เลขท่ี 2001539189 4

170  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

จัดซ้ือหินปูนทราย งานขยายเขตฯบ้านยางเด่ียว 

ม.9 ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 3,884.10 28/9/2563 เลขท่ี 2001543422 4

171  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้าง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทราย บ้านกุดเป่ง 

ม.6 ต.เหล่าไฮ อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 2,589.40 30/9/2563 เลขท่ี 2001543326 4

172  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,764.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001407532 1

173  3349900273470 พู่กันทอง รับท าป้าย-จัดดอกไม้ จัดซ้ือตรายาง 3 อัน 1,350.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001396878 1

174  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุ สนง. ผบป. 832.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001447139 1

175  0994000165501 บริษัท โปร ไอ.ที. ล้ิงค์ จ ากัด หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 6,500.00 15/9/2563 เลขท่ี 2001580403 1

176  5310100064815 ร้าน บีบี ปร้ินเตอร์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือหมึก ร้าน บีบี ปร้ินเตอร์ (ส านักงานใหญ่) 17,600.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001579708 1

177  3100601714966

บริษัท ไอด้ี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

ผบป.ยส จัดซ้ือจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนใน

เขต กฟจ.ยส.และ กฟส.ในสังกัด ประจ าเดือน 

กันยายน 2563 21,975.66 21/9/2563 เลขท่ี 2001538286 1

178  0403548002443 หกจ.ดับบลิว แอนด์ พี ซีลเติมคอนโทรล

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลง 

กฟย.ทจร 28,890.00 8/7/2563 เลขท่ี 5200120201 1

179  0403548002443 หจก.ดับบลิว แอนด์ พี ซีลเติมคอนโทรส

กฟจ.ยส.(ผปบ.) บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

กฟย.ป่าต้ิว 32,100.00 8/7/2563 เลขท่ี 5200120202 1

180  0403548002443

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลง 

กฟย.ทรายมูล 32,100.00 8/7/2563 เลขท่ี 5200120203 1
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181  0403548002443 หจก.ดับบลิว แอนด์ ซ๊สเติมคอนโทรส กฟจ.ยส.(ผปบ.) จ้างเหมา 42,800.00 8/7/2563 เลขท่ี 5200120199 1

182  0403548002443 หจก.ดับบลิว แอนด์ ซ๊สเติมคอนโทรส กฟจยส..(ปบ.) จ้างเมหารักษาหม้อแปลง กฟย.คข. 42,800.00 8/7/2563 เลขท่ี 5200120200 1

183  1350800159000 น.ส.วิมลรัตน์ วิลัยกุล กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดจ้างรถเครน 18,000.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001148535 1

184  3359900140852 ร้านบุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส านักงาน) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 715.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001147860 1

185  3359900132973 ร้านไชยภัทฑ์ (ส านักงานชใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือสารหล่อล่ืน (Sonax) 1,440.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001148127 1

186  3359900091461 ร้านดับเบ้ิล โทเนอร์ (ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือหมึกตลับลูกดรัมซัมซุง 

MLT-R307 4,500.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001346064 1

187  3359900140852 ร้านเบส บุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือวัสดุส านักงาน ประจ าเดือน

 ก.ค.2563 1,495.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001346348 1

188  3359900140852 ร้านเบสบุ๊ต เซ็นเตอร์ (ส านักงานใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือน้ ายาถูพ้ืน น้ ายาขัดห้องน้ า 178.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001346750 1

189  3359900140852 ร้านเบสท์เซ็นเตอร์ (ส านักงานใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือHP 932 XLBY,933 C M Y 5,250.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001346261 1

190  0733561001355 หจก.ศิริปภา168 (ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส (ผปบ.) จัดช้ืออุปกรณ์ประกอบระบบ

จ าหน่าย 10,486.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001324606 1

191  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส านักงานใหญุุ่)

กฟจ.ยส (ปบ.) จัดช้ือวัสดุส านักงาน ประจ าเดือน 

ส.ค.2563 1,456.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001443377 1

192  0715553000681 ปตท.บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จ ากัด

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือน้ ามันส าหรับยาหนะและ

เคร่ืองมือกล 2,030.00 17/9/2563 เลขท่ี 2500865396 1

193  0303561002088

บริษัท โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักงาน

ใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.)ุ  จัดข้ือเชือกโพลีร๊อกพิลีน 29,960.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001550054 1

194  0303561002088 หจก.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย (ส านักใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือหมวกนิรภัย/รองเท้านิรภัย 9,517.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001555017 1

195  0135545003141

บริษัท พี.ที.แอดวานซ์ จ ากัด(ส านักงาน

ใหญ่)

กฟจ.ยส(คพ.)จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถยนต์ กฟภ.

