
 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโพนทอง 

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 --------------------------------------------------------------------                 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด   นั้น  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโพนทอง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      

 ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

      (นายภมร  สวุพงษ์)  
       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโพนทอง      

  

 
 

 



วันที่ เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

(1) (2) (3) (4)  (5) (7)

1  0105513004762 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากดั จดัซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกพมิพ์            5,340.00 6/10/2563 เลขที่ 2001545758 1

2  3450700149679 ร้านกติติพฒันา45 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 82-6545 รอ.          15,110.00 12/10/2563 เลขที่ 2001587130 1

3  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง วสัดุเบด็เตล็ดส านักงาน            3,995.00 12/10/2563 เลขที่ 2001587100 1

4  5450700061328 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ส .ย.071/2563          75,542.00 12/10/2563 เลขที่ 5200145704 1

5  3450700005880 ร้านแสมปม์าร์ท จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟย.โพธิช์ัย              930.00 12/10/2563 เลขที่ 2001587038 1

6  3451500012054 นางดาวประกาย จติหนา จา้งท าความสะอาดส านักงาน กฟย .เมยวดี            3,900.00 12/10/2563 เลขที่ 2001586960 1

7  3451500020282 จติรค้า ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟภ . กฟย.เมยวดี            5,000.02 12/10/2563 เลขที่ 2001589470 1

8  3450800015887 น.ส.ยองใย ตาลรัตน์ จา้งท าความสะอาดส านักงาน กฟส .พธช.            2,574.00 12/10/2563 เลขที่ 2001587072 1

9  3450700252526 สวนนะโมแอนด์นะโมเครน จา้งรถบริการรถเครน 25ตัน(งานขยายเขตระบบจ าหน่าย )          10,000.00 12/10/2563 เลขที่ 5200145791 1

10  3450900280795 ต้นน้ าเมยวดี น้ าด่ืม              694.00 12/10/2563 เลขที่ 2001586830 1

11  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านักงาน (กระดาษทิชชู)            1,100.00 14/10/2563 เลขที่ 2001595967 1

12  0105513004762 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากดั จดัซ้ือหมึกพมิพ ์RICO            5,340.00 14/10/2563 เลขที่ 2001596182 1

13  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัจา้งท าตรายาง              140.00 14/10/2563 เลขที่ 2001595876 1

14  5451090004904 ร้านพชิยการช่าง จา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .ที่ ฉ.2พทง.กป073/2563          24,610.00 14/10/2563 เลขที่ 5200146439 1

15  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัจา้งท าตรายาง              140.00 14/10/2563 เลขที่ 2001595876 1

16  0453557001217 หจก.บชูาเกยีรติ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กฟส .พทง.          49,690.80 14/10/2563 เลขที่ 2500893457 1

17  1100501157953 ร้านเศรษฐศาสตร์กอ่สร้าง ค่าจา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .074/2563          55,000.00 14/10/2563 เลขที่ 5200146429 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญ ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ 

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนธนัวาคม พ .ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอโพนทอง
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วันที่ เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

(1) (2) (3) (4)  (5) (7)

18  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือกระดาษA4            1,100.00 14/10/2563 เลขที่ 2001595902 1

19  3450700242679 ร้านศกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            3,210.00 14/10/2563 เลขที่ 2001595694 1

20  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านักงาน            1,589.00 14/10/2563 เลขที่ 2001569279 1

21  3451500020282 ร้านจติรค้า จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กฟย .เมยวดี            5,000.02 16/10/2563 เลขที่ 2500904184 1

22  0994000418647 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กฟย .หนองพอก          16,581.75 20/10/2563 เลขที่ 2500914446 1

23  1459900582017 ร้านรุ่งทรัพยท์วคูีณ จา้งขยาเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .077/2563          62,000.00 22/10/2563 เลขที่ 5200150828 1

24  5450700061328 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .079/2563          35,738.00 22/10/2563 เลขที่ 5200150844 1

25  1100501157953 ร้านเศษฐศาสตร์กอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .076/2563        131,931.00 22/10/2563 เลขที่ 5200150855 1

26  3450700242679 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .072/2563          41,837.00 22/10/2563 เลขที่ 5200150919 1

27  3490100577751 น.ส.รัชนก ชัยปตัถา จา้งท าความสะอาดส านักงาน กฟย .หนองพอก            3,432.00 22/10/2563 เลขที่ 2001650830 1

28  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            1,935.00 22/10/2563 เลขที่ 2001651004 1

