
 
 
 
 
 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผุ้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาส 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง

ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
                           เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่
1  3360500897231 อู่สมศักด์ิการช่าง ค่าซ่อมรถยนต์(ท าสี) 49,500.00 3/1/2563 เลขที่ 2500004783 1

2  3850300003053 นางวชัรี เอี่ยมสอาด
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดหอ้งเวรแก้
กระแสไฟฟา้ กฟส.นบด. 1,020.00 3/1/2563 เลขที่ 2500006065 1

3  0363559001771 หจก.รุ่งเรืองการไฟฟา้ 2559 ค่าจ้างรถยนต์ขุดหลุมเสา 25,261.68 3/1/2563 เลขที่ 2500004866 1
4  0363545000068 หจก. พ.ีเค.คอมพวิเตอร์ ค่าวสัดุส านักงาน(คีย์บอร์ , เมาส์) 1,330.00 3/1/2563 เลขที่ 2500006122 1
5  1369900221538 ร้านบล็อกตู๊ตรายาง ค่าวสัดุส านักงาน (ตรายาง) 1,360.00 3/1/2563 เลขที่ 2500006099 1

6  0107544000043 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
ค่าวสัดุเบด็เตล็ด สนง.(รางปล๊ักไป,ชั้นวาง
เอกสาร) 2,679.00 3/1/2563 เลขที่ 2500006103 1

7  0363559001771 หจก.รุ่งเรืองการไฟฟา้ 2559 ค่าจ้างรถยนต์ขุดหลุมเสา 42,102.80 3/1/2563 เลขที่ 2500004688 1
8  0994000165501 พาร์ทเจริญยนต์ ค่ซ่อมรถ จยย.1 กค.25 ขย. 3,540.00 7/1/2563 เลขที่ 2500015508 1
9  0107551000029 บ.สยามโกบอลเฮาส์ จ ากัด ค่าซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 2,564.00 7/1/2563 เลขที่ 2500015506 1
10  0001325732133 ร้านภมูิปญัญา ค่าหนังสือพมิพ ์กฟส.นบด. 180 7/1/2563 เลขที่ 2500015505 3
11  3360100567551 นายเลิศ ค านาแซง ค่าจ้างเหมาทาสีอาคาร สนง. 84,150.00 9/1/2563 เลขที่ 2500024113 1
12  5360500013851 ปั้มมั่นใจบริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟย.ภชพ. 8,935.20 10/1/2563 เลขที่ 2500029799 1

13  3360400627398 นายจีระศักดิ เค้าโนนกอก ค่างจ้างเหมาปรับปรุงไม้กระดาน บ.วงัใหญ่ 13,167.00 13/1/2563 เลขที่ 2500033419 1
14  0107532000882 บมจ.ธ.กรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟส.นบด. 45,142.60 13/1/2563 เลขที่ 2500033412 1
15  3360400627398 นายจีระศักด์ิ คงโนนกอก ค่าจ้างเหมาปรับปรุงไม้กระดาน 15,048.00 13/1/2563 เลขที่ 2500033419 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผุ้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาส 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองบัวแดง

ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
                           เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่
16  0363553000799 หจก.แสงหรัิญ ปโิตเล่ียม ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟย.ภชพ. 200 13/1/2563 เลขที่ 2500048490 1
17  3360500287220 ร้านฮักดี สตูดิโอ ค่าสต๊ิกเอกร์ติดรถแก้ไฟฟา้ 1,300.00 13/1/2563 เลขที่ 2500034933 1
18  3610200025685 ร้านชยุตา ค่าหนังสือพมิพ์ 210 13/1/2563 เลขที่ 2500034892 3
19  3360600604383 ร้านเจริญพาณิชย์ ค่าน้ าด่ิม สนง.กฟส.นบด. 1,435.00 14/1/2563 เลขที่ 2500039651 3

20  3369900031263 ร้านก่วงล่งฮวด
ค่าวสัดุส านักงาน(ลวดเย็บกระดาษ,ซอง
น้ าตาลฅแฟม้ผูกสันฯ) 2,676.50 14/1/2563 เลขที่ 2500036533 1

21  3360400621624 นายจารบตุร แก้วพรหม ค่าเปล่ียนกระจก สนง.(หอ้งบญัชี) 1,200.00 15/1/2563 เลขที่ 2500044972 1
22  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ กข.6560 ชย. 2,673.00 16/1/2563 เลขที่ 2500048935 1

