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ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จัดซ้ือพัสดุขำดแคลน จ ำนวน 1 รำยกำร                      93,090.00 22/10/2563 เลขท่ี 5200155668 1

2  0303561002088 หจก. โอเคเชฟต้ี ซัพพลำย

ยส.กำรจักซ้ืออุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้ กฟย.ยส. 

และ กฟฟ.ในสังกัด                      39,055.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001930189 1

3  3349900273470 ร้ำน พู่กันทอง กำรจัดซ้ือป้ำยบ่งช้ีเก่ียวกับอัคคีภัย                      24,250.00 25/12/2563 เลขท่ี 2001985114 1

4  3359900003944 อุปกรณ์เคมีถังดับเพลิง กฟจ.ยส. กำรจัดซ้ือถังดับเพลิง BF2000 สีเขียว                      17,500.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002002787 1

5  3359900003944 อุปกรณ์เคมีดับเพลิง

กฟจ.ยส. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเติมผงเคมีแห้งในถัง

ดับเพลิง                         7,800.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002002461 1

6  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงถ่ำยเอกสำร                         2,554.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001575322 1

7  5450690002839 ร้ำนวงษ์ณรัตน์ แอนด์ ทรำเวล

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงท ำน้ ำด่ืมตรำ

สัญลักษณ์ PEA                         4,800.00 22/10/2563 เลขท่ี 2001687791 1

8  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         1,285.00 28/10/2563 เลขท่ี 2001681567 1

9  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือตลับหมึก Brother 

MFC-L2715DW                         4,981.92 5/11/2563 เลขท่ี 2001729201 1

10  5450690002839 ร้ำนวงษ์ณรัตน์ แอนด์ ทรำเวล

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงท ำน้ ำด่ืมตรำ

สัญญลักษณ์ PEA                         4,800.00 1/12/2563 เลขท่ี 2001898156 1

11  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         5,202.00 8/12/2563 เลขท่ี 2001955568 1

12  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือตลับหมึก Brother 

MFC-L2715 DW                         4,981.92 9/12/2563 เลขท่ี 2002005959 1

13  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด กฟจ.ยส.(บค.)ขออนุมัติซ้ือตลับหมึก EPSON                         4,531.45 21/12/2563 เลขท่ี 2002020262 1

14  0355549000048 บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงท ำป้ำยไวนิลกิจกรรม

จิตอำสำ                            300.00 23/12/2563 เลขท่ี 2001994955 1

15  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงถ่ำยเอกสำร                         2,235.00 23/12/2563 เลขท่ี 2002021086 1

16  5450690002839 ร้ำนวงษ์ณรัตน์ แอนด์ ทรำเวล

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงท ำน้ ำด่ืมตรำ

สัญลักษณ์ PEA                         9,600.00 24/12/2563 เลขท่ี 2002011726 1

17  0353558000727 หจก.มิลเจริญออฟฟิศเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติซ้ือช้ันวำงของ                      57,000.00 25/12/2563 เลขท่ี 5200192826 1

18  0355549000048 บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติท ำป้ำยไวนิล PEA SHOP                            450.00 28/12/2563 เลขท่ี 2002020182 1

19  0355549000048 บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บค.) ขออนุมัติจ้ำงท ำป้ำยไวนิล

ประชำสัมพันธ์ กฟย.ทรำยมูล                            360.00 28/12/2563 เลขท่ี 2002019976 1

20  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(ผมต.)ขออนุมัติจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร                         1,369.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001625183 1

21  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ส ำนักงำน                         1,355.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001676071 1

22  3359900107090 ร้ำนฮงอุปกรณ์ ส ำนักงำนใหญ่

กฟจ.ยส.ผผมต.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้ำน

ช่ำง                            610.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001676008 1

23  0353559000316

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุวิทย์ธรรมกำร

ไฟฟ้ำ ยโสธร(2016) กฟจ.ยส.(ผมต.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ร้อยท่อ                         6,880.00 28/10/2563 เลขท่ี 2001682702 1

24  0994000165501

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึก (Toner 

Cartidge for HL-L2370DN)                         4,981.92 4/11/2563 เลขท่ี 2001768329 1

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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25  0105550069147

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผมต) ขอออนุมัติจัดซ้์อผงหมึก

เคร่ืองเลเซอร์พร้ินเตอร์รุ่น ML-4510ND                         5,874.30 5/11/2563 เลขท่ี 2001736002 1

26  0105550069147

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองมัล

ติฟังก์ช่ัน Brother รุ่น MFC-8910DW                         4,173.00 6/11/2563 เลขท่ี 2001767995 1

27  0353559000316

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุวิทย์ะรรมกำร

ไฟฟ้ำ ยโสธร (2016) กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ร้อยท่อ                         6,880.00 10/11/2563 เลขท่ี 2001767795 1

28  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต.)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสุดอุปกรณ์

ส ำนักงำน                         3,597.00 2/12/2563 เลขท่ี 2001874867 1

29  1350200007187 นำยประเทือง บุญทวี

กฟจ.ยส.(ผมต) ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุง

อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงต่ ำ บ.หนองหิน-หนอง

เป็ด ต.ในเมมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยวิธีตกลง

รำคำ ตำมอนุมัติหลักกำรท่ี ฉ.2 กบล.(มม)

35824/2563 ลว.12 ต.ค.63                      83,650.00 3/12/2563 เลขท่ี 5200180797 1

30  1350200007187 นำยประเทือง บุญทวี

กฟจ.ยส.(ผมต) ขอออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุง

อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงต่ ำ บ.ดู่ทุ่ง บ.ดอนยำง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยวิธีตกลงรำคำ 

ตำมอนุมัติหลักกำรท่ี ฉ.2 กบล(มม)35824/2563 

ลว.12 ต.ค.63                      43,580.00 3/12/2563 เลขท่ี 5200180807 1

31  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(ผมต)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสุดอุปกรร์

ส ำนักงำน                         2,004.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002021273 1

32  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(ผมต) ขอนุมัติจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร                            325.00 28/12/2563 เลขท่ี 2002016530 1

33  3349900273470 ร้ำนพู่กันทอง กฟจ.ยส.ปบ.ค่ำป้ำยไวนิลโครงไม้ OPK/OPL                         1,000.00 17/12/2563 เลขท่ี 2002001789 1

34  3350100214187 นำย เพชรัช มิระสิงห์ กฟจ.ยส.(ปบ.)อนุมัติค่ำเข่ำรถเจำะหลุมปักเสำ                      25,680.00 21/12/2563 เลขท่ี 2001995477 1

35  3401700741633 นำย ไพวัน จันทำทุม กฟจ.ยส.(ปบ.)อนุมัติค่ำจ้ำงเหมำรถเครน25ตัน                      80,000.00 23/12/2563 เลขท่ี 5200192545 1

36  3350100603426 นำย บรรจบ โคตรสมบัติ

กฟจ.ยส.(บป.)ขออนุมัติจัดจ้ำงค่ำซ่อมท่อส่ง

น้ ำประปำ+อุปกรณ์                      20,000.00 23/12/2563 เลขท่ี 2002012500 1

37  3349900273470 ร้ำนพู่กันทอง

กฟจ.ยส.ปบ. ขออนุมัติจัดจ้ำงยกพ้ืนระดับปูพรม

พร้อมฉำกหลังห้องประชุมเเละจัดท ำบอร์ด

ก ำมะหย่ี ท ำเนียบผู้ว่ำกำร                      53,500.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200192940 1

38  3350100166034 นำยทองใส โพนแดง

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จ้ำงเหมำตัดลิน-รอนต้นไม้คร่อม

ไลน์เมน ฟิดเดอร์ 3, 4, 5, 9, 10                      76,000.00 30/12/2563 เลขท่ี 5200193406 4

39  3350100166034 นำยทองใส โพนแดง

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จ้ำงเหมำล้มกอไผ่ไลน์เมน ฟิด

เดอร์ 3, 4, 5, 8, 9                      30,000.00 30/12/2563 เลขท่ี 5200193411 4

40  3401700741633 นำยไพวัน จันทำทุม กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเช่ำรถเครน ขนำด 25 ตัน                      50,000.00 2/10/2563 เลขท่ี 2001676286 1

41  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยเทศบำลกุดชุมพัฒนำ ซอย

เทศบำล 29 ต ำบลกุดชุม อ ำเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร                         8,453.00 2/10/2563 เลขท่ี 5200141671 4
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42  3350100190458 นำงนงนุช วิเศษแก้ว

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเช่ำรถยนต์บุคคลภำยนอก

พร้อมคนขับและน้ ำมัน                      24,000.00 2/10/2563 เลขท่ี 2001555412 4

43  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนกุดเป่ง ม.6,ไฟสำธำรณะบ้ำนกุด

เป่ง ม.6 ต.เหล่ำไฮ อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                      67,624.00 2/10/2563 เลขท่ี 5200141382 4

44  0353544000277 หจก.ยีนส์เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ นำยยงยุทธ ภูมิแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร                         5,825.66 2/10/2563 เลขท่ี 5200141288 4

45  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯไฟถนนบ้ำนสมสะอำด ม.11,บ้ำน

ข้ีเหล็ก ม.4,บ้ำนแหล่งแป้น ม.10 ต.ลุมพุก อ.ค ำ

เข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                      36,380.00 2/10/2563 เลขท่ี 5200141374 4

46  3620500076226 ร้ำน เจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำถ่ำยเอกสำรประจ ำ ผกส.ยส.                         1,590.00 2/10/2563 เลขท่ี 2001648724 1

47  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบัคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนศรีชุมพล,บ้ำนกุดไกรสร,บ้ำนดอน

โบม,บ้ำนจ ำปำ ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร                      83,460.00 7/10/2563 เลขท่ี 5200145851 4

48  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนหนองแคน ม.3 จุด1,2 ต.หนองหมี 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร                      92,790.40 7/10/2563 เลขท่ี 5200145862 4

49  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำนโสก

ผักหวำน หมู่ 4,หมู่ 10 ต ำบลดู่ลำด อ ำเภอทรำยมูล

 จังหวัดยโสธร                         2,589.40 9/10/2563 เลขท่ี 2001606576 4

50  1450500109031 อู่เบิร์ดเจริญยนต์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ กข-9577 ยส.                         9,690.00 12/10/2563 เลขท่ี 2001700068 1

51  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโนนสะอำด ม.9,คฟ

ม.บ้ำนค ำเม็ก ม.5,คฟม.บ้ำนดู่ทุ่ง ม.10 อ.เมือง จ.