29  3450700242679 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .075/2563          14,766.00 22/10/2563 เลขที่ 14766 1

30  3450700242679 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้          39,590.00 22/10/2563 เลขที่ 5200150917 1

31  3450700464582 ร้านน้ าด่ืมคัทลียา จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟส.พทง.            1,420.00 22/10/2563 เลขที่ 2001651110 1

32  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาดส านักงาน            3,250.00 22/10/2563 เลขที่ 2001650968 1

33  0994000418591 สหกรณ์การเกษตรโพธิช์ัย จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟย .โพธิช์ัย            9,018.00 27/10/2563 เลขที่ 2500932920 1

34  3451001139322 นางองิอร พมิพสิ์งห์ จา้งจดัท าพวงมาลา วนัที่ 13 ต.ค.2563            1,500.00 29/10/2563 เลขที่ 2001682267 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญ ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ 
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35  1450800040893 กระแตพาณิชย์ จดัซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านักงาน            1,552.00 29/10/2563 เลขที่ 2001683790 1

36  1450800040893 วทิูรยเ์ฟอร์นิเจอร์ จา้งซ่อมแซมเกา้อีส้ านักงาน กฟย .พธช.            3,630.00 29/10/2563 เลขที่ 2001683846 1

37  3480800747938 ร้านเอสพคีอมพวิเทค จดัซ้ือกระดาษA4              550.00 29/10/2563 เลขที่ 2001683870 1

38  3490100577751 ร้านเมืองทอง จา้งบ ารุงบริเวณส านักงาน (ปรับพืน้บริเวณส านักงาน)            1,200.00 29/10/2563 เลขที่ 2001683818 1

39  2450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลาพระศรีนครินทราบรมราชชนนี            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001709196 1

40  5451090004904 ร้านพชิยการช่าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .082/2563          43,460.00 5/11/2563 เลขที่ 5200158031 1

41  3450700006990 ร้านแสตมปม์าร์ท จดัซ้ือน้ าด่ืม              930.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719194 1

42  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              536.00 5/11/2563 เลขที่ 2001718775 1

43  3451500012654 นางดาวประกาย จติรหนา จา้งท าความสะอาดส านักงาน กฟย .มวด            3,900.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719803 1

44  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซอวสัดุส านักงาน ผกป .            2,644.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719403 1

45  3480800474988 ร้านเอสพคีอมพวิเทค จดัซ้ือหมึกพมิพป์ร้ินเตอร์ ML4510D            5,800.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719040 1

46  3450800377657 นางพนิย ูดวงวงษา จา้งท าความสะอาด กฟย .โพธิช์ัย            1,300.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719528 1

47  3450900309564 นางองิอร พมิพสิ์งห์ จดัจา้งท าพวงมาลา วนัที่ 23ธ.ค2563            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715699 1

48  2450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้ง ท าพวงมาลา วนัที่23 (กฟส.พทง.)            2,000.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715722 1

49  2450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001709289 1

50  2450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัท าพานพุม่ วนัที่ 23ต.ค.63            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715664 1

51  3450800015887 น.ส.ยองใย ตาลรัตน์ จา้งท าความสะอาดส านักงาน            2,340.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719553 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญ ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ 
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52  3451500149986 ร้านณัฐเคร่ืองเขยีน-ไฟฟา้ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              868.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719152 1

53  2450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัท าพวงมาลา วนัที่ 13ต.ค.63 กฟส.โพนทอง            2,000.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715680 1

54  5450700061328 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ฉ2พทง.080/2563          73,295.00 5/11/2563 เลขที่ 5200158035 1

55  3450900280795 ต้นน้ าเมยวดี จดัซ้ือน้ าด่ืม              180.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719702 1

56 ร้านพชิยการช่าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ .084/2563          70,620.00 5/11/2563 เลขที่ 5200158025 1

57  1620500070446 ร้านก าแพงซีล็อควาย จา้งจดัท าพวงมาลา วนัที่ 13ต.ค.2563            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719566 1

58  3450700242070 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จา้งจดัท าตรายาง ผกป .            1,050.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753151 1

59  1620500070446 ร้านก าแพงซีล็อควาย จา้งจดัท าพวงมาลา วนัที่ 23ต.ค.2563            1,500.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753292 1

60  0453561001609 หจก.ธนาทราฟฟคิ พลัส จดัซ้ือกรวยจราจร ขนาด70ซม.จ านวน 10ชิ้น            2,889.00 12/11/2563 เลขที่ 2000751253 1

