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วันที่ เลขที่

1  0345556000031
บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ 

อุบลราชธานี จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ค)032/2563 ลว 19 

ส.ค.63

71,476.00 5/10/2563 เลขที ่5200141199 1

2  3340400563420 น  าด่ืมธานี จัดซื อน  าด่ืม กฟย.ต.บกก.            450.00 5/10/2563 เลขที ่2001551684 1

3  3340400459045 นายประธาน ยงยืน จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ จ.ฉ.2
 ขน.(กป.)008/2563

125,500.00 7/10/2563 เลขที ่5200142910 1

4  3340400417240 นายถวิล การุณย์ จ้างเหมาติดตั งมิเตอร์ กันยายน 
2563

36,600.00 7/10/2563 เลขที ่5200143395 1

5  3411500445542 ร้านพิทักษ์ชัยยางยนต์ จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-5049อบ.

           200.00 7/10/2563 เลขที ่2001569786 1

6  3340400048631 ร้านบุญกองการไฟฟ้า จัดซื อหลอดไฟเพือ่เปล่ียนป้ายตู้
ไฟหน้า สนง. 2,475.00 7/10/2563 เลขที ่2001569693 1

7  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ ค่าวัสดุส านักงาน ผบต. 2,800.00 7/10/2563 เลขที ่2001568742 1

8  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน)
ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟส.ขน. 47,686.70 8/10/2563 เลขที ่2500914814 1

9  3340400347379 ร้านเจริญใจอาร์ตคอม
จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสวมใส่
หน้ากากและล้างมือด้วย

1,500.00 8/10/2563 เลขที ่2001572508 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
10  3340400910910 ป.รุ่งเจริญบริการ ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟย.ต.

บกก.
13,437.10 8/10/2563 เลขที ่2500924653 1

11  0343560002441
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด น  าด่ืม เค 

แอนด์ วี
จัดซื อน  าด่ืม กฟส.ขน.

ประจ าเดือนกันยายน 2563
2,557.30 8/10/2563 เลขที ่2001572382 1

12  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

(มหาชน)

จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน
 กฟส.ขน.ประจ าเดือนตุลาคม 

2563

2,470.00 9/10/2563 เลขที ่2001580198 1

13  3100904899636 ร้านเขื่องในก็อปปี้ จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน
กันยายน 2563

1,650.00 9/10/2563 เลขที ่2001579883 1

14  3340400347379 ร้านเจริญใจอาร์ตคอม จัดจ้างท าไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.9            450.00 12/10/2563 เลขที ่2001590392 1

15  0343542001063
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์

ไฮเทค
จัดซื อวัสดุส านักงาน ผบง.
(หมึกปริ นเตอร์ เคร่ืองเจาะ

กระดาษ ตรายาง)

8,605.00 12/10/2563 เลขที ่2001590142 1

16  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-5049อบ.ผกป.

1,390.00 12/10/2563 เลขที ่2001591374 1

17  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดจ้างส่งพัสดุทางไปรษณีย์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2563

34,537.00 14/10/2563 เลขที ่2001599125 1

18  0503546003735
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอ็น ปริ นท์

ติ ง เซ็นเตอร์
จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ Samsung

 ML-4510ND ผบง. 12,400.00 15/10/2563 เลขที ่2001602609 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
19  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 

83-6440 อบ.
2,750.00 15/10/2563 เลขที ่2001603396 1

20  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อวัสดุส านักงาน ผบง.
ประจ าเดือนตุลาคม 2563

5,190.00 15/10/2563 เลขที ่2001602916 1

21  3340400055491 ร้านคนึงนิตย์ จัดซื อกรอบรูปพร้อมพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว ร.10

1,050.00 15/10/2563 เลขที ่2001603693 1

22  3340100052705 ร้านอนันต์การช่าง จัดจ้างท าตรายาง ผจก.ขน.            800.00 20/10/2563 เลขที ่2001636232 1

23  3340400923787 นายฉลอง อรอินทร์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กฟย.ต.
บกก.