80-6611 ยส. 3,600.00 25/9/2563 1

196  3359900091461 ร้านดับเบ้ิล โทเนอร์ (ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือ ตลับหมึก BROTHER TN 

3250 1,650.00 28/9/2563 เลขท่ี 2001539987 1

197  8419988011387 ร้านผ้าเจริญภัณฑ์ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าออแกรนซ่า 850.00 9/7/2563 เลขท่ี 2001398493 1

198  0353538000147 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 58,099.00 10/7/2563 เลขท่ี 2500588460 1

199  0353538000147 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 50,779.72 10/7/2563 เลขท่ี 2500588460 1

200  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 23,020.00 14/7/2563 เลขท่ี 2500625357 1

201  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 22,190.00 16/7/2563 เลขท่ี 2500625357 1

202  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 40,965.60 16/7/2563 เลขท่ี 2500625357 1

203  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือแฟ้มอ่อน 500.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001212705 1

204  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือธง 1,940.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001220644 1

205  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 2,725.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001220396 1

206  0107537000521 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความ

สะอาด 4,869.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001219451 1

207  3359900132973 ร้านไชยภัณฑ์ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ LED 1,200.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001219951 1
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208  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 52,512.40 23/7/2563 เลขท่ี 2500635886 1

209  3620500076226 ร้านเจมส์ก๊อปป้ี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร 778.00 29/7/2563 เลขท่ี 2001220549 1

210  8419988011387 ร้านผ้าเจริญภัณฑ์ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือผ้าออแกรนซ่า 850.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001398385 1

211  0353538000147 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 55,261.88 10/8/2563 เลขท่ี 2500682397 1

212  0105519001331

บริษัท กนกสิน เอ็กชปอร์ต อิมปอร์ต 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึก จ านวน 4

 สี 3,884.10 11/8/2563 เลขท่ี 2001398681 1

213  1350100249511 นายชัชวาล พลชัย

กฟจ.ยส.(คพ.)ขออนุมัติจัดจ้างตัดหญ้า ตัดแต่ง 

และริดรอนก่ิงไม้ขนาดใหญ่ 4,000.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001343519 1

214  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 39,300.00 14/8/2563 เลขท่ี 2500729963 1

215  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 36,538.40 14/8/2563 เลขท่ี 2500729963 1

216  3359900123885 ร้านก๊ิกเทเลคอม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษา

กล้องวงจรปิด 800.00 20/8/2563 เลขท่ี 2001354354 1

217  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 86,285.30 25/8/2563 เลขท่ี 2500729963 1

218  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 1,340.00 26/8/2563 เลขท่ี 2500735240 1

219  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดจ้างท า เคร่ืองด่ืม -

อาหารว่าง 325.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001374809 1

220  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนมัติจัดจ้างท าเคร่ืองด่ืม-

อาหารว่าง 400.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001374569 1

221  1451400127411 นางสาวสายพิน ทศบุญไทย กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 5,320.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001374985 1

222  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดจ้างจัด เคร่ืองด่ืม- 

อาหารว่าง 350.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001374372 1

223  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนมัติจัดจ้างท าเคร่ืองด่ืม-

อาหารว่าง 325.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001373975 1

224  0355543000011

บริษัท บ๊ิกแคท มาร์ท จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)

กฟจ.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าปิดจมูกอนามัย 500

 บาท 1,990.00 29/8/2563 เลขท่ี 2001398219 1

225  3349900273470 ร้านพู่กันทอง กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด 500.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001397706 1

226  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย กฟจ.ยส.(บห.)ขออนมุุติจัดจ้างซ่อมประตู 1,040.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001373691 1

227  0353538000147 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 46,967.70 31/8/2563 เลขท่ี 2500765477 1

228  0303561002088 หกจ.โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย

กฟจ.ยส.ผปบ.ยส.ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลแผนกปฎิบัติการและบ ารุงรักษา 6,420.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001449320 1

229  3350100190458 นางสาวนงนึช วิเศษแก้ว

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่าเช่ารถยนต์บุคคลภายนอก

พร้อมคนขับและน้ ามัน 25,000.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001421129 4

230  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 4,360.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001497243 1

231  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือธง 2,660.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001497365 1

232  3359900140852 ร้านเบสท์ บุุค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,693.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001497569 1

233  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 48,185.50 16/9/2563 เลขท่ี 2500837415 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

234  3359900064811 นางนิลกร ศรีทราไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดจ้างท าบัตรอนุญาติ

ท างานผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า 5,560.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001496707 1

235  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 73,085.40 22/9/2563 เลขท่ี 2500837415 1

236  0107537000882 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 72,630.50 25/9/2563 เลขท่ี 2500838170 1