ยโสธร                      66,661.00 12/10/2563 เลขท่ี 5200147413 4

52  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรกอ่สร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย ไฟทำงหลวงบ้ำนค ำน้ ำสร้ำง

,ไฟทำงหลวงบ้ำนท่ำเย่ียม ต ำบลค้อเหนือ อ ำเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร                         6,206.00 12/10/2563 เลขท่ี 5200147424 4

53  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย ไฟถนนบ้ำนดู่ลำด,บ้ำนโนน

สนำม ม.8,บ้ำนโคกกลำง ม.7 ต.ดู่ลำด อ.ทรำยมูล 

จ.ยโสธร                      83,460.00 12/10/2563 เลขท่ี 5200147443 4

54  4350600001440 อู่ยโสธรยิงแทรค กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 80-9013 ยส.                         6,500.00 12/10/2563 เลขท่ี 2001652757 1
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55  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนโสกผักหวำน ม.4,ม.10 ต.ดู่

ลำด อ.ทรำยมูล จ.ยโสธร                      97,370.00 12/10/2563 เลขท่ี 5200147430 4

56  3401700741633 นำยไพวัน จันทำทุม กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเช่ำรถเครน ขนำด 25 ตัน                      50,000.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001676196 1

57  0355555000186 บริษัท ศรีอรุณกำรยำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนยำงรถยนต์ 81-4643 

ยส.                      38,940.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001729634 1

58  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย ประปำบ้ำน

ผือ ม.11 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร                         5,178.80 15/10/2563 เลขท่ี 2001634681 4

59  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโนนกุง ม.8,บ้ำนยำง

เด่ียว ม.9,บ้ำนหนองไร่ ม.4,บ้ำนโนนสวำท ม.2 อ.

เมือง จ.ยโสธร                      57,031.00 15/10/2563 เลขท่ี 5200149047 4

60  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย บ้ำนหนอง

หงอก ม.6 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร                         1,294.70 15/10/2563 เลขท่ี 2001634410 4

61  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย โรงน้ ำแข็งกิ

มชุนไอซ์ฯบ้ำนหนองซองแมว ต.ทุ่งนำงโอก อ.

เมือง จ.ยโสธร                         1,294.70 15/10/2563 เลขท่ี 2001635353 4

62  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย บ้ำนหนอง

ขอน ม.2 ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร                         1,294.70 15/10/2563 เลขท่ี 2001635031 4

63  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ เพ่ิมเฟสบ้ำนหนองซองแมว ม.7 ต.ทุ่ง

นำงโอก อ.เมือง จ.ยโสธร                         5,885.00 16/10/2563 เลขท่ี 5200149541 4

64  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส) จัดซ้ือหินปูนทรำย งำนขยำย

เขตฯ โรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ต.กุดชุม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร                         2,589.40 19/10/2563 เลขท่ี 2001659112 4
กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนหนองเก้ำ,บ้ำนหนองไผ่,

บ้ำนค ำบอน,บ้ำน
จวงเจริญ ต ำบลหนองหมี อ ำเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร

66  0353547000189 หจก.ยโสธณเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ ไฟถนนบ้ำนห้วยยำง ม.2,ไฟถนนบ้ำน

สำมแยกภูกอย ม.4,บ้ำนห้วยยำง ม.2,บ้ำนป่ำตำว 

ม.3 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร                      59,064.00 19/10/2563 เลขท่ี 5200149524 4

67  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนนำงำม ม.6 ต.โพนงำม อ.กุดชุม จ.

ยโสธร                      21,935.00 19/10/2563 เลขท่ี 5200151632 4

465  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง                      84,530.00 19/10/2563 เลขท่ี 5200151648
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68  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส) จัดซ้ือหินปูนทรำย งำนขยำย

เขตฯ ประปำบ้ำนค ำม่วง ม.7 ต.ย่อ อ.ค ำเข่ือนแก้ว 

จ.ยโสธร                         5,178.80 19/10/2563 เลขท่ี 2001539189 4

69  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส) จัดซ้ือหินปูนทรำย งำนขยำย

เขตฯ คฟม.บ้ำนโคกกลำง ม.14 ต.ลุมพุก อ.ค ำ

เข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                         1,294.70 19/10/2563 เลขท่ี 2001658827 4

70  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.บ้ำนบะยำว หมู่ 8 ต ำบลหนองหมี

 อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร                      75,970.00 19/10/2563 เลขท่ี 5200151622 4

71  3359900083271 อุทัยมอเตอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ี บบ-1371 

ยส.                         3,200.00 20/10/2563 เลขท่ี 2001700339 1

72  3350300521539 ร้ำนสุระแอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมแอร์รถยนต์ 81-4643 ยส.                         2,500.00 20/10/2563 เลขท่ี 2001714590 1

73  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ ประปำบ้ำนค ำม่วง ม.7 ต.ย่อ อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.

ยโสธร                      95,230.00 20/10/2563 เลขท่ี 5200151640 4

74  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯเพ่ิมเฟสนำยนิสสัน ภำคะ ต.ดงแคน

ใหญ่ อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                      13,375.00 21/10/2563 เลขท่ี 5200152208 4

75  1350300181570 นำงสำวกุลสตรี ศรีวะโสภำ กฟย.ทจร.ค่ำจัดซ้ือพำนพุ่มดอกไม้สด                            500.00 21/10/2563 เลขท่ี 2001709767 1

76  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่เปล่ียน้ ำมันเคร่ือง บจ-1469 ยส.                         1,400.00 22/10/2563 เลขท่ี 2001714749 1

77  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง 80-9324 

ยส.                         5,680.00 22/10/2563 เลขท่ี 2001731202 1

78  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง 81-4660 

ยส.                         4,000.00 22/10/2563 เลขท่ี 2001699319 1

79  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-3883 ยส.                      21,220.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001730798 1

80  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 82-1408 อบ.                         5,540.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001729464 1

81  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียน้ ำมันเคร่ือง 81-3606 

ยส.                         3,890.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001700162 1

82  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ คฟม.บ้ำนกว้ำง ม.12,บ้ำนเข่ืองค ำ ม.5,บ้ำนกว้ำง

 ม.13 อ.เมือง จ.ยโสธร                      35,310.00 26/10/2563 เลขท่ี 5200152190 4

83  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯนำงสำวธมลวรรณ ทองบ่อ บ้ำนทรำย

มูล ต.ทรำยมูล อ.ทรำยมูล จ.ยโสสธร                         7,811.00 26/10/2563 เลขท่ี 5200152173 4

84  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ คฟม.บ้ำนนำห่อม , บ้ำนโคกกลำง อ.ค ำเข่ือน

แก้ว จ.ยโสธร                      48,457.09 27/10/2563 เลขท่ี 5200153724 4
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เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

85  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.บ้ำนนำโป่ง ม.8 ต.ทรำยมูล อ.

ทรำยมูล จ.ยโสธร                      38,520.00 27/10/2563 เลขท่ี 5200154699 4

86  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนหนองหงอก ม.6 ต.หนองหิน,โรง

น้ ำแข็งกิมชุนไอซ์ ฯบ้ำนหนองซองแมว ต.ทุ่งนำง

โอก อ.เมือง จ.ยโสธร                      27,820.00 27/10/2563 เลขท่ี 5200154716 4

87  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.2 บ้ำนชลประทำน ม.12 ต.โนน

เปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร                      14,980.00 27/10/2563 เลขท่ี 5200154707 4

88 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย บ้ำนไทย

เจริญ ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร                         1,294.70 30/10/2563 เลขท่ี 2001721975 4

89  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหิน ปูน ทรำย บ้ำนโสก

ผักหวำน หมู่ 4 ต ำบลดู่ลำด อ ำเภอทรำยมูล 

จังหวัดยโสธร                         5,178.80 30/10/2563 เลขท่ี 2001703628 4

90  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย คฟม.บ้ำน

กุดกง หมู่ 14 ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                         1,294.70 30/10/2563 เลขท่ี 2001761345 4

91  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.บ้ำนสว่ำง ม.7 ต.ส ำรำญ อ.เมือง 

จ.ยโสธร                      34,000.32 30/10/2563 เลขท่ี 5200155095 4

92  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยคฟม.บ้ำนกุดกง หมู่ 14 ต ำบล

เข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         4,922.00 30/10/2563 เลขท่ี 5200156600 4