41,000.00 21/10/2563 เลขที ่5200150459 1

24  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.ต.บกก.            980.00 26/10/2563 เลขที ่2001662636 1

25  3339900033461 ร้านทรัพย์ซีเกษ จัดซื อกระดาษ Pos ผบง.ขน. 16,692.00 26/10/2563 เลขที ่2001659123 1

26  3340101248638 ร้านอุบลเทคนิค
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต 

จ.ขย.ขน.(ค)034/2563 ลว7 
ก.ย.2563

63,665.00 26/10/2563 เลขที ่5200151745 1

27  3400500445542 ร้านพิทักษ์ชัยยางยนต์ จัดซื อแบตเตอร์ร่ี ผกป.
(ไฟสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉิน)

2,300.00 28/10/2563 เลขที ่2001672391 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
28  3340100052705 ร้านอนันต์การช่าง จัดจ้างท าตรายาง รักษาการแทน

 หผ.กป.
           400.00 28/10/2563 เลขที ่2001672482 1

29  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส ค่าจ้างซักผ้าปูห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ขน.

1,900.00 2/11/2563 เลขที ่2001696487 1

30  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
กฟส.ขน.

7,508.00 2/11/2563 เลขที ่2001695372 1

31  1349900359190 นางสาวมณีรัตน์ บุญจรัส ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด 
กฟส.ขน.

7,508.00 2/11/2563 เลขที ่2001695321 1

32  3340400563420 น  าด่ืมธานี จัดซื อน  าด่ืม ประจ าเดือนตุลาคม
 2563 กฟย.ต.บกก.

           450.00 3/11/2563 เลขที ่2001702843 1

33  1341600038447 ร้านบุษบาการช่าง จ้างท าป้าชื่อผู้บริหารและ
สต๊ิกเกอร์ กฟส.เขื่องใน 3,000.00 3/11/2563 เลขที ่2001699853 1

34  3340400925224 นางมรกต บุญแท้ ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูห้องเวร 
กฟย.ต.บกก.

1,080.00 3/11/2563 เลขที ่2001702661 1

35  0345559000661
บริษัทรักษาความปลอดภัยแอส

เซทลอว์
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจ าเดือนกันยายน 2563

27,100.00 3/11/2563 เลขที ่5200156569 1

36  3340400925224 นางมรกต บุญแท้ จ้างเหมารักษาความสะอาด 
กฟย.ต.บกก.

4,200.00 3/11/2563 เลขที ่2001702746 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
37  0303561002088

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โอเค เซฟตี  
ซับพพลาย ซื ออุปกรณ์ความปลอดภัย ผบต. 9,790.50 4/11/2563 เลขที ่2001708922 1

38  0105519001331
บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม
ปอร์ต จ ากัด(ส านักงานใหญ่)

จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ EPSON 
WF-7211 ผกป.

3,884.10 4/11/2563 เลขที ่2001708345 1

39  0343560003668 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลวิทยาคาร จัดซื อตรายาง ผบง.            250.00 4/11/2563 เลขที ่2001707896 1

40  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท จัดซื อวัสดุส านักงาน กฟย.ต.บกก. 1,100.00 5/11/2563 เลขที ่2001715017 1

41  3340400910910 ป.รุ่งเจริญ ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟย.ต.
บกก.ประจ าเดือนตุลาคม 2563

11,044.80 5/11/2563 เลขที ่2500992160 1

42  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 
ผบต.

2,800.00 5/11/2563 เลขที ่2001715185 1

43  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ HP Office 
Jet 7110 ผบต.

3,980.00 5/11/2563 เลขที ่2001715402 1

44  3340101248638 ร้านอุบลเทคนิค
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)015/2563 ลว 7 ต.ค.

2563

48,471.00 6/11/2563 เลขที ่5200159392 1

45  0343546001131
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เมืองบัว 

คอนสตัคชั่น
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ค)035/2563 ลว 30 

ก.ย.2563

10,700.00 6/11/2563 เลขที ่5200159364 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
46  3320700300386 เสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อตรายางหมึกในตัว ผกป.            800.00 6/11/2563 เลขที ่2001722751 1

47  0343560002441
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด น  าด่ืม เค 

แอนด์ วี
จัดซื อน  าด่ืม กฟส.ขน.