237  0353538000147 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง

ยานพาหนะ 51,983.80 30/9/2563 เลขท่ี 2500862476 1

238  3350800417854

ร้านเอ็นเค คอมพิวเตอร์ 154 ม.4 ต.ไทย

เจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช)รายงานขอซ้ือตลับหมึก 3,300.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001159250 1

239  3610700100864

ร้านกุดชุมน้ าทิพย์ 280 ม.8 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช)รายงานขอซ้ือน้ าด่ืม 500.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001159065 1

240  3350300364042

นายสง่า วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส(กช)รายงงานขอจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 700.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001156537 1

241  3610700100864

ร้านกุดชุมน้ าทิพย์ 280 ม.8 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส(กช.)รายงานขอซ้ือน้ าด่ืม 500.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001323521 1

242  3359900140852

ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ 86/1 ถ.รัตนเขต 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,645.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001323961 1

243  3350300364042

นายสง่า วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รายงานขอจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 700.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001323486 1

244  3350300364042

นายสง่า วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร

กฟจ.ยส.(กช.)รายงานจ้างท าเพ่ือใช้ในงานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 1,600.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001323457 1

245  3350300170795

นายอ่อนสี เท่ียงธรรม 255 ม.8 ต.กุดชุม 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

กฟจ.ยส.(กช.)จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการ

ตัดต้นไม้ในแนวระบบจ าหน่ายแรงสูง 77,700.00 26/8/2563 1

246  0353556000901

หจก.กุดชุมออยล์ 236 ม.5 ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร 35140 กฟจ.ยส.(กช.)รายงานขอซ้ือขอจ้างน้ ามันรถยนต์ 1,260.00 15/9/2563 เลขท่ี 2500866294 1

247  3350300364042 นายสง่า วงษ์อนันต์

กฟจ.ยส.(กช.) รายงานขอจ้างเหมาบาลานช์

โหลดหม้อแปลง 7,600.00 16/9/2563 เลขท่ี 2001542336 1

248  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าวัสดุส านักงาน(1) 804.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001103062 1

249  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าวัสดุส านักงาน 545.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001103563 1

250  5350400007299 นายประศาสน์ แผงงาม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ

 สนง 1,500.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001101233 1

251  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าผ้าออแกซ่าเหลือง 450.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001103481 1

252  3599001740852 ร้านเบสบุ๊คเซนเตอร์ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าธงชาติ,ธง วปร. 1,725.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001175711 1

253  3350100166034 นายทองใส โพนแดง

กฟจ.ยส(คข.)ค่าจ้างเหมาล้มต้นล้มกอไผ่ไลน์

บ้านสงเปือย 71,000.00 16/7/2563 เลขท่ี 5200101050 1

254  3450600045669 นายเกียรติศักด์ิ อาจอุดร

กฟจ.ยส.(คข.)งานจ้างเหมา ทา-พ่นสี หมายเลข

เสาไฟฟ้า กฟย.ค าเข่ือนแก้ว 10,000.00 23/7/2563 เลขท่ี 5200106879 1

255  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าวัสดุส านักงาน 359.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001228390 1

256  3350400486361 นายบสมคิด ธรรมสาร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าจ้างท าป่ายบ่งช้ีจุดบริการผู้ใช้ไฟ 1,700.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001323667 1

257  5350400007299 นายประศาสน์ แผงงาม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าจ้างซักผ้าปูท่ีนอนและปลอก

หมอน 700.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001382080 1

258  3450600045669 นายเกียรติศักด์ิ อาจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าน้ าด่ืม 1,430.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001382347 1

259  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ผ้าออแกซ่าฟ้า/ขาว/ธง สก. 4,065.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001346946 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

260  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าวัสดุ สนง 695.00 20/8/2563 เลขท่ี 2001362799 1

261  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.) 695.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001362799 1

262  3450600045669 นายเกียรติศักด์ิ อาจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าจัดป้ายค าขัญ PEA 4,000.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001382248 1

263  3450600045669 นายเกียรติศักด์ิ อาจอุดร

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าสมุดค าร้องขอใช้ไฟ/คุมมิเตอร์

คงคลัง 980.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001448021 1

264  5350400007299 นายประศาสน์ แผงงาม กฟจ.ยส.(คข.)ค่าซักผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน 700.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001447994 1

265  3450600045669 นายเกียรติศักด์ิ อาจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าน้ าด่ืม 1,430.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001447956 1

266  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊คยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่าวัสดุส านักงาน 545.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001443212 1

267  0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียมค าเข่ือนแก้ว

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ กฟภ.

83-5325 อบ. 3,380.00 15/9/2563 เลขท่ี 2500865796 1

268  5350400007299 นายประศาสน์ แผงงาม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ

 ส านักงาน 1,500.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001496240 1

269  0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ กฟภ.

83-5325 อบ.(28ก.ย.63) 1,000.00 29/9/2563 เลขท่ี 2500875249 1

270  0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟภ.83-5325 อบ.