93  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคลลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนสีสุก หมู่ 5 ,บ้ำนโสก

ผักหวำน หมู่ 10 ต ำบลดู่ลำด อ ำเภอทรำยมูล 

จังหวัดยโสธร                      27,499.00 30/10/2563 เลขท่ี 5200156965 4

94  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคลลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนโสกผักหวำน หมู่ 4 ต ำบลดู่

ลำด อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร                      97,070.40 30/10/2563 เลขท่ี 5200156655 4

95  3350100190458 นำงสำวนงนุช วิเศษแก้ว

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเช่ำรถยนต์บุคคลภำยนอก

พร้อมคนขับและน้ ำมัน                      25,000.00 2/11/2563 เลขท่ี 2001700826 4

96  1350300181570 ร้ำนเอ็นเคคอมพิวเตอร์ กฟย.ทจร.ค่ำจัดซ้ือสติกเกอร์โฟม                            665.00 2/11/2563 เลขท่ี 2001709145 1

97  0994000165501 ร้ำนเบสท์ บุ้ค เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ผกส.ยส.                         1,138.00 3/11/2563 เลขท่ี 2001731269 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

98  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโคกกลำง หมู่ 2 

ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      29,532.00 3/11/2563 เลขท่ี 5200158797 4

99  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

จัดซ้ือหินปูนทรำย งำนขยำยเขตฯ บ้ำนสมบรูณ์

พัฒนำ ม.3 ต.กู่จำน อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                         1,294.70 3/11/2563 เลขท่ี 2001714396 4

100  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย บ้ำนกระจำย หมู่ 3 ต ำบล

กระจำย อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      44,298.00 3/11/2563 เลขท่ี 5200158807 4

101  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนกระจำย หมู่ 3 ต ำบลกระจำย

 อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      44,298.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.245/63ลว.15

ต.ค.63 4

102  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนกระจำย หมู่ 3 ต ำบลกระจำย

 อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      44,298.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.245/63ลว.15

ต.ค.63 4

103  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโคกกลำง หมู่ 2 

ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      29,532.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.254/63ลว.26

ต.ค.63 4

104  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรกอ่สร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโคกกลำง หมู่ 2 

ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      29,532.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.254/63ลว.26

ต.ค.63 4

105  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย บ้ำนกระจำย หมู่ 3 ต ำบล

กระจำย อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      44,298.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.245/63ลว.15

ต.ค.63 4

106  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เจตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนโคกกลำง หมู่ 2 

ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำต้ิว จังหวัดยโสธร                      29,532.00 3/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.254/63ลว.26

ต.ค.63 4

107  0343560002084 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุธำสินี กำรไฟฟ้ำ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเช่ำรถแม็คโคขุดเจำะ                      64,200.00 4/11/2563 เลขท่ี 5200157106 1

108  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ บจ-1469 ยส.                         4,050.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001731098 1

109  4350600001440 อู่ยโสธรยิงแทรค กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 80-9324 ยส.                      22,780.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001797234 1

110  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ โรงเรียนอนุบำลกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร                      52,002.00 5/11/2563 เลขท่ี 5200158745 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

111  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ หจก.นีโน่ไก่สด ต.ทุ่งนำงโอก อ.เมือง จ.ยโสธร                         4,617.96 5/11/2563 เลขท่ี 5200158764 4

112  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯประปำบ้ำนผือ ม.11 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.

ยโสธร                      89,238.00 5/11/2563 เลขท่ี 5200159783 4

113  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ หจก.นีโน่ไก่สด ต.ทุ่งนำงโอก อ.เมือง จ.ยโสธร                         4,617.96 5/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.261/63 ลว.28

 ต.ค.63 4

114  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส. (ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำย

เขตฯ บ้ำนสมบรณ์พัฒนำ , บ้ำนหนองกบ ต.กู่จำน 

อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร                      45,475.00 6/11/2563 เลขท่ี 5200159251 4

115  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯเพ่ิมเฟสอนำมัยบ้ำนหนองเข้ ต.โคกนำ

โก อ.ป่ำต้ิว จ.ยโสธร                         6,420.00 6/11/2563 เลขท่ี 5200159752 4

116  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนหนองบอน ม.18 ต.กุดชุม อ.กุดชุม

 จ.ยโสธร                         8,132.00 6/11/2563 เลขท่ี 5200159669 4

117  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปรับปรุง

เพ่ิมขนำดหม้อแปลงบ้ำนส ำรำญข้ำงเทคนิค,นำย

พรชัย อินอ่อน ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                      19,795.00 9/11/2563 เลขท่ี 5200162753 4

118  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปรับปรุง

เพ่ิมขนำดหม้อแปลงบ้ำนน้ ำค ำน้อย,บ้ำนกุดจอก,

เขตเทศบำลเมืองยโสธร อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                      63,558.00 9/11/2563 เลขท่ี 5200162839 4

119  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปรับปรุง

เพ่ิมขนำดหม้อแปลงบ้ำนกว้ำงหน้ำศูนย์ฝีมือ

แรงงำน,บ้ำนกว้ำง ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร                      62,167.00 10/11/2563 เลขท่ี 5200162718 4

120  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย งำน

ปรับปรุงบ้ำนกว้ำง ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร                         1,294.70 10/11/2563 เลขท่ี 2001761345 4

121  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย งำน

ปรับปรุงบ้ำนกว้ำงหน้ำศูนย์ฝีมือแรงงำน ต ำบล

เข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         2,589.40 10/11/2563 เลขท่ี 2001761382 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

122  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปรับปรุง

เพ่ิมขนำดหม้อแปลงบ้ำนมะพริก,บ้ำนกุดกง,บ้ำน

นำโพธ์ิ,บ้ำนดอนเข่ือง อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัด

ยโสธร                      36,701.00 11/11/2563 เลขท่ี 5200162823 4

123  0353544000277 หจก.ยีนส์เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนดอนแก้ว หมู่ 7,บ้ำนกว้ำง 

หมู่ 1 ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      41,730.00 11/11/2563 เลขท่ี 5200162859 4

124  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง 

81-4643 ยส.                         4,650.00 11/11/2563 เลขท่ี 2001797067 1

125  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย นำย

วิทวัฒน์ ชิดชม บ้ำนส ำรำญ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร                         3,884.10 11/11/2563 เลขท่ี 2001759120 4

126  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง 

80-6483 ยส.                         4,210.00 11/11/2563 เลขท่ี 2001796871 1

127  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย นำยวิทวัฒน์ ชิดชม บ้ำนส ำรำญ

 ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      36,631.45 12/11/2563 เลขท่ี 5200162799 4

128  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.02บ้ำนโคกนำโก ม.12 ต.โคกนำ

โก อ.ป่ำต้ิว จ.ยโสธร                      62,060.00 18/11/2563 เลขท่ี 5200168961 4

129  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนหนองแสง หมู่ 6 

ต ำบลสิงห์,คฟม.บ้ำนหนองเป็ด หมู่ 4 ต ำบลหนอง

เป็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      60,027.00 18/11/2563 เลขท่ี 5200168928 4

130  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนหนองแสง หมู่ 6 

ต ำบลสิงห์,คฟม.บ้ำนหนองเป็ด หมู่ 4 ต ำบลหนอง

เป็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      60,027.00 18/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.262/63ลว.4

พ.ย.63 4

131  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย คฟม.บ้ำนหนองแสง หมู่ 6 

ต ำบลสิงห์ ,คฟม.บ้ำนหนองเป็ด หมู่ 4 ต ำบลหนอง

เป็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      60,027.00 18/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.262/63ลว.4

พ.ย.63 4

132  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนกว้ำงใหม่พัฒนำ หมู่ 11 

ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      16,799.00 23/11/2563 เลขท่ี 5200168927 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

133  0355555000186 ศรีอรุณกำรยำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนยำงรถยนต์ 81-3605 

ยส.                      26,160.00 23/11/2563 เลขท่ี 2001885871 1

134  0355555000186 ศรีอรุณกำรยำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำปะยำงรถยนต์ 81-1935 ยส.                            700.00 23/11/2563 เลขท่ี 2001885665 1

135  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย บ้ำนกว้ำงใหม่พัฒนำ หมู่ 11 

ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      16,799.00 23/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.275/63ลว.9

พ.ย.63 4

136  0355555000186 ศรีอรุณกำรยำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนยำงรถยนต์ 80-9324 

ยส.                      23,640.00 23/11/2563 เลขท่ี 2001885760 1

137  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนกว้ำงใหม่พัฒนำ หมู่ 11 

ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      16,799.00 23/11/2563

เลขท่ี จ.ยส.275/63ลว.9

พ.ย.63 4

138  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโรงน้ ำแข็งกิ

มชุนไอซ์ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      15,750.40 24/11/2563 เลขท่ี 5200176779 4

139  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย โรง

น้ ำแข็งกิมชุนไอซ์ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร                         1,294.70 24/11/2563 เลขท่ี 2001835548 4

140  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียริศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ งำนปรับปรุงบ้ำนเอรำวรรณ ,งำน

ปรับปรุงบ้ำนสุขสว่ำง,งำนปรับปรุงบ้ำนบะยำว ,

งำนปรับปรุงบ้ำนเหล่ำน้อย ,งำนปรับปรุงบ้ำนค ำ

กลำง ,งำนปรับปรุงเขตเทศบำลกุดชุม ม.17 อ.กุด

ชุม จ.ยโสธร                      40,269.45 24/11/2563 เลขท่ี 5200176584 4

141  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยไฟถนนบ้ำนสิงห์ หมู่ 10 ต ำบล

สิงห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         2,354.00 24/11/2563 เลขท่ี 5200168924 4

142  5350800003827 อู่ ช่ำงดีนะ ออโต้เซอร์วิส กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-4592 ยส.                         1,350.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001900545 1

143  3359900083271 อุทัยมอเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ี 81-1935 ยส.                         3,500.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001848510 1

144  3359900083271 อุทัยมอเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ี 81-3435 อบ.                         4,300.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001848060 1

145  3359900148241 อู่ รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง 80-6611 

ยส.                         4,650.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001848697 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

146  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ คฟม.บ้ำนนำสะไมย์ , บ้ำนหนองไฮ อ.เมือง จ.