ประจ าเดือนตุลาคม 63
1,098.89 6/11/2563 เลขที ่2001722596 1

48  0345556000031
บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ 

อุบลราชธานี จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)013/2563 ลว 8 ต.ค.

2563

53,500.00 9/11/2563 เลขที ่5200159701 1

49  3100904899636 ร้านเขื่องในก็อปปี้ จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน
ตุลาคม 2563

           467.00 9/11/2563 เลขที ่2001729015 1

50  0343540000345
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยู บี เอส เอ็น

จิเนียร่ิง
ค่าจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.ขน.

(ผ)011/2563 ลว 1 ต.ค.
2563

38,092.00 9/11/2563 เลขที ่5200159690 1

51  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน
 กฟส.อ.ขน.ประจ าเดือนตุลาคม

 2563

1,200.00 9/11/2563 เลขที ่2001734240 1

52  3349900581506 นางปาริติ กรมแสง จ้างเหมาปรับปรุงไม้แป้น บ.ดอน
เชียงโท บ้านโนนธาตุ 76,000.00 10/11/2563 เลขที ่5200160522 1

53  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท จัดซื อวัสดุส านักงาน กฟย.ต.บกก. 2,465.00 10/11/2563 เลขที ่2001733259 1

54  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าส่งเอกสารและพัสดุ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563

1,850.00 10/11/2563 เลขที ่2001739398 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
55  3340101248638 ร้านอุบลเทคนิค

ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)012/2563 ลว 7 ต.ค.

2563

74,579.00 11/11/2563 เลขที ่5200161360 1

56  3340100052705 ร้านอนันต์การช่าง จ้างท าตรายางหมึกในตัว นาย
สมเกียรติ            300.00 11/11/2563 เลขที ่2001744058 1

57  0994000351640 สหกรณ์การเกตรร่วมใจ จ ากัด ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ 9,472.00 11/11/2563

เลขที ่2001746250/ 
2001746309/ 
2001746469/ 
2001746492

1

58  0345559000661
บริษัท รักษาความปลอดภัยแอส

เซทลอว์ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 27,100.00 16/11/2563 เลขที ่5200164138 1

59  3340400515051 ร้านเขื่องในสังฆ๓ ัณฑ์
จ้างท าพวงมาลาในวันคล้ายวัน
สวรรคต 13ตุลาคม และ 23

ตุลาคม

2,000.00 17/11/2563 เลขที ่2001780775 1

60  0343560002441
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด น  าด่ืม เค 

แอนด์ วี น  าด่ืม(บิลสุดท้าย) 205.44 17/11/2563 เลขที ่2001780527 1

61  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ samsung 
scx4833fr ผกป.

4,500.00 18/11/2563 เลขที ่2001784472 1

62  3340400311218
นายนคร ทุมม(ีร้านรอบเมือง 

ยางยนต์)
จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.

83-1053(เปล่ียนยาง) 23,000.00 18/11/2563 เลขที ่2001784302 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
63  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ HP ผกป. 6,760.00 18/11/2563 เลขที ่2001784634 1

64  0347114712485 ร้านวิชัยการไฟฟ้าอะไหล่ยนต์ จัดซื อสปอตไลท์ส่องสว่าง 
ส าหรับรถยนต์ กฟภ.

1,950.00 18/11/2563 เลขที ่2001785157 1

65  0343547000057
หจก.ถาวรยางยนตืแอดแวนเทจ

(ส านักงานใหญ่)
จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.

83-1053อบ.
7,160.00 18/11/2563 เลขที ่2100364064 1

66  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.
83-1053อบ.