61  0125555002385 บ.โอเคพร้ินเตอร์แอนค์ควอลิต้ี จก . จดัซ้ือหมึกพมิพ ์ผกป.            3,600.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753229 1

62  3450800444664 ร้านธนาธรการยาง จา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ . กฟย.พธช.            2,250.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753326 1

63  0453560001176 หจก.คอมโฟนแอนด์อเิลคโทรนิคส์ จดัซ้ือตลับหมึกพมิพ ์SamsungML4510-4512            4,990.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753846 1

64  3490100577751 นางรัชนก ชัยปดัถา จา้งท าความสะอาดส านัุงาน กฟย .หนองพอก            3,120.00 18/11/2563 เลขที่ 2001785023 1

65  0994000418647 สหกรณ์การเกษตรหนองพอกจ ากดั จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟย.หนองพอก              195.00 18/11/2563 เลขที่ 2001784617 1

66  0125555002385 บ.โอเคพร้ินเตอร์แอนด์ควอลิต้ี จ . จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            7,850.47 25/11/2563 เลขที่ 2001796047 1

67  0125557020607 บ.เฟอร์เฟคอนิเตอร์ จ. จดัซ้ือวสัดุส านักงาน          15,600.00 25/11/2563 เลขที่ 2001795762 1

68  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาด              850.00 25/11/2563 เลขที่ 2001809945 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญ ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ 
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69  3451500072606 นายนิกร ศรีวะรมย์ จา้งบ ารุงบริเวณส านักาน(ปรับหน้าดิน)กฟย.เมยวดี            5,500.00 25/11/2563 เลขที่ 2001795194 1

70  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จา้งบ ารุงซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ . 80-8406 รอ            4,660.00 25/11/2563 เลขที่ 5200162566 1

71  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ผบง .              170.00 25/11/2563 เลขที่ 2001795523 1

72  1450700172062 ร้านธนชาติไดนาโม-แอร์ จดัซ่อมรถยนต์ กฟภ .53-4531            2,980.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827576 1

73  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ            2,860.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827627 1

74  3450700149679 ร้านกติติพฒันา 45 จา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .81-8977 รอ          30,090.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827608 1

75  1450700172062 ร้านธนชาติไดนาโม-แอร์ จา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-5262            1,630.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827599 1

76  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จา้งซ่อมรถยนต กฟภ . กข-9354 รอ            1,790.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827624 1

77  1450700172062 ร้านธนาชาติไดนาโม-แอร์ จดัจา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ              850.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827563 1

78  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 4/11/2563 เลขที่ 2001709196 1

79  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-5262 รอ            7,840.00 4/11/2563 เลขที่ 2001708880 1

80  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ              980.00 4/11/2563 เลขที่ 2001708849 1

81  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ            2,860.00 4/11/2563 เลขที่ 2001708865 1

82  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ              980.00 4/11/2563 เลขที่ 2001708849 1

83  3450500416533 ร้านอาทรการยาง ค่าจา้งซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ            2,860.00 4/11/2563 เลขที่ 2001708865 1

84  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 4/11/2563 เลขที่ 2001709289 1

85  3450900280795 ร้านต้นน้ าเมยวดี จดัซ้ือน้ าด่ืม              180.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719702 1
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86  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน กฟส .โพนทอง            2,644.00 5/11/2563 เลขที่ 2001796333 1

87  3450700005880 แสตมปม์าร์ท จดัซ้ือน้ าด่ืม              930.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719194 1

88  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              536.00 5/11/2563 เลขที่ 2001718775 1

89  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            2,000.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715680 1

90  3450900309564 นางองิอร พมิพสิ์งห์ จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715699 1

91  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            2,644.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719403 1

92  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715664 1

93  3450701026963 ร้านเกตุแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพวงมาลา            2,000.00 5/11/2563 เลขที่ 2001715722 1

94  0994000165501 ร้าน ธเนศกอ่สร้าง จา้งเหมาตัดริดรอนต้นไม้070/63          38,199.00 5/11/2563 เลขที่ 2500966829 1

95  0457114702603 เอส พ ีคอมพวิเทค จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            5,800.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719040 1

96  1620500070446 ก าแพง ซีล็อควาย จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719566 1

97  0994000165501 ร้านธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ สญ080/2563          73,295.00 5/11/2563 เลขที่ 2500966829 1

98  1100501157953 ร้านเศรษฐศาสตร์กอ่สร้าง จา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้          69,000.00 5/11/2563 เลขที่ 2500966781 1