ยโสธร                      28,248.00 26/11/2563 เลขท่ี 5200170204 4

147  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ คฟม.บ้ำนศำลำแดง , บ้ำนเข่ืองค ำ ม.5,บ้ำนกุด

กง , บ้ำนเข่ืองค ำ ม.10 อ.เมือง จ.ยโสธร                      72,439.00 26/11/2563 เลขท่ี 5200170218 4

148  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง 80-9469 

ยส.                         3,430.00 27/11/2563 เลขท่ี 2001885350 1

149  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำย บ้ำนสิงห์ หมู่ 3 (นำนำง

นพรัตน์),บ้ำนสิงห์ หมู่ 3 (นำนำยกฤษณำ) ต ำบล

สิงห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      45,689.00 27/11/2563 เลขท่ี 5200170855 4

150  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 80-6483 ยส.                         4,050.00 27/11/2563 เลขท่ี 2001879198 1

151  3359900148241 อุทัยมอเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-1935 ยส.                         5,120.00 27/11/2563 เลขท่ี 2001885957 1

152  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-1935 ยส.                      24,620.00 27/11/2563 เลขท่ี 2001885439 1

153  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนสิงห์ หมู่ 10 (นำนำย

ประคอง),บ้ำนหนองแสง หมู่ 6 (นำนำยเกษม),

บ้ำนสิงห์ หมู่ 11 (นำนำงวนิดำ)ต ำบลสิงห์ อ ำเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร                      89,880.00 27/11/2563 เลขท่ี 5200170832 4

154  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย ติดต้ัง

หม้อแปลงไฟทำงหลวงบ้ำนใหม่ชุมพร ต ำบลเดิด 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 30/11/2563 เลขท่ี 2001882969 4

155  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย ติดต้ัง

หม้อแปลงไฟทำงหลวงศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ 

ต ำบลดู่ทุ่ง อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 30/11/2563 เลขท่ี 2001882861 4

156  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ บ้ำนไทยเจริญ ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทย

เจริญ จ.ยโสธร                      19,795.00 30/11/2563 เลขท่ี 5200176474 4

157  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ คฟม.02บ้ำนสำมแยกภูกอย ม.4 ต.

ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร                      80,303.50 30/11/2563 เลขท่ี 5200176509 4

158  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด้ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯ คฟม.02บ้ำนสำมแยกภูกอย ม.4 ต.

ไทยเจริญ ,คฟม.02บ้ำนนำเฮือง ม.4 ต.น้ ำค ำ อ.

ไทยเจริญ จ.ยโสธร                      79,523.47 30/11/2563 เลขท่ี 5200176451 4

159  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำย นำงสำวเกษ

นภำ ศรีละโคตร บ้ำนทรำยมูล ม.15 ต.ทรำยมูล อ.

ทรำยมูล จ.ยโสธร                         2,589.40 30/11/2563 เลขท่ี 2001883326 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

160  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนหนองแสง ม.6(นำยวิเชียร),บ้ำน

หนองแสง ม.6(นำยบุญส่ง),บ้ำนหนองแสง ม.6(

นำยภิรมย์),บ้ำนหนองแสง ม.6(สถำนีวิทยุ) ต.สิงห์

 อ.เมือง จ.ยโสธร                      52,965.00 30/11/2563 เลขท่ี 5200176530 4

161  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยติดต้ังหม้อแปลงไฟทำงหลวง

บ้ำนใหม่ชุมพร,ติดต้ังหม้อแปลงไฟทำงหลวงศูนย์

เพำะช ำกล้ำไม้ อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         4,365.60 1/12/2563 เลขท่ี 5200176809 4

162  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยเพ่ิมเฟสวัดป่ำพรหมณี บ้ำน

สะแนน หมู่ 7 ต ำบลขุมเงิน อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                      28,788.35 1/12/2563 เลขท่ี 5200176794 4

163  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯบ้ำนหนองขอน ม.2,บ้ำนจันทร์เกษม ม.

7 ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร                      57,245.00 1/12/2563 เลขท่ี 5200176551 4

164  3350100190458 นำงสำวนงนุช วิเศษแก้ว กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำเช่ำรถยนต์พร้อมคนขับ                      23,000.00 2/12/2563 เลขท่ี 2001904889 1

165  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไทยฮ้ัว

ยำงพำรำ บ้ำนค ำแดง หมู่ 7 ต ำบลเดิด อ ำเภอเมือง

 จังหวัดยโสธร                         3,852.00 2/12/2563 เลขท่ี 5200174988 4

166  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯนำงสำวเกษนภำ ศรีละโคตร ม.15 ต.

ทรำยมูล อ.ทรำยมูล จ.ยโสธร                      17,120.00 3/12/2563 เลขท่ี 5200176750 4

167  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

ซ่อมแซมห้องน้ ำชำยหญิง                      14,790.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001905599 1

168  3359900140852 เบสท์ บุ๊คเซ็นนเตอร์

กฟจ.ยส.กฟจ.ยส.ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนประจ ำ 

ผกส.ยส.                         2,202.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001878203 1

169  3670500025702 นำยวินัย สังขประเสริฐ

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกซ่อมแซม

ผนังก้ันห้อง                      27,500.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001917224 1

170  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกร้ือถอน

ห้องพรบ.ข่ำวสำรและทำงลำดคนพิกำร                      21,300.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001905789 1

171  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกทำงสีคัน

หินทำงเท้ำ                      17,950.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001905407 1

172  3359900088478 นำยรำวี อยู่คง

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกซ่อมแซม

สีร้ัวภำยใน กฟจ.ยส.                      42,460.00 7/12/2563 เลขท่ี 2001906741 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

173  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำนข้ันได

ใหญ่ หมู่ 5 ต ำบลข้ันไดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                         1,294.70 8/12/2563 เลขท่ี 2001920968 4

174  0355555000186 ศรีอรุณกำรยำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำปะยำงรถยนต์ 81-1935 ยส.                            150.00 8/12/2563 เลขท่ี 2001953298 1

175  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือหินปูนทรำยงำนขยำย

เขตฯประปำบ้ำนหนองแหน ม.1 ต.กุดชุม อ.กุดชมุ

 จ.ยโสธร                         5,178.80 9/12/2563 เลขท่ี 2001941601 4

176  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ผกส.ยส.                         1,654.00 9/12/2563 เลขท่ี 2001953592 1

177  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 80-9324 ยส.                      37,580.00 14/12/2563 เลขท่ี 2002022024 1

178  3349900769661 ร้ำนมงคลชัยเซอร์วิส กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมแอร์รถยนต์ 81-3605 ยส.                      17,900.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001954670 1

179  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-3904 ยส.                         5,480.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001954224 1

180  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

ปรับปรุงหม้อแปลงบ้ำนนำดี,บ้ำนกระจำย,บ้ำน

หนองบำก,เขตเทศบำลป่ำต้ิว อ ำเภอป่ำต้ิว 

จังหวัดยโสธร                      52,109.00 14/12/2563 เลขท่ี 5200183254 4

181  1350100401789 นำงสำวจิรภิญญำ ศรีสุวอ

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกซ่อมแซม

สีภำยในอำคำรคลังพัสดุ                      33,000.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001905180 1

182  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำยขยำยเขต

ฯ วิทยำลัยชุมชนบ้ำนส ำรำญ ต.ส ำรำญ อ.เมือง จ.