1,640.00 23/11/2563 เลขที ่2001794142 1

67  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท จัดซื อวัสดุส านักงาน กฟย.ต.บกก. 1,600.00 24/11/2563 เลขที ่2001807943 1

68  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อวัสดุส านักงาน ผบต.ขน.            644.00 24/11/2563 เลขที ่2001806828 1

69  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.ต.บกก. 1,030.00 25/11/2563 เลขที ่2001811189 1

70  1349900432822 ร้านโอห์มอิเล็คทรอนิกส์ จัดซื ออุปกรณ์ไฟฟ้า กฟย.ต.
บกก.(หลอดไฟ LED)

2,400.00 25/11/2563 เลขที ่2001812200 1

71  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อวัสดุส านักงาน ผบง.(Front
 Office)

2,877.00 26/11/2563 เลขที ่2001822934 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
72  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อเทปโฟมกาว 2 หน้า ผบง.

ขน.
           380.00 26/11/2563 เลขที ่2001821152 1

73  0105540078305 บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ ง จ ากัด
ค่าจ้างพิมพ์ ส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟ

 กฟส.ขน.และ กฟย.ต.บกก.
ประจ าเดือนกันยายน 2563

41,093.89 30/11/2563 เลขที ่5200170027 1

74  3340400307954
เทพฤทธิก์ารยาง(นายสุนทร 

พวงจันทร์)
จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 

83-5049
           200.00 2/12/2563 เลขที ่2001847234 1

75  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส
จ้างซักผ้าปู ห้องอยู่เวรฯ กฟส.
ขน. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2563

1,900.00 2/12/2563 เลขที ่2001847061 1

76  1349900359190 นางสาวมณีรัตน์ บุญจรัส
จ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.
ขน. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2563

7,508.00 2/12/2563 เลขที ่2001847017 1

77  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส
จ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.
ขน.ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2563

7,508.00 2/12/2563 เลขที ่2001846979 1

78  3340400925224 นางมรกต บุญแท้
ค่าจ้างเหมาซักเคร่ืองนอนเวร 

กฟย.ต.บกก.ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563

1,080.00 3/12/2563 เลขที ่2001857797 1

79  3340400925224 นางมรกต บุญแท้
จ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงาน กฟย.ต.บกก. 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

3,990.00 3/12/2563 เลขที ่2001857668 1

80  3340400563420 น  าด่ืมธานี จัดซื อน  าด่ืม ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563

           450.00 3/12/2563 เลขที ่2001857538 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
81  0107537000882

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน)

ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟส.
ขน.ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2563 (Fleet Card)

29,407.40 4/12/2563 เลขที ่2501111536 1

82  3100904899636 ร้านเขื่องในก็อปปี้ จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563

1,281.00 8/12/2563 เลขที ่2001878685 1

83  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก จัดซื อสาย Lan เรียกคิว
(เคาน์เตอร์รับช าระเงิน)

           850.00 8/12/2563 เลขที ่2001882238 1

84  0345559000661
บริษัท รักษาความปลอดภัยแอส

เซทลอว์ จ ากัด
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

 กฟส.ขน.ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563

27,100.00 8/12/2563 เลขที ่5200176520 1

85  0343540000345
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยู บี เอส เอ็น

จิเนียร่ิง
ค่าจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.ขน.
(ผ)14/2563 ลว 7 ต.ค.2563

63,451.00 9/12/2563 เลขที ่5200177704 1

86  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก จัดซ่อมปริ นเตอร์ Brother 
MFC8460N ผบง. 2,900.00 9/12/2563 เลขที ่2001887470 1

87  0343548000174 หจก.อุบลธัญจิรา
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)010/2563 ลว2ต.ค.

2563

36,808.00 14/12/2563 เลขที ่5200178600 1

88  0343540000345 หจก.ยู บี เอส เอ็นจิเนียร่ิง
ค่าจ้างเหมาขยายเขต จ.ขย.ขน.
(ค)033/2563 ลว18 ก.ย.