99  3451500149986 ร้านณัฐเคร่ืองเขยีน-ไฟฟา้ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              868.00 5/11/2563 เลขที่ 2001719152 1

100  0125555002385 บ.โอเคพร๊ินเตอร์แอนด์ควอลิต้ีจก . จดัซ้ือหมึกพมิพ์            7,000.00 9/11/2563 เลขที่ 2001733317 1

101  0125555002385 บ.โอเคพร๊ินเตอรแอนด์ควอลิต้ี จ ากดั จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            7,000.00 10/11/2563 เลขที่ 2001736033 1

102  0125555002385 บ.โอเคพร้ินเตอร์แอนด์ควอลิต้ี จ . จดัซ้ือหมึกพมิพ์            3,600.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753229 1
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103  3450800444664 ธนากรณ์การยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์ รอ .81-4908            2,250.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753326 1

104  1459900582017 รุ่งทรัพยท์วคูีณ จา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้            3,000.00 12/11/2563 เลขที่ 2500990817 1

105  0453561001609 หจก.ธนาทราฟฟคิ พลัส จดัซ้ือกรวยกระบอก            2,889.00 12/11/2563 เลขที่ 2001754073 1

106  0453560001176 หจก.คอมโฟนแอนด์อเิลคโทรนิคส์ จดัซ้ือหมึกพมิพ์            4,990.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753846 1

107  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัจา้งท าตรายาง            1,050.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753151 1

108  1620500070446 ก าแพงซีล็อควาย จดัจา้งท าพวงมาลา            1,500.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753292 1

109  0994000165501 ร้าน ธเนศกอ่สร้าง จา้งเหมาตัดต้นไม้            5,400.00 13/11/2563 เลขที่ 2500994796 1

110  0994000165501 ร้าน ธเนศกอ่สร้าง จา้งเหมาตัดต้นไม้          97,370.00 13/11/2563 เลขที่ 2500994796 1

111  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือถงัปัน่ถพูืน้            1,350.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778289 1

113  3450700242679 ร้านโพนทองศึกษา จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาดส านักงาน            3,972.00 17/11/2563 เลขที่ 2001777338 1

114  3450700242679 ร้านโพนทองศึกษา จดัซ้ือถงัปัน่ถพูืน้            1,350.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778352 1

115  0994000165501 ร้าน ธเนศกอ่สร้าง จา้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้          83,460.00 18/11/2563 เลขที่ 2501010614 1

116  3450900280795 ร้านจติรค้า จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง            4,974.75 18/11/2563 เลขที่ 2501010334 1

117  3450700227721 เอส พ ีคอม พวิเทค จดัซ้ือกระดาษA4              550.00 18/11/2563 เลขที่ 2001784424 1

118  0994000418647 สหกรณ์การเกษตร หนองพอก จดัซ้ือน าุด่ืม              195.00 18/11/2563 เลขที่ 2001784617 1

119  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              170.00 23/11/2563 เลขที่ 2001795523 1

120  3451500072606 นายนิกร ศรีวะรมย์ จดัจา้งบ ารุงรักษาบริเวณส านักงานเมยวดี            5,500.00 23/11/2563 เลขที่ 2001795194 1
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121  0125557020607 บ.เพอร์เฟค อนิเตอร์จ ากดั จดัซ้ือกระดาษPos          16,692.00 23/11/2563 เลขที่ 2001795762 1

122  0125555002385 บ.โอเคพร้ินเตอร์แอนด์ควอลิต้ี จ . จดัซ้ือหมึกพมิพป์ร๊ินเตอร์            8,400.00 23/11/2563 เลขที่ 2001796047 1

123  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            1,650.00 23/11/2563 เลขที่ 2001795819 1

124  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              850.00 23/11/2563 เลขที่ 2001795974 1

125  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              850.00 25/11/2563 เลขที่ 2001809945 1

126  0994000418591 สหกรณ์การเกษตรโพธิช์ัย จ ากดั จดัซ้ือเชื้อเพลิง กฟย .โพธิช์ัย          14,842.00 25/11/2563 เลขที่ 2501023426 1

127  3620500635446 ร้านก าแพงซีล็อควาย จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            1,800.00 26/11/2563 เลขที่ 2001820336 1

128  3620500635446 ร้านก าแพงซีล็อควาย จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            1,110.00 26/11/2563 เลขที่ 2001820584 1

129  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์ โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              997.00 26/11/2563 เลขที่ 2001819452 1