23  3360500317986 นายทองมี เรียวชัยภมูิ
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ เมนชายคา บ.
ไทยเจร 4,400.00 27/1/2563 เลขที่ นบด/กป.008 1

24  3360500308430 ร้านช่างคม ค่าซ่อมรถยนต์ กฟย.ภชพ.1 กญ 5436 ชย. 800 30/1/2563 เลขที่ 2500097483 1
25  1360500029739 ร้านครูหน่อย วสัดุเบด็เตล็ดด้านช่าง(บนัไดไม้ไผ่) 4,000.00 30/1/2563 เลขที่ 2500097463 1
26  3670501085628 นายทว ีเอื้อศิลป์ ค่าซ่อมรถยนต์ กฟย.ภชพ. กญ.8142 ชย. 2,550.00 30/1/2563 เลขที่ 2500097468 1
27  0363559001771 หจก.รุ่งเรืองการไฟฟา้ 2559 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเปล่ียนลูกถ้วย 67,410.00 30/1/2563 เลขที่ 2500094889 1
28  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปโิตรเล่ียม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 15,411.42 30/1/2563 เลขที่ 2500094895 1
29  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-2306 ชย. 14,652.00 31/1/2563 เลขที่ 2500101543 1
30  3360500287220 ร้านฮักดีสตูดิโอ ค่าวสัดุส านักงาน(ค่ากรอบรูป) 2,040.00 31/1/2563 เลขที่ 2500103425 1
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วันที่ เลขที่
31  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมระยนต์ 81-6119 นม. 1,800.00 31/1/2563 เลขที่ 2500101543 1
32  3360500893332 นส.ธญัญารัตน์ เขียนค าสี ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง. 7,089.39 4/2/2563 เลขที่ 2500112639 1
33  3311400084034 ร้นชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-6119 นม. 7,840.80 4/2/2563 เลขที่ 2500110846 1
34  3620200379614 ร้านฮ้ัวไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต์ กญ.8142 ชย. 2,900.00 5/2/2563 เลขที่ 2500119326 1

35  3360500314073 นายเสถียร มณีโนนโพธิ์
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ปากหว้ยเด่ือ
 ม.7 22,600.00 7/2/2563 เลขที่ นบด/กป.009 1

36  1369900256587 ร้านชาติวสัดุ ค่าซ่อมทอ่ระบายน้ าหอ้งน้ า สนง. 525 11/2/2563 เลขที่ 2500135082 1
37  3440900274612 นางศิริวรรณ แสนสินธิื ค่าน้ าด่ืม กฟย.ภชพ. 1,075.00 11/2/2563 เลขที่ 2500135274 3

38  3360500001521 นางบปุผา อภยันอก
ค่าจ้างเหมาซักชุดที่นอนหอ้งเวรแก้ไฟ 
กฟย.ภชพ. 1,200.00 11/2/2563 เลขที่ 2500135290 1

39  0001325732133 ร้านภมูิปญัญา ค่าหนังสือพมิพ์ 220 11/2/2563 เลขที่ 2500135085 3

40  3369900031263 ร้านก่วงล่งฮวด
ค่าวสัดุส านักงาน(แฟม้ปกแข็ง,แฟม้อ่อน
,สมุด N 2) 1,749.00 12/2/2563 เลขที่ 2500137674 1

41  0107532000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟส.นบด. 6,342.60 12/2/2563 เลขที่ 2500138028 1
42  3369900031263 ร้านก่วงลงฮวด ค่าวสัดุส านักงาน 5,933.88 12/2/2563 เลขที่ 2500137674 1
43  0107532000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟส.นบด. 30,280.90 12/2/2563 เลขที่ 2500138028 1
44  3360500294471 นางสงเมือง ผุยหวัโทน ค่าเช่า สนง. กฟย.ภชพ. 7,000.00 13/2/2563 เลขที่ 2500145575 1
45  3620200379614 ร้านฮ้ัวไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต์ กญ.8142 ชย. 2,185.00 18/2/2563 เลขที่ 2500164298 1
46  3610200025685 ร้านชยุตา ค่าหนังสือพมิพ ์กฟย.ภชพ. 220 18/2/2563 เลขที่ 2500164288 3
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วันที่ เลขที่