ยโสธร                         4,951.37 14/12/2563 เลขท่ี 5200187654 4

183  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย ส ำนักสงฆ์

นงค์พรอุทิศศรัทธำธรรม บ้ำนนำงำม หมู่ 5 ต ำบล

ส้มผ่อ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร                      10,357.60 15/12/2563 เลขท่ี 2001963111 4

184  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย นำยพรชัย

 อินอ่อน บ้ำนส ำรำญ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร                         5,178.80 15/12/2563 เลขท่ี 2001942605 4

185  1350100106353 ร้ำนนพนันท์แอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกร้ือ

ถอน-ติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศภำยใน กฟจ.ยส.                      29,400.00 15/12/2563 เลขท่ี 2002001383 4

186  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกนอก

ปรับปรุงหม้อแปลงบ้ำนขุมเงิน ต ำบลขุมเงิน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         9,844.00 16/12/2563 เลขท่ี 5200183168 4

187  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

ปรับปรุงหม้อแปลงบ้ำนค้อใต้ (หน้ำ อบต) อ ำเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร                         9,844.00 16/12/2563 เลขท่ี 5200190197 4

188  0355555000186 บริษัท ศรีอรุณกำรยำง จ ำกัด

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 

80-9469 ยส.                         7,480.00 16/12/2563 เลขท่ี 2002021776 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

189  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

ปรับปรุงหม้อแปลงบ้ำนชำด,บ้ำนโคกมนัส อ ำเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร                      19,795.00 16/12/2563 เลขท่ี 5200190180 4

190  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำนค ำม่วง

 หมู่ 5 ต ำบลย่อ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร                         2,589.40 17/12/2563 เลขท่ี 2001981472 4

191  4350600001440 อู่ยโสธรยิงแทรค

กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 80-9013 

ยส.                      29,430.00 18/12/2563 เลขท่ี 2002022045 1

192  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ บน-

5453 ยส.                         9,280.00 18/12/2563 เลขท่ี 2002021967 1

193  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำนขุมเงิน

 หมู่ 1ต ำบลขุมเงิน อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 21/12/2563 เลขท่ี 2001995762 4

194  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำน

สะแนน หมู่ 2 ต ำบลขุมเงิน อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                         2,589.40 21/12/2563 เลขท่ี 2001606576 4

195  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯเมนชำยคำนำงระวินันท์ จันทร์สว่ำง ม.9

 ต.เข่ืองค ำ อ.เมือง จ.ยโสธร                         4,280.00 21/12/2563 เลขท่ี 5200190424 4

196  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.02บ้ำนทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.

เมือง จ.ยโสธร                      12,840.00 21/12/2563 เลขท่ี 5200190436 4

197  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ บ้ำนสิงห์ นำนำยวิจิตร,นำงเผ่ิง,นำนำยสำย,

หนองเสือตำย,นำนำยอิทธิพล,นำนำยบุญสำ ต.

สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร                      61,632.00 21/12/2563 เลขท่ี 5200187583 4

198  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขต

ฯ บ้ำนสิงห์ นำนำยบรรจง,นำงค ำเพิด ต.สิงห์ อ.

เมือง จ.ยโสธร                      40,125.00 21/12/2563 เลขท่ี 5200187641 4

199  0355555000186 บริษัท ศรีอรุณกำรยำง จ ำกัด

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ บน-

5459 ยส.                            200.00 21/12/2563 เลขท่ี 2002021680 1

200  0355555000186 บริษัทศรีอรุณกำรยำง จ ำกัด กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำประยำง 80-9469 ยส.                      17,780.00 21/12/2563 เลขท่ี 2002021726 1

201  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ กข-

5373 ยส.                         2,510.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002021992 1

202  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 

81-3904 ยส.                         5,570.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002021940 1

203  3349900273470 พู่กันทอง กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)โลโก้ PEA ชนิดติดแม่เหล็ก                            900.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002002558 1

204  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 

80-6611 ยส.                         4,220.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002022006 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

205  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯย้ำยเสำนำงสำวอรินดำ โฉมศิริ ม.4 ต.

ค ำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร                         9,630.00 22/12/2563 เลขท่ี 5200193505 4

206  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ถ่ำยเอกสำร ประจ ำแฟนก

ก่อสร้ำง                         1,875.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002016533 1

207  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ บน-

5453 ยส.                         2,640.00 22/12/2563 เลขท่ี 2002021954 1

208  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.บ้ำนค้อเหนือ ม.1 ต.ค้อเหนือ อ.

เมือง จ.ยโสธร                      32,100.00 23/12/2563 เลขท่ี 5200193492 4

209  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเช่ำรถ

เครนขุดเจำะไฮดรอลิค                      38,520.00 23/12/2563 เลขท่ี 2000031153 4

210  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนโคกสะอำด หมู่ 5,บ้ำนค ำ

ม่วง หมู่ 5 อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร                      41,195.00 23/12/2563 เลขท่ี 5200190168 4

211  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯคฟม.บ้ำนทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ ,คฟม.

บ้ำนตำดทอง ม.9 ต.ตำดทอง ,คฟม.บ้ำนหนองไม้

ตำย ม.2 ต.ทุ่งนำงโอก อ.เมือง จ.ยโสธร                      65,591.00 23/12/2563 เลขท่ี 5200193494 4

212  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.) จ้ำงเหมำค่ำ้แรงงำนขยำยเขต

ฯ คฟม.บ้ำนหนองหิน ม.1,ม.7 ต.หนองหิน อ.เมือง

 จ.ยโสธร                      54,035.00 24/12/2563 เลขท่ี 5200190129 4

213  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนสะแนน หมู่ 2 ต ำบลขุมเงิน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      47,936.00 24/12/2563 เลขท่ี 5200193485 4

214  0353544000277 หจก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.ยส.)จ้ำงเหมำค่ำแรงงำนขยำยเขตฯ

 คฟม.บ้ำนเชือกน้อย , บ้ำนค ำเม็ก , คุ้มโนน

สมบูรณ์ อ.เมือง จ.ยโสธร                      70,620.00 24/12/2563 เลขท่ี 5200190119 4

215  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนข้ันไดใหญ่ หมู่ 4,บ้ำนหนอง

เรือหมู่ 3,นำยพรชัย อินอ่อน อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร                      71,690.00 24/12/2563 เลขท่ี 5200193489 4

216  0353534000134

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปิยกรณ์วัสดุ

ก่อสร้ำง กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำ หิน ปูน ทรำย                         5,216.25 24/12/2563 เลขท่ี 2002019888 1

217  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยบ้ำนขุมเงิน หมู่ 1 ต ำบลขุมเงิน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      89,043.26 24/12/2563 เลขท่ี 5200193481 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

218  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำซ่อมแซมสีภำยในอำคำรหลัง

เดิม                      18,400.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002001483 1

219  3359900083271 อุทัยมอเตอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 

80-8941 ยส.                         4,300.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002021846 1

220  3359900083271 อุทัยมอเตอร์

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ี รถยนต์ 

81-3606 ยส.                         5,600.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002021816 1

221  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-3904 ยส.                         4,850.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002021875 1

222  3359900148241 อู่รถกำรช่ำง กฟจ.ยส.ผกส.ยส.ค่ำซ่อมรถยนต์ 81-4592 ยส.                         1,200.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002021910 1

223  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์

ด้ำนหลังอำคำรปฏิบัติกำรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง                      32,648.00 25/12/2563 เลขท่ี 2002001290 1

224  0353558000738

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มิลเจริญออฟฟิศ

เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส. จัดซ้ือช้ันวำงของ                      86,000.00 28/12/2563 เลขท่ี 5200003311 4

225  0353558000738

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มิลเจริญออฟฟิศ

เซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ ช้ันวำงของ                    100,000.00 28/12/2563 เลขท่ี 5200003743 4

226  0353544000277 ห.จ.ก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง กฟจ.ยส.(ผกส.)จัดซ้ือพัสดุประกอบงำนแรงต่ ำ                      12,112.40 28/12/2563 เลขท่ี 2002022875 1

227  0353544000277 ห.จ.ก.ยีนส์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง

กฟจ.ยส.(ผกส.)จัดซ้ือพัสดุประกอบงำนแรงต่ ำ

อุปกรณ์ประกอบ                         5,000.00 28/12/2563 เลขท่ี 2002022919 1

228  1350100401789 นำงสำวจิรภิญญำ ศรีสุวอ กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำซ่อมแซมหลังคำคลังโปร่ง                      75,040.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200003757 1

229  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย พนำทอง

ค้ำไม้ บ้ำนประชำสรรค์ ต ำบลตำดทอง อ ำเภอเมือง

 จังหวัดยโสธร                         1,294.70 29/12/2563 เลขท่ี 2002016520 4

230  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระยยจ ำหน่ำยพนำทองค้ำไม้ บ้ำนประชำสรรค์

 ต ำบลตำดทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         9,095.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193468 4

231  3359900100010 อู่ประคองกำรเช่ือม กฟจ.ยส.(ผกส.)ค่ำขำต้ังรีนเหล็กพร้อมเภำรีนเหล็ก                      11,000.00 29/12/2563 เลขท่ี 2000040994 1

232  3350100350455 นำยมงคลชัย แสวงแก้ว

กฟจ.ยส.(ผกส.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกก่อสร้ำง

บ่อ HANHOLE แบบ HH-1 และคืนสภำพถนน

มำตรฐำนถนน คสล.หนำ 0.20 cm.                      75,500.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200003692 1

233  0353547000189 หจก.ยโสธรเกียรติศักด์ิก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกงำน

ขยำยเขตฯนำงสำววำรุณี ศิริโรจนวงศำ บ้ำนท่ำ

เย่ียม ต.เข่ืองค ำ อ.เมือง จ.ยโสธร                         4,815.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200194066 4

234  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขยำย

เขตระบบจ ำหน่ำยไฟทำงหลวงส่ีแยกตับเต่ำ 

(อภิษฎำคอนส์) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร                         1,819.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193477 4



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

235  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย ติดต้ังหม้อ

แปลงไฟทำงหลวงบ้ำนใหม่ชุมพร ต ำบลเดิด 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 30/12/2563 เลขท่ี 2001882969 4

236  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย ติดต้ังหม้อ

แปลงไฟทำงหลวงศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ ต ำบลดู่ทุ่ง

 อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 30/12/2563 เลขท่ี 2001882861 4

237  0353550000461 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง

กฟจ.ยส.ผกส.ยส.จัดซ้ือ หิน ปูน ทรำย บ้ำนโนน

จ ำปำ หมู่ 1 ต ำบลดู่ทุ่ง อ ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร                         1,294.70 30/12/2563 เลขท่ี 2002022666 4