130  3450700227721 เอส พ ีคอม พวิเทค จดัจา้งซ่อมคอมพวิเตอร์            1,780.00 26/11/2563 เลขที่ 2001821199 1

131  3450800444664 ร้านธนากรณ์การยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์ วข .1695 กทม.              810.00 26/11/2563 เลขที่ 2001820130 1

132  3450800444664 ร้านธนากรณ์การยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์ 81-4908 รอ.            4,400.00 26/11/2563 เลขที่ 2001820053 1

133  3451500149986 ร้านณัฐเคร่ืองเขยีน-ไฟฟา้ จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาดส านักงาน            1,348.00 26/11/2563 เลขที่ 2001819562 1

134  3450700227721 เอส พ ีคอม พวิเทค จดัจา้งซ่อมคอมพวิเตอร์            3,500.00 26/11/2563 เลขที่ 2001821227 1

135  3450700227721 ร้านก าแพงซีล็อควาย จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              335.00 26/11/2563 เลขที่ 2001820631 1

136  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรโพธิช์ัย จ ากดั จดัซ้ือเชื้อเพลิงกฟย.โพธิช์ัย              553.00 26/11/2563 เลขที่ 2501029614 1

137  3450700464582 น้ าด่ืมคัทลียา จดัซ้ือน้ าด่ืม            1,068.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827550 1
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138  0453562000029 หจก.ปร้ินท์เฮ้าส์2019 จดัจา้งท าปา้ย              420.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827641 1

139  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .82-4682 รอ            2,860.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827627 1

140  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .กข 9354 รอ            1,790.00 27/11/2563 เลขที่ 2001827624 1

141  0994000418647 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จดัซ้ือเชื้อเพลิงพาหนะ กฟย .หนองพอก          11,200.98 3/12/2563 เลขที่ 2501053343 1

142  3451500012654 นางดาวระกาย จติหนา ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด กฟย .มวด.            1,300.00 4/12/2563 เลขที่ 2001864657 1

143  3451500012654 นางดาวระกาย จติหนา จดัจา้งเหมาท าความสะอาด กฟย .มวด.            3,705.00 4/12/2563 เลขที่ 2001864675 1

144  0453560001176 หจก.คอมโฟนแอนด์อเิลคโทรนิกส์ จดัซ้ือดร๊ัมเคร่ืองพมิพ์            6,420.00 4/12/2563 เลขที่ 2001864811 1

145  3450800377657 นางพนิย ูดวงวงษา จดัจา้งซักเคร่ืองนอน กฟย .โพธิช์ัย            1,300.00 4/12/2563 เลขที่ 2001864693 1

146  3450700005880 ร้านแสตมปม์าร์ท จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟย.โพธิช์ัย              600.00 8/12/2563 เลขที่ 2001877875 1

147  3451500020282 จติรค้า จดัซ้ือเชื้อเพลิง กฟย .เมยวดี            1,212.50 14/12/2563 เลขที่ 2501081500 1

148  3451500020282 จติรค้า จดัซ้ือเชื้อเพลิง กฟย .เมยวดี            1,212.50 14/12/2563 เลขที่ 2501081504 1

149  3451500020282 จติรค้า จดัซ้ือเชื้อเพลิงกฟย.เมยวดี            1,292.50 14/12/2563 เลขที่ 2501081486 1

150  3451500020282 จติรค้า จดัซ้ือเชื้อเพลิง กฟย .เมยยวดี            1,262.50 14/12/2563 เลขที่ 2501081492 1

151  3451500616838 นางบญุโฮม เฉลยพจน์ จดัซ้ือ อาหารวา่ง            2,400.00 15/12/2563 เลขที่ 2001908693 1

152  3450800444664 ธนากรณ์การยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์            4,400.00 16/12/2563 เลขที่ 2001881953 1

153  0453562000029 หจก.ปร้ินท์เฮ้าส์2019 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล "ซ้อมดับเพลิง" กฟส.โพนทอง              500.00 17/12/2563 เลขที่ 2001923894 1

154  0453560001176 หจก.คอมโฟนแอนด์อเิลคโทรนิคส์ จดัซ้ือหมึกพมิพ ์Laser ML4510ND            4,990.00 17/12/2563 เลขที่ 2001923973 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญ ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ 

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนธนัวาคม พ .ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอโพนทอง

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุล

สนับสนุน



วันที่ เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

(1) (2) (3) (4)  (5) (7)

155  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพานพุม่            1,500.00 17/12/2563 เลขที่ 2001924186 1