47  3360500175936 ร้านดาวไทย
ค่าวสัดุเบด็เตล็ด สนง.(สายฉีดช าระ,ฝาปดิ
โถสุขภณัฑ์) 1,160.00 18/2/2563 เลขที่ 2500164345 1

48  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปโิตรเล่ียม ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟส.นบด. 26,787.18 20/2/2563 เลขที่ 2500173095 1
49  0365552000053 บงเคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด เคร่ืองดูดฝุ่น 25,737.21 20/2/2563 เลขที่ 2500173142 1
50  3369900031263 ร้านก่วงลงฮวด ค่าวสัดุส านักงาน( กระดาษ A4) 349.8 21/2/2563 เลขที่ 2500177595 3
51  3360500289991 ร้านเจริญพาณิชย์ ค่าน้ าด่ืม 1,985.00 21/2/2563 เลขที่ 2500180037 3
52  3850300003053 นางวชัรี เอี่ยมสะอาด ค่าซักผ้าหม่หอ้งเวรแก้ไฟ กฟส.นบด. 1,009.80 21/2/2563 เลขที่ 2500182426 1
53  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5512 2,110.00 24/2/2563 เลขที่ 2500185259 1
54  3620401026751 เรืองชนม์ แอร์ เซอร์วสิ ค่าเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ง 43,362.00 28/2/2563 เลขที่ 2500205035 1
55  3670500399149 ร้านเพญ็เตริญพาณิชย์ ค่าวสัดุส านักงาน กฟย.ภชพ. 2,280.00 28/2/2563 เลขที่ 2500206472 1
56  3360500317986 นายทองมี เรียวชัยภมูิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.โสกรัง 83,460.00 4/3/2563 เลขที่ นบด/กป.017 1
57  3501700016130 อู่สมเกียรติการช่ง ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 ชย. 63,010.56 5/3/2563 เลขที่ 2500226275 1
58  0503546003735 หกจ.พ ีเอ็น ปรินทต้ิ์ง เซ็นเตอร์ ค่าผ้าหมึก 17,534.58 5/3/2563 เลขที่ 2500226284 1
59  3501700016130 อู่ สมเกียรติ การช่าง ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 ชย. 92,581.59 5/3/2563 เลขที่ 2500226275 1
60  5360500013851 มั่นใจยีืการ ค่าน้ ามันรถยนต์ 10,400.84 9/3/2563 เลขที่ 2500236072 1
61  3440900274612 นางศืริวรรณ แสนสินธิ์ ค่าวสัดุเบด็เตล็ด สนง. กฟย.ภชพ. 2,509.00 9/3/2563 เลขที่ 2500235984 1
62  3360500893332 นส.ธญัญารัตน์ เขียนค าสี ค่าจ้างท าความสะอาด สนง 7,089.39 12/3/2563 เลขที่ 2500249624 1
63  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-6119 นม. 2,673.00 12/3/2563 เลขที่ 2500249461 1
64  0107532000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลืงยานพาหนะ 30,192.56 12/3/2563 เลขที่ 2500249923 1
65  0001325732133 ร้านภมูิปญัญา ค่าหนังสือพมิพ์ 190 12/3/2563 เลขที่ 2500251522 3
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66  0365556000295 บ.ฟา้ประทานปโิตรเล่ียม ค่าน้ ามันรถยนต์ 7,861.54 12/3/2563 เลขที่ 2500249832 1
67  3360500176193 ร้านทรัพย์เจริญ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5512 ชย. 4,950.00 12/3/2563 เลขที่ 2500249479 1
68  0107532000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าน้ ามันรถยนต์ 2,450.00 12/3/2563 เลขที่ 2500249923 1
69  3360500176207 อู่เจริญยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 ชย. 350 12/3/2563 เลขที่ 2500251525 1

70  3360500001521 นางบปุผา อภยันอก
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดหอ้งเวร 
กฟย.ภชพ. 1,200.00 13/3/2563 เลขที่ 2500256272 1

71  1360500036107 ร้านน้อยหม้อน้ า ค่าซ่อมรถยนต์ (ซ่อมหม้อน้ า) 1,000.00 13/3/2563 เลขที่ 2500256238 1

