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1  0303561002088 หา้งหุ้นส่วนจํากัด โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย จัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อม(BCM) 9,041.50 20/10/2563 เลขที่ 2001636054 1
2  3349900777800 พพี ีแอนด์ ดี ไอเดีย จัดซ้ือปา้ยไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม (BCM) 2,250.00 20/10/2563 เลขที่ 2001635274 1

3  3349900777800 พพี ีแอนด์ ดี ไอดีย
จัดซ้ือปา้ยไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ 
ประจําป ี2563 990 3/11/2563 เลขที่ 2001704561 1

4  3100701395927 ร้านทอ็ป เซฟต้ี
จัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ(กระบอง
ไฟกระพริบ 3 จังหวะ) 984.4 3/11/2563 เลขที่ 2001704722 1

5  1330400257021 ร้านแสงตะวันก่อสร้าง
จัดซ้ืออุปกรณ์เบด็เตล็ดเพื่อใช้ในงานสัปดาหค์วาม
ปลอดภยัประจําป ี2563 2,000.00 21/12/2563 เลขที่ 2001945302 1

6  3349900777800 พพี ีแอนด์ ดีไอเดีย
จัดซ้ือบอร์ดความปลอดภยัและปา้ยประชาสัมพนัธ์เพื่อใช้
ในการจัดงานสัปดาหค์วามปลอดภยัประจําป ี2563 9,000.00 21/12/2563 เลขที่ 2001945379 1

ร้าน พพี ีแอนด์ ดี ไอเดีย
3 ซ.เล่ียงเมือง3 ถ.เล่ียงเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ซ้ือตลับหมึก HP 932XL BK
HP 933XL C
HP 933XL M
HP 933XL Y

9  1342100012733
ร้าน ไอท ีคลินิก 637/1 หมู่ที่ 18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขาม
ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดซ้ือตลับหมึก HP 932XL BK 1,800.00 18/12/2563 เลขที่ 2001927491 1

10  3341100736460
ร้าน เทา่ทองโฆษณา (ช่างไก)่ 25 ม.4 ต.ขุหลุ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี ปา้ยไวนิลการติดต่อลดค่าไฟฟา้ทหารผ่านศึก 1,500.00 28/12/2563 เลขที่ 2001995890 1

11  5310300007459 นายแดง ผลบญุ ซักเคร่ืองนอนหอ้งแก้ไฟ 1,600.00 5/10/2563 เลขที่ 2001552584 1
12  0215552000771 บริษทั เอ็มทเูอ็ม อิเล็คทริค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ้างเหมารถขนส่งเสาขนาด 14.30 ม. 58,373.32 5/10/2563 เลขที่ 5200140542 1

นางสวย อุทาพนัธ์
(ร้านกันเอง)

14  0215552000771 บริษทั เอ็มทเูอ็ม อิเล็คทริคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ้างเหมารถเครนขนาด 5 ตัน 52,430.00 8/10/2563 เลขที่ 5200144226 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอตระการพืชผล

113  3341100641230 จัดซ้ือรองเทา้บทูและเส้ือกันฝน 11,520.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574536

1

8  1342100012733
ร้าน ไอท ีคลินิก 637/1 หมู่ที่ 18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขาม
ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 4,880.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574008 1

7  3349900777800 จ้างทําปา้ยงานเกษยีณ 3,800.00 5/10/2563 เลขที่ 2001543254
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15  3341100392469 นางยุพณิ ขันเรศ

จัดซ้ือข้าวกล่องพร้อมน้ําด่ืม งานรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 17,200.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574082 1

16  1349900236918 นายนพรัตน์ อยูสุ่ข

จ้างสํารวจและนําเข้าข้อมูลสายส่ือสารโทรคมนาคมที่อยู่
บนเสาไฟฟา้ PEA ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ตระการ
พชืผล ลงในระบบ TAMS 34,112.14 9/10/2563 เลขที่ 5200145219 1

17  1349900236918 นายนพรัตน์ อยูสุ่ข

จ้างสํารวจและนําเข้าข้อมูลสายส่ือสารโทรคมนาคมที่อยู่
บนเสาไฟฟา้ PEA ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟย.กุด
ข้าวปุ้น ลงในระบบ TAMS 38,317.75 9/10/2563 เลขที่ 5200145216 1

18  0343539001406 หา้งหุ้นส่วนจํากัด ตระการปโิตรเลียม
จัดซ้ือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อเติมเคร่ืองสํารองไฟฟา้
ขนาด 5KV 4,414.00 21/10/2563 เลขที่ 2001640602 1

19  1349900236918 นายนพรัตน์ อยูสุ่ข

จ้างสํารวจสายส่ือสารโทรคมนาคมที่อยูบ่นเสาไฟฟา้ PEA
 ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟย.กุดข้าวปุ้น ลงในระบบ 
TAMS 83,000.00 21/10/2563 เลขที่ 5200149976 1

20  0343539001406 หจก.ตระการปโิตรเลียม