156  3450800015887 น.ส.ยองใย ตาลรัตน์ จดัจา้งท าความสะอาดส านักงานโพธิช์ัย            2,223.00 18/12/2563 เลขที่ 2001930038 1

157  0453560001176 หจก.คอมโฟนแอนด์อเิลคโทรนิคส์ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            4,990.00 18/12/2563 เลขที่ 2501100778 1

158  0443548000157 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอสิานเฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมเกา้อี ้ประจ าโต๊ะท างาน ผกป .          12,500.00 22/12/2563 เลขที่ 2001949916 1

159  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนทอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน กฟส .โพนทอง            1,395.00 22/12/2563 เลขที่ 2001953115 1

160  3451500149986 ร้านณัฐเคร่ืองเขยีน-การไฟฟา้ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              875.00 22/12/2563 เลขที่ 2001953172 1

161  3450701026963 ร้านเกตแกว้กระดังงา จดัจา้งท าพานพุม่ กฟส .โพนทอง            1,500.00 22/12/2563 เลขที่ 2001953087 1

162  3450700242679 ร้ารศึกษาภณัฑ์โพนอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            1,700.00 22/12/2563 เลขที่ 2001953200 1

163  0443548000157 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอสิานเฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมตู้เกบ็เอกสาร ผกป .            6,660.00 22/12/2563 เลขที่ 2001949972 1

164  0443548000157 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอสิานเฟอร์นิเจอร์ จดัจา้งซ่อมแซม เกา้อีท้ างานและม้านั่งรับแขก กฟส .โพนทอง            5,500.00 22/12/2563 เลขที่ 2001950012 1

165  0994000165501 นายพมิพา ชูศรีวาสน์ จดัจา้งปรับปรุงบริเวณส านักงาน กฟย .โพธิช์ัย              850.00 25/12/2563 เลขที่ 2501128957 1

166  3450700149679 ร้านกติติพฒันา 45 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ กฟภ .81-8977 รอ          30,090.00 27/12/2563 เลขที่ 2001827608 1

167  3490100577751 นางรัชนก ชัยปตัถา จดัจา้งท าความสะอาด กฟย .นพก.            3,276.00 28/12/2563 เลขที่ 2001990230 1

168  3450800444664 ร้านธนากรณ์การยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์            4,400.00 28/12/2563 เลขที่ 2001992118 1

169  3620500635446 ก าแพง ซีล็อควาย จดัจา้งท าพานพุม่ กฟส .โพธิช์ัย            1,800.00 28/12/2563 เลขที่ 2001990310 1

170  0453560003128 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟา้101 จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้ ไม่มีในคลัง (รับเสด็จ)          62,790.81 30/12/2563 เลขที่ 2002019777 1

171  0453560003128 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟา้101 จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้ ไม่มีในคลัง (รับเสด็จ)          54,634.20 30/12/2563 เลขที่ 2002019837 1
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172  0455557000662 บริษทั ฟลูเฮ้าส์สโตร์ จ ากดั จดัซ้ือหลอดไฟส านักงาน            1,499.00 30/12/2563 เลขที่ 2002018848 1

173  0453560003128 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟา้101 จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้ ไม่มีในคลัง (รับเสด็จ)          57,000.00 30/12/2563 เลขที่ 2002019796 1

174  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์            3,160.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008109 1

175  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมบ ารุงยานยนต์              250.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008044 1

176  0453560003128 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟา้101 จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟา้ ไม่มีในคลัง (รับเสด็จ)          63,333.30 30/12/2563 เลขที่ 2002019801 1

177  3450900280795 ต้นน้ าเมยวดี จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟย.เมยวดี              180.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008154 1

178  3450700242679 ร้านศึกษาภณัฑ์โพนอง จดัซ้ือวสัดุส านักงาน            2,160.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008230 1

179  3450700464582 น้ าด่ืมคัทลียา จดัซ้ือน้ าด่ืม กฟส.โพนทอง            1,420.00 30/12/2563 เลขที่ 2002007992 1

180  1450700172062 ร้านธนชาตไดนาโม-แอร์ จดัจา้งซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้านธนชาติไดนาโม            1,860.00 30/12/2563 เลขที่ 2501149926 1

181  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์              450.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008072 1

182  3480800474938 เอส พ ีคอมพวิเทค จดัซ้ือวสัดุส านักงาน              550.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008198 1

183  3450500416533 ร้านอาทรการยาง จดัจา้งซ่อมรถยนต์              250.00 30/12/2563 เลขที่ 2002008091 1

     1,847,067.10
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