238  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ จัดซ้ือวัสดุ สนง. ผบป.                         1,233.64 15/10/2563 เลขท่ี 2001648805 1

239  0105556059259

บริษัท ไอเอ็กเซลเล้นท์ จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

จัดซ้ือจัดจ้ำงบุ้คคลภำยนอกปฺบัติงำนเก่ียวกับกำร

จัดพิมพ์และส่งใบแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำทำงไปรณีย์ 

ประจ ำเดือนกันยำยน 2563                      24,692.60 19/10/2563 เลขท่ี 2001659711 1

240  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ ผบป.จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         3,756.00 29/10/2563 เลขท่ี 2001688078 1

241  0105556059259

บริษัท ไอด้ี เอ็กเซลเล้น จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

จัดพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนในเขต กฟจ.ยส และ 

กฟส.ในสังกัดประจ ำเดือน ตุลำคม 2563                      18,619.28 19/11/2563 เลขท่ี 2001797491 1

242  3339900033461 ร้ำน ทรัพย์ซีเกษ (ส ำนักงำนใหญ่) จัดซ้ือกระดำษม้วนรอบ 2/2563 ผบป.กฟจ.ยส.                      41,730.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001849023 1

243  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ แผนกบัญชีและประมวลผล จัดซ้ือวัสดุ สนง.                         4,339.00 9/12/2563 เลขท่ี 2001955803 1

244  3339900033461 ร้ำน ทรัพย์ซีเกษ (ส ำนักงำนใหญ่) จัดซ้ือกระดำษบัตรคิว                      16,050.00 21/12/2563 เลขท่ี 2002005759 1

245  0105556059259 บริษัท ไอด้ี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จ ำกัด

ค่ำจ้ำงพิมพ์ใบเตือนค่ำไฟฟ้ำในเขต กฟจ.ยส และ

 กฟส.ในสังกัด ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563                      25,228.03 21/12/2563 เลขท่ี 2001992561 1

246  0353558000738

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มิลเจริญออฟฟิศ

เซ็นเตอร์ จัดซ้ือช้ันวำงของ                      76,000.00 25/12/2563 เลขท่ี 5200192844 1

247  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ จัดซ้ือวัสดุ สนง. ผบป.                      12,112.00 29/12/2563 เลขท่ี 2002019537 1

248  3359900140852 ร้ำนเบลท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส ำนักใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดซ้ือตลับหมึก HP 63 BK                            920.00 9/10/2563 เลขท่ี 2001606684 1

249  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ( ส ำนักใหญ่)

กฟจ.ยส (ผปบ.)จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประจ ำเดือน 

ก.ย.2563                         1,134.00 9/10/2563 เลขท่ี 2001606301 1

250  3401700741633 นำยไพวัน จันทำทุม กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดจ้ดรถเครน ขนำด 25 ตัน                      10,000.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001680993 1

251  3359900140852 ร้ำนเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์

ผคพ.กฟจ.ยส จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 

รำยกำร                         2,705.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001767291 1

252  3359900140852 ร้ำนเบสบุ๊คเซ็นเตอร์

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือวัสดุส ำนักงำน ประจ ำเดือน

 ต.ค 2563                            575.00 9/11/2563 เลขท่ี 2001761533 1

253  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส ำนักใหญ่) กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดช้ือหมึก HP 63 BK CL                         3,910.00 9/11/2563 เลขท่ี 2001761467 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

254  3401700741633 นำยไพวัน จันทำทุม กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดจ้ำงรถเครน 25 ตัน                      12,000.00 17/11/2563 เลขท่ี 2001794778 1

255  3359900002913 หจก.ดำวยโสธรก่อสร้ำง กฟจ.ยส(ผปบ.) จัดจ้ำงรถเจำะหลุมปักเสำ                      12,000.00 17/11/2563 เลขท่ี 2001795073 1

256  0105539024132 บรืษัท พลิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

กฟจ.ยส.(ผคพ.) จัดช้ือวัสดุ บ ำรุงรักษำรถ ยกโพล์

คลีฟ                         2,310.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001979901 1

257  3359900140852 ร้ำน เบสท์ เซ็นเตอร์ ( ส ำนักงำนใหญ่)

กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดวัสดุส ำนักงำน ประจ ำ เดือน 

พ.ย.63                         2,136.00 2/12/2563 เลขท่ี 2001900372 1

258  3349900273470 ร้ำนพู่กันทอง กฟจ.ยส.(ผปบ.) จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์                      57,000.00 4/12/2563 เลขท่ี 5200177641 1

259  3359900091461

ร้ำน ดับเบ้ิลดี โทเนอร์ (ส ำนักงำน

ใหญ่) กฟจ.ยส( (ผปบ.) จัดช้ือหมึก ้้HP 63 BK ,CO                         9,250.00 9/12/2563 เลขท่ี 2001899876 1

260  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (ส ำนักใหญ่) กฟจ.ยส.(ผคพ.) จัดช้ือวัสดุสนักงำน                         6,620.00 17/12/2563 เลขท่ี 2002021357 1

261  0105550069147

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่) กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติขอซ้ือตลับหมึกปร้ินเตอร์                         4,981.92 2/10/2563 เลขท่ี 2001834948 1

262  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                         9,160.00 5/10/2563 เลขท่ี 2500870160 1

263  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      12,480.00 6/10/2563 เลขท่ี 2500923863 1

264  3451000870350 ร้ำนไอเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ่อม Hard disk,SSD                         1,700.00 6/10/2563 เลขท่ี 2001581123 1

265  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      29,289.80 7/10/2563 เลขท่ี 2500875717 1

266  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                         3,000.00 7/10/2563 เลขท่ี 2500923863 1

267  3451000870350 ร้ำน ไอเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ่อม Hard disk,SSD                         1,700.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001581222 1

268  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      29,695.30 12/10/2563 เลขท่ี 2500889917 1

269  1350100033747 ร้ำน 40 กะรัต กฟจ.ยส.(ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมำลำดอกไม้สด                         1,000.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001624945 1

270  8359988002541 ร้ำนจีน่ำ คำร์ฟ อำร์ต กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำตรำยำงผู้บริหำร                         3,780.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001623641 1

271  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      49,354.10 15/10/2563 เลขท่ี 2500923863 1

272  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                            900.00 22/10/2563 เลขท่ี 2500923971 1

273  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      29,815.20 22/10/2563 เลขท่ี 2500923971 1

274  0107537000521 บริษัทสยำมแม็คโครจ ำกัด (มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท ำควำม

สะอำดส ำนักงำน                         2,464.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001828886 1

275  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                         4,730.00 1/11/2563 เลขท่ี 2501020171 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

276  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      31,651.40 5/11/2563 เลขท่ี 2500973064 1

277  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                         8,890.00 6/11/2563 เลขท่ี 2501020171 1

278  0115553014262

บริษัท ทรำโฟพำร์ท จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือพัสดุ รถเข็น,อุปกรณ์

ห้อหุ้ม                      86,135.00 12/11/2563 เลขท่ี 5200166871 1

น.ส.สำยพิน ทศบุญไทย
81 ม.2 ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ

 จ.ร้อยเอ็ด 45160

280  0475555000347

บริษัท แอล เอส ดิสทริบิวเตอร์ จ ำกัด

 ส ำนักงำนใหญ่

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ส ำนักงำน                         7,528.00 18/11/2563 เลขท่ี 2001851146 1

281  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         2,783.00 24/11/2563 เลขท่ี 2001850862 1

282  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      26,150.10 24/11/2563 เลขท่ี 2501020171 1

283  8359988002541 ร้ำนจีน่ำ คำร์ฟ อำร์ต

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำยช่ือแผ่น

อะคริลิค                         1,960.00 24/11/2563 เลขท่ี 2001828686 1

284  1350100033747 40 กะรัต

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจ้ำงจัดพวงมำลำดอกไม้

สด                         1,000.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001833342 1

285  1350100033747 40 กะรัต กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้สด                            500.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001833696 1

286  1350100033747 40 กะรัต กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้สด                            500.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001833531 1

287  1350100033747 40 กะรัต

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจ้ำงจัดพวงมำลำดอกไม้

สด                         1,500.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001833162 1

288  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      58,676.40 25/11/2563 เลขท่ี 2501024205 1

289  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      35,699.20 26/11/2563 เลขท่ี 2501028593 1

290  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      50,267.50 27/11/2563 เลขท่ี 2501035163 1

291  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                         7,770.00 30/11/2563 เลขท่ี 2501040334 1

292  3359900062819 ร้ำนสหสุนทร มอเตอร์ กฟจ.ยส. (บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                            941.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001978814 1

293  0994000165501 ร้ำน ไอเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

ฉ.2กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติขอซ้ือขอจ้ำงซ่อม

คมพิวเตอร์ประจ ำแผนกก่อสร้ำง                            650.00 1/12/2563 เลขท่ี 2001895893 1

294  0107551000029

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 

(มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ส ำนักงำน                         8,875.00 1/12/2563 เลขท่ี 2001979433 1

279  1451400127411 กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติขอซ้ือน้ ำด่ืม                         5,500.00 16/11/2563 เลขท่ี 2001851357 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

295  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ส ำนักงำน                         7,862.00 1/12/2563 เลขท่ี 2001979098 1

296  3359900183403 สวัสด์ิพำณิชย์ กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                         2,010.00 8/12/2563 เลขท่ี 2001978532 1