72  0105536092641
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิ
ลเทม ค่าวสัดุเบด็เตล็ด สนง. 706 13/3/2563 เลขที่ 2500253196 1

73  3610200025685 ร้านชยุตา ค่าหนังสือพมิพ ์กฟย.ภชพ. 190 13/3/2563 เลขที่ 2500256257 3
74  3440900274612 นางศิริวรรณ แสนสินธิ์ ค่าืน้ าด่ืม กฟย.ภชพ. 1,210.00 13/3/2563 เลขที่ 2500256294 3
75  3360500289991 ร้านเจริญพาณิชย์ ค่าน้ าด่ิม 2,050.00 17/3/2563 เลขที่ 2500266197 3
76  3360500287220 ร้านฮักดีสตูดิโอ ค่าใช้จ่ายเบล็ด(ปา้ยไวนิล) 300 17/3/2563 เลขที่ 2500266148 1
77  3361000861335 คลังยาเภสัช ค่าเจลล้างมือ 420 17/3/2563 เลขที่ 2500266149 1
78  3850300003053 นางวชัรี เอี่ยมสะอาด ค่าซักผ้าหม่หอ่งเวรแก้ไฟ กฟส.นบด. 1,009.80 17/3/2563 เลขที่ 2500269128 1
79  3360500287220 ร้านฮักดีสตูดิโอ ค่าใช้จ่ายเบเ็ตล็ด(ค่าปา้ยไวนิล ร.10) 670 17/3/2563 เลขที่ 2500266131 1
80  3580400159775 นายชูศักด์ิ บญุแสน วสัดุเบด็เตล็ดด้านช่าง(รอกเด่ียวเปดิข้าง) 3,500.00 18/3/2563 เลขที่ 2500271394 1
81  3160400124843 ร้าน ก. สหกิจ เก้าอี้ 4 แถว (งบเร่งด่วน) 19,080.00 19/3/2563 เลขที่ 2500274920 1

82  3360500317986 นายทองมี เรียวชัยภมูิ
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.หว้ยคลอง
นา ม.9 12,500.00 19/3/2563 เลขที่ นบด/กป.019 1
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84  3160400124843 ร้าน ก. สหกิจ เคร่ืองท าน้ าเย็น(งบเร่งด่วน) 4,240.00 19/3/2563 เลขที่ 2500274920 1

85  3360500314073 นายเสถียร มณีโนนโพธิ์
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.โนนลาน ม.
4 (คุ้มน้อย) 33,300.00 19/3/2563 เลขที่ นบด/กป.020 1

86  3361000861335
หจก. เคซายน์เซ็นเตอร์แอนด์
เมดิคอล ค่าเจลล้างมือ,หน้ากากอนามัย 1,830.00 25/3/2563 เลขที่ 2500293307 1

87  3360500539326 สุขสันต์ทอ่ไอเสีย ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9635 ชย. 4,400.00 25/3/2563 เลขที่ 2500293271 1
88  0125560022747 บ.ยูนิต้ี ไอท ีซิทเต็ม จ ากัด ค่าผ้าหมึก 3,130.00 26/3/2563 เลขที่ 2500297378 1
89  3501700016130 อู่สมเกียรติการช่าง ค่าซ่อมรถยนต์ 81-2306 ชย. 48,705.51 26/3/2563 เลขที่ 2500292887 1

90  3361000861335 สถานียา
ค่าวสัดุเบด็เตล็ด สนง.(ค่าเจลล้างมือ ,แอ
ลกอฮอล,ถุงมือฯ) 2,085.00 30/3/2563 เลขที่ 2500308530 1

91  0994000165501 เรืองชนม์ แอร์ เซอร์วสื ค่าปรับล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00 31/3/2563 เลขที่ 2500313278 1
92  3311400084034 ชนกานต์มอเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 82-5512 ชย. 1,760.00 31/3/2563 เลขที่ 2500313266 1

93  3360500317986 นายทองมี เรียวชัยภมูิ
ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.โนนลาน ม.
4 (คุ้มวดัปา่) 97,370.00 31/3/2563 เลขที่ นบด/กป.011 1

รวมทัง้สิ้น 1,215,990.13

เลขที่ นบด/กป.018 183  1100500310651 นายอภสิิทธิ ์โพธิช์ัยภมูิ ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.นาแม่ป ูม.19 27,900.00 19/3/2563



 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                
                                                          



 