(24 ก.ย.63) 1,000.00 29/9/2563 เลขท่ี 2500875249 1

271  3350200002149 นายนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 

เดือน มิ.ย.63 500.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001129095 1

272  3300200671091 นางสุมาลี ยะโสธรา

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้างท า

ความสะอาด เดือน มิ.ย.63 500.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001129192 1

273  3350200053193 น.ส.ลัดดา ทองบ่อ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้างถ่าย

เอกสาร เดือน มิ.ย.63 225.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001128941 1

274  3359900140852

ร้านเบ็สบุ๊คเซ้นเตอร์ 861/1 ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(ทม.)รายงานขอซ้ือวัสดุเบ็ตเล็ต 940.00 23/7/2563 เลขท่ี 2001323901 1

275  3359900140852

เบสบุุ๊คเซ็นเตอร์ 86/1 ต.ในเมือง อ.เมือง

 จ.ยโสธร กฟจ.ยส(ทม)รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,670.00 23/7/2563 เลขท่ี 2001323876 1

276  3350200053193 น.ส.ลัดดา ทองบ่อ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้าางถ่าย

เอกสาร เดือน ก.ค.63 265.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001351646 1

277  3350200002149 นายนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 

เดือน ก.ค.63 500.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001351568 1

278  3359900140852 ร้านเบสบุ๊คเซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขอจัดซ้ือค่าใช้จ่าย

ประชาสัมพันธ์ เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.63 2,410.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001347356 1

279  0994000165501 บริษัทริโก้ประเทศไทยจ ากัด กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,669.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001344062 1

280  3359900140852 ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส านักงานใหญ่

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 2,400.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001347594 1

281  3300200671091 นางสุมาลี ยะโสธรา

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้างท า

ความสะอาด เดือน ก.ค.63 500.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001351437 1

282  3350200282087 นายอุทร ผลเรือง

รายงานขออนุมัติจัดจ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้า

(เหลือง-ด า) 10,000.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001362921 1

283  3350200053193 นางลัดดา ทองบ่อ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้างถ่าย

เอกสาร เดือน ส.ค.63 619.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001461676 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

284  3300200671091 นางสุมาลี ยะโสธรา

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดจ้างท า

ความสะอาด เดือน ส.ค.63 500.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001461440 1

285  3350200002149 นายนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รายงานขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม

 ประจ าเดือน ส.ค.63 500.00 8/9/2563 เลขท่ี 2001496447 1

286  3350500029751 นายทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจ้างเหมาพ่นสีเสารหัส

อุปกรณ์ป้องกัน 10,000.00 10/7/2563 เลขท่ี 5200104216 1

287  3350500029751 นายทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม

ประจ าเดือน มิ.ย.63 450.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001148835 1

288  1350800148555 บ้านคอม กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 230.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001227827 1

289  3350500029751 นายทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต. ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุง

มิเตอร์ ประจ ากฟย.ป่าต้ิว 25,000.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001235516 1

290  3350500029751 นายทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม

ประจ าเดือน ก.ค. 63 450.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001266415 1

291  3359900140852 ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,507.00 25/8/2563 เลขท่ี 2001355622 1

292  3350500029751 นายทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม

ประจ าเดือน ส.ค.63 450.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001397263 1

293  3350800375761 ร้านสมศักด์ิก๊อปป้ี

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติถ่ายเอกสารและเข้า

เล่มสมุดคุมค าร้องขอใช้ไฟฟ้า 430.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001495800 1

294  3350800417854 ร้านเอ็นเคคอมพิวเตอร์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน

 SP 230SFNw 3,300.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001188696 1

295  3350900140852 เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,405.00 10/7/2563 เลขท่ี 2001158769 1

296  1350300181570 นางสาวกุลสตรี ศรีวะโสภา

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอซ้ือต้นไม้และ

อุปกรณ์ตกแต่งหน้าส านักงาน 7,960.00 20/8/2563 เลขท่ี 2001397449 1

297  3350800515431 นายคิม ศรีวะโสภา

กฟจ.ยส.(ทจร.)ขออนุมัติจัดซ้ือท่ีก้ันห้องแผ่น

พาทิช่ัน 26,040.00 21/8/2563 เลขท่ี 5200121754 1

298  3350800515431 นายคิม ศรีวะโสภา

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอจ้างเหมาบาลานซ์

เฟสระบบจ าหน่ายแรงต่ า 11,150.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001542581 1

299  5341800018477 บอล-บอย เฟอร์นิเจอร์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอช้ือท่ีนอนประจ า

ห้องเวร 4,799.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001487150 1

300  3359900140852 ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รายงานขอซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 1,799.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001551122 1

รวมท้ังส้ิน 4,476,625.59