297  1350100249511 นำยชัชวำล พลชัย

กฟจ.ยส.(คพ.)ขออนุมัติจัดจ้ำงตัดหญ้ำ และตัด

ริดรอนก่ิงไม้                         4,000.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001917989 1

298  3350800792949 ร้ำนชัยคอมฟิว กฟจ.ยส.(คพ.)ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิด                      11,500.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001918488 1

299  3359900140852

ร้ำนเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่ กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         8,679.00 15/12/2563 เลขท่ี 2001955994 1

300  0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง                         1,755.00 15/12/2563 เลขท่ี 2001956412 1

301  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      40,616.70 17/12/2563 เลขท่ี 2501128593 1

302  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      27,812.80 18/12/2563 เลขท่ี 2501128593 1

303  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม-อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                            425.00 21/12/2563 เลขท่ี 2001979255 1

304  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม                         4,350.00 21/12/2563 เลขท่ี 2001978366 1

305  1451400118179 นำยสุรพงษ์ เครือมณโท

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจ้ำงเหมำติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำภำยในคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse                      82,000.00 21/12/2563 เลขท่ี 5200182809 1

306  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                            350.00 21/12/2563 เลขท่ี 2001978251 1

307  1350100033747 40 กะรัต กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดจ้ำงพำนพุ่มดอกไม้สด                            500.00 22/12/2563 เลขท่ี 2001978106 1

308  0355543000011 บริษัท บ๊ิกแคท มำร์ จ ำกัด

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้์อผ้ำปิดจมูกอนำมัย 

และเจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์                         4,289.00 23/12/2563 เลขท่ี 2002016562 1

309  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      61,672.20 24/12/2563 เลขท่ี 2501128593 1

310  0107537000882

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      46,870.50 24/12/2563 เลขท่ี 2501128593 1

311  0355543000011 บริษัท บ๊ิกแคท มำร์ทจ ำกัด

กฟจ.ยส. (บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือเจลล้ำงมือ 

แอลกอฮอล์                         3,000.00 24/12/2563 เลขท่ี 2002016550 1

312  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      89,103.80 28/12/2563 เลขท่ี 2501134788 1

313  3053558000738 หจก มิลเจริญออฟฟิศเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมิติจัดซ้ือช้ันวำงของ                      71,250.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193280 1

314  3359900140825 ร้ำนเบสท์บุ๊คเซ็นเเตอร์ กฟจ.ยส. (บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน                      10,900.00 29/12/2563 เลขท่ี 2002019119 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

315  1350100033747 40 กะรัต กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือ พำนพุ่มดอกไม้สด                            500.00 29/12/2563 เลขท่ี 2002018625 1

316  0353558000738 หจก. มิลเจริญออฟฟิศเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวำงของ                      71,250.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193275 1

317  0353558000738 หจก. มิลเจริญออฟฟิศเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวำงของ                      94,000.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193291 1

318  3620500076226 ร้ำนเจมส์ก๊อปป้ี กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร                            792.00 29/12/2563 เลขท่ี 2002016525 1

319  0353558000738 หจก.มิลเจริญออฟฟิศเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส. (บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวำงของ                      66,000.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193287 1

320  1451400127411 น.ส สำยพิน บุญไทย กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม                         5,120.00 29/12/2563 เลขท่ี 2002019014 1

321  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                            500.00 30/12/2563 เลขท่ี 2002018801 1

322  3349900273470 ร้ำนพู่กันทอง

กฟจ.ยส.(คพ.)ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด

ส ำนักงำน                      49,000.00 30/12/2563 เลขท่ี 2002020526 1

323  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.) ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำงให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                         1,000.00 30/12/2563 เลขท่ี 2002018918 1

324  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัตจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                            550.00 30/12/2563 เลขท่ี 2002018850 1

325  3339900049316 นำยชัชวำล ตนัยศักด์ิ

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง ปลูกต้นไม้ 

และจัดสวน                      60,000.00 30/12/2563 เลขท่ี 5200193805 1

326  3359900064811 นำงนิลกร ศรีทรำไชย

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองด่ืม - อำหำร

ว่ำง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม                         1,050.00 30/12/2563 เลขท่ี 2002018761 1

327  0353538000147 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น ซี ปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(บห.)ขออนุมัติซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิง

ยำนพำหนะ                      36,071.60 31/12/2563 เลขท่ี 2500008035 1

328  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 กฟจ.ยส.(กช)รำยงำนขอจ้ำงซักผ้ำปูท่ีนอน                            700.00 6/10/2563 เลขท่ี 2001574349 1

329  3350300170795

นำยอ่อนสี เท่ียงธรรม 255 ม.8 ต.กุด

ชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

กฟจ.ยส.(กช.)จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร

ตัดต้นไม้ในแนวระบบจ ำหน่ำยแรงสูง                      77,700.00 6/10/2563 เลขท่ี 5200149068 1

330  3610700100864

ร้ำนกุดชุมน้ ำทิพย์ 280 ม.8 ต.กุดชุม 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 กฟจ.ยส.(กช)รำยงำนขอซ้ือน้ ำด่ืม                            500.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001581480 1

331  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอจ้ำงเหมำซักผ้ำปูท่ีนอน                            700.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001572545 1

332  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอจ้ำงท ำพวงมำลำวัน

คล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                         1,500.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001674161 1

333  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

กฟจ.ยส(กช.)รำยงำนขอจ้ำงท ำสมุดแก้ไฟฟ้ำ

ขัดข้อง                            450.00 19/10/2563 เลขท่ี 2001674275 1

334  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอจ้ำงท ำงำนพวงมำลำ                         1,500.00 19/10/2563 เลขท่ี 2001648920 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

335  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขอจ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้                            500.00 21/10/2563 เลขท่ี 2001669054 1

336  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอจ้ำงซักผ้ำปูท่ีนอน                            700.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001722488 1

337  3610700100864

นำยสุดใจ ดอกบัว 64 ม.9 ต.กุดชุม 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอซ้ือน้ ำด่ืม                            500.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001722631 1

338  3350300489112

นำยไชยำ ศรีส่ง 87 ม.10 ต.ห้วยแก้ง

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนผลกำรตรวจรับงำนจ้ำง

เหมำตัดต้นไม้                      95,000.00 12/11/2563 เลขท่ี 2501009612 1

339  0994000165501

ร้ำนเบสท์บุ๊คเซ็ฯเตอร์ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         2,582.00 18/11/2563 เลขท่ี 2001795385 1

340  3350300489112

นำยไชยำ ศรีส่ง 87 ม.10 ต.ห้วยแก้ง

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอซ้ืออุปกรณ์ท ำควำม

สอะอำดอำคำรส ำนักงำน                         3,135.00 18/11/2563 เลขท่ี 2001795963 1

341  3350300489112

นำยไชยำ ศรีส่ง 87 ม.10 ต.ห้วยแก้ง

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอช้ือผ้ำปูท่ีนอน                         2,000.00 18/11/2563 เลขท่ี 2001795737 1

342  3350300489112

นำยไชยำ ศรีส่ง 87 ม. 10 ต.ห้วยแก้ง

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติซ้ือบันไดอลูมิเนียม                         1,500.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001834821 1

343  3350300489112

นำยไชยำ ศรีส่ง 87 ม.10 ต.ห้วยแก้ง

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติซ้ือท่ีนอนห้องเวรแก้

ไฟฟ้ำขัดข้อง                         2,400.00 25/11/2563 เลขท่ี 2001829185 1

344  3359900140852

ร้ำนเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         4,019.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001850620 1

345  3350300364042

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอจ้ำงเหมำบำลำนซ์โหลด

หม้อแปลง                      26,500.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001875528 1

346  3350300495929

นำยประยอม ศรีมันตะ 88 ม.8 ต.กุด

ชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติช้ือข้ันวำงของ                         3,500.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001875064 1

347  3359900140852

ร้ำนเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         4,019.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001899183 1

348  3610700100864

นำยสง่ำ วงษ์อนันต์ 53 ม.17 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขอจ้ำงซักผ้ำปูท่ีนอน                            700.00 7/12/2563 เลขท่ี 2001898750 1

349  3610700100864

กุดชุมน้ ำทิพย์ 280 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุ

ชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขอซ้ือน้ ำด่ืม                            500.00 8/12/2563 เลขท่ี 2001899687 1

350  5350390010039

นำบณรงค์ อุอำมำต 23 ม.6 ต.กุดชุม

 อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)ขออนุมัติดูดส่ิงปฏิกูล                         1,000.00 8/12/2563 เลขท่ี 2001899365 1

351  3350800590394

นำยอนุวัฒน์ พรมจันทร์ 45/1 ม.3ต.

ค ำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 กฟจ.ยส(กช.)รำยงำนขอซ้ือต้นไม้                      13,500.00 15/12/2563 เลขท่ี 2001959709 1

352  3350300170795

นำยอ่อนสี เท่ียงธรรม 255 ม.8 ต.กุด

ชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร กฟจ.ยส.(กช.)รำยงำนขอซ้ือเก้ำอ้ีบริกำรลูกค้ำ                         4,500.00 23/12/2563 เลขท่ี 2002005650 1

353  0353553000594 หจก.ค ำเข่ือนแก้วปิโตรเลียม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กฟภ.83-5325 อบ.