2563

65,270.00 14/12/2563 เลขที ่5200178593 1

89  3340400910910 ป.รุ่งเจริญ บริการ
ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟย.ต.
บกก. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2563

9,657.75 14/12/2563 เลขที ่2501102902 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
90  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าจ้างจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
1,147.00 14/12/2563 เลขที ่2001901288 1

91  3340400471240 นายถวิล การุณย์ จ้างเหมาติดตั งมิเตอร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

18,820.00 17/12/2563 เลขที ่5200181268 1

92  3340400462364 ร้านบุญจอง จัดจ้างซ่อมแซมเสียมคู่/เสียม
เด่ียวประจ าชุดก่อสร้าง 1,700.00 17/12/2563 เลขที ่2001922983 1

93  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์
รายงานขอจัดซื อหน้ากาก
อนามัยประจ าส านักงาน 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

           560.00 18/12/2563 เลขที ่2001928605 1

94  3340400307831 ร้านเขื่องในแอร์แอนด์ซาวด์ จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-1053 อบ.

3,500.00 18/12/2563 เลขที ่2001934443 1

95  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-5067อบ.

1,390.00 18/12/2563 เลขที ่2001934591 1

96  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-1053 อบ.(ซ่อมพัดลม)

1,200.00 18/12/2563 เลขที ่2001934519 1

97  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์ จัดซื อวัสดุส านักงาน ผกป.ประ
จ าเดือนธันวาคม 2563

14,992.00 18/12/2563 เลขที ่2001932700 1

98  3340400310467 อู่ถวัลย์เซอร์วิส
จัดซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 
83-1053อบ.(ผ้าเบรค,จารบี
,เปล่ียนจารบีลูกปืนล้อ,ค่าแรง)

4,640.00 21/12/2563 เลขที ่2001941570 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
99  3340400917205 บ้านกอกมินิมาร์ท

จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.ต.
บกก.(ผงซักฟอก,น  ายาล้าง
ห้องน  า,น  ายาถูพื น ฯลฯ)

1,030.00 21/12/2563 เลขที ่2001945521 1

100  3339900033461 ร้านทรัพย์ซีเกษ จัดซื อกระดาษม้วน Thermal 
กระดาษกดบัตรคิว ผบง.ขน.

1,605.00 22/12/2563 เลขที ่2001948132 1

101  0745555000301
บริษัท สยามพลาสแพค อินดัส

เตรียล จ ากัด
จัดซื อกล่องพลาสติกใส่ใบแจ้ง

หนี ค่าไฟฟ้า ผบง.ขน.
36,380.00 24/12/2563 เลขที ่2001968959 1

102  0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด
จัดซื อหมึกปริ นเตอร์ Brother 
MFC-L2715DW ประจ า งธก.

ขน.

3,531.00 24/12/2563 เลขที ่2001969063 1

103  3320700300386 ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์
จัดซื อวัสดุส านักงาน 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
ผบง.ขน.

6,187.00 28/12/2563 เลขที ่2001988542 1

104  0994000351640 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ กฟส.
ขน.ประจ าเดือนธันวาคม 2563

13,162.90 29/12/2563 เลขที ่2501153082 1

105  3320700300386 ร้านเสรีวิยาภัณฑ์
จัดซื อวัสดุส านักงาน 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
งธก.ขน.

2,455.00 29/12/2563 เลขที ่2002002585 1

106  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส
จ้างเหมารักษาความสะอาด 
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

กฟส.ขน.

7,508.00 30/12/2563 เลขที ่2002008111 1

107  3340400471240 นายถวิล การุณย์ ค่าจ้างเหมาติดตั งมิเตอร์ กฟส.
ขน.ประจ าเดือนธันวาคม 2563

32,570.00 30/12/2563 เลขที ่5200193159 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเขื่องใน
ล าดบัที่

(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
108  1349900359190 นางสาวมณีรัตน์ บุญจรัส จ้างเหมาท าความสะอาด กฟส.

ขน. ประจ าเดือนธันวาคม 2563
7,508.00 30/12/2563 เลขที ่2002008031 1

109  3340400426627 นางวไรภรณ์ บุญจรัส
จ้างซักผ้าปูห้องอยู่เวรแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ขน.
ประจ าเดือนธันวาคม 2563

1,900.00 30/12/2563 เลขที ่2002008504 1

รวมทัง้สิ้น 1,451,088.77 

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส านักงาน ซื อน  ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซื อจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี  
     1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซื อจัดจ้าง