(1ต.ค.63)                         1,400.00 1/10/2563 เลขท่ี 2001851773 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

354  5350400007299 นำยประศำสน์ แผงงำม

กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำจ้ำงเหมำซักผ้ำปูท่ีนอนและ

ปลอกหมอน                            700.00 5/10/2563 เลขท่ี 2001574349 1

355  3450600045669 นำยเกียรติศักด์ิ อำจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำน้ำด่ืม                         1,430.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001574056 1

356  3450600045669 นำยเกียรติศักด์ิ อำจอุดร

กฟจ.ยส.(คข.)จัดจ้ำงเหมำบำลำนซ์โหลดหม้อ

แปลงระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ ปี 2563 คข.                      18,600.00 9/10/2563 เลขท่ี 2500003650 1

357  0105513004762 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จ ำกัด กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำตลับหมึกริโก้ 230                         2,669.65 11/10/2563 เลขท่ี 2001776915 1

358  5350400007299 นำยประศำสน์ แผงงำม กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำพวงมำลำ13 ต.ค.63                         1,500.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001668822 1

359  3450600045669 นำยเกียรติศักด์ิ อำจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำยำสำมัญประจ ำบ้ำน                         1,035.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001708630 1

360  5350400007299 นำยประศำสน์ แผงงำม กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำพวงมำลำ 23 ต.ค.63                         1,500.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001668956 1

361  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำวัสดุส ำนักงำน                            545.00 2/11/2563 เลขท่ี 2001708240 1

362  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำธงชำติและธง วปร.                         1,725.00 9/11/2563 เลขท่ี 2001761951 1

363  5350400007299 นำยประศำสน์ แผงงำม

กฟจ.ยส.(คข.)งำนจ้ำงเหมำตัดต้นไม้แบบเฉพำะ

ครำว แผนงำนท่ี 5                      20,000.00 25/11/2563 เลขท่ี 5200168913 1

364  3450600045669 นำยเกียรติศักด์ิ อำจอุดร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำน้ ำด่ืม                         1,430.00 26/11/2563 เลขท่ี 2001835101 1

365  5350400007299 นำยประศำสน์ แผงงำม กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำซักผ้ำปูท่ีนอนและปลอกหมอน                            700.00 26/11/2563 เลขท่ี 2001835237 1

366  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำวัสดุส ำนักงำน                            545.00 7/12/2563 เลขท่ี 2001949546 1

367  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ยโสธร กฟจ.ยส.(คข.)ค่ำเจลแอลกอฮอล์                         3,160.00 28/12/2563 เลขท่ี 2000010089 1

368  3350200002149 นำยนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม 

เดือน ก.ย.63                            500.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001606164 1

369  3300200671091 นำงสุมำลี ยะโสธรำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงค ำ

ควำมสะอำด เดือน ก.ย.63                            500.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001605612 1

370  3350100189158 ร้ำน 40 กะรัต

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงท ำ

พวงมำลำดอกไม้สด                         1,500.00 12/10/2563 เลขท่ี 2001658557 1

371  3350100189158 นำยวีระพงษ์ พลวิฑูรย์ (ร้ำน 40 กะรัต)

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงท ำ

พวงมำลำดอกไม้สด 23 ต.ค.63                         1,500.00 22/10/2563 เลขท่ี 2001678951 1

372  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือเจล

แอลกอฮอล์                         1,400.00 23/10/2563 เลขท่ี 2001678668 1

373  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ

เบ็ดเตล็ด                            350.00 23/10/2563 เลขท่ี 2001678738 1

374  3359900140852 ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ

ส ำนักงำน                            496.00 23/10/2563 เลขท่ี 2001678822 1

375  3350200002149 นำยนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม 

ประจ ำเดือน ต.ค.63                            500.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001785368 1

376  3300200671091 นำงสุมำลี ยะโสธรำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.) รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงซัก

ผ้ำปูท่ีนอนฯ ประจ ำเดือน ต.ค.63                            500.00 4/11/2563 เลขท่ี 2001779452 1

377  3300200671091 นำงสุมำลี ยะโสธรำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือแจ

ลล้ำงมือและหน้ำกำกอนำมัย                         1,625.00 5/11/2563 เลขท่ี 2001723280 1
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เสียภำษี/เลข
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ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

378  3350100583051 น.ส.ทอง หลักหำญ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขอซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในส ำนักงำน                         1,000.00 13/11/2563 เลขท่ี 2001796560 1

379  0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ

ส ำนักงำน                         5,339.30 16/11/2563 เลขท่ี 2001834128 1

380  3350200053193 น.ส.ลัดดำ ทองบ่อ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนอนุมัติจัดจ้ำงถ่ำย

เอกสำร ประจ ำเดือน พ.ย.63                            190.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001949917 1

381  3350200002149 นำยนิพล ในจิตต์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม 

ประจ ำเดือน พ.ย.63                            500.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001958871 1

382  3300200671091 นำงสุมำลี ยะโสธรำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงท ำ

ควำมสะอำด ประจ ำเดือน พ.ย.63                            500.00 14/12/2563 เลขท่ี 2001959085 1

383  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัดสุ

เบ็ดเตล็ด เดือน ธ.ค.63                         1,970.00 29/12/2563 เลขท่ี 2000011408 1

384  3359900140852

ร้ำนเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ส ำนักงำน

ใหญ่

กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ

ส ำนักงำน                         1,397.00 29/12/2563 เลขท่ี 2000011482 1

385  3350200017545 นำยประสิทธ์ิ ทุมเสน กฟจ.ยส.(กฟย.ทม.)อนุมัติจัดจ้ำงเหมำตัดต้นไม้                      67,500.00 29/12/2563 เลขท่ี 5200193397 1

386  3350500029751 นำยทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต. ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม

ประจ ำเดือน ก.ย. 63                            450.00 7/10/2563 เลขท่ี 2001575187 1

387  1350500058160

ร้ำนดอกไม้ฟลำวเวอร์อินเลิฟ (สำขำ

ป่ำต้ิว)

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมำลำ เน่ือง

ในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชน

กำธิเบศรฯ                         1,500.00 14/10/2563 เลขท่ี 2001649019 1

388  0993000277473 สหกรณ์กำรเกษตรป่ำต้ิว จ ำกัด

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ประจ ำเดือน ก.ย.63                         6,000.00 22/10/2563 เลขท่ี 2500932493 1

389  1350500058160

ร้ำนดอกไม้ฟลำวเวอร์อินเลิฟ (สำขำ

ป่ำต้ิว)

กฟจ.ยส.กฟย.ปต. ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมำลำเน่ือง

ในวันปิยะมหำรำช                         1,500.00 26/10/2563 เลขท่ี 2001681475 1

390  3359900140852 ร้ำนเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์ กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด                            620.00 30/10/2563 เลขท่ี 2001722800 1

391  0993000277473 สหกรณ์กำรเกษตรป่ำต้ิว จ ำกัด

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง

ประจ ำเดือน ต.ค. 63                         2,449.04 10/11/2563 เลขท่ี 2501019041 1

392  3350500029751 นำยทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม

ประจ ำเดือน ต.ค.63                            450.00 11/11/2563 เลขท่ี 2001784982 1

393  0355549000048 บริษัทสปีดพลัสเน็ทเวิร์คจ ำกัด

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์                            360.00 1/12/2563 เลขท่ี 2001960410 1

394  3350500029751 นำยทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม

ประจ ำเดือน พ.ย.63                            450.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001879782 1

395  1350500007913 ร้ำนมิตรณรงค์

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน                         1,640.00 3/12/2563 เลขท่ี 2001900154 1

396  0355549000048 บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับควำมปลอดภัย                            340.00 17/12/2563 เลขท่ี 2001981678 1

397  1350500007913 ร้ำนมิตรณรงค์

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติซ้ือสำยไฟชนิด VFF 

ขนำด 2*2.50 ต.มม.                         1,260.00 21/12/2563 เลขท่ี 2001981930 1



ล ำดับท่ี

เลขประจ ำตัวผู้

เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัว

ประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร

ประจ ำไตรมำสท่ี 4/2563 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2563)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

398  3350500029751 นำยทองสุข ระริน

กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืม

ประจ ำเดือน ธ.ค. 63                            450.00 23/12/2563 เลขท่ี 2002020316 1

399  0993000277473 สหกรณ์กำรเกษตรป่ำต้ิว จ ำกัด กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                            268.08 25/12/2563 เลขท่ี 2001954938 1

400  1341000033291 บ้ำนคอม กฟจ.ยส.กฟย.ปต.ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำน                         3,550.00 28/12/2563 เลขท่ี 2002021001 1

401  1350300181570 น.ส.กุลสตรี ศรีวะโสภำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รำยงำนข้อซ้ือพวงมำลำน้อม

ร ำลึกในวันคล้ำยวันสรรคต พระบรมชนกำธิเบศร

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                         1,500.00 13/10/2563 เลขท่ี 2001648644 1

402  1350300181570 น.ส.กุลสตรี ศรีวะโสภำ

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รำยงำนซ้ือพวงมำลำน้อม

ร ำลึกในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                         1,500.00 23/10/2563 เลขท่ี 2001662874 1

403  3350800417854 ร้ำนเอ็นเคคอมพิวเตอร์

กฟจ.ยส.(กฟย.ทจร.)รำยงำนขอช้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน

 SP 230SFNw                         3,300.00 30/11/2563 เลขท่ี 2001955348 1

รวมท้ังส้ิน 7,962,104.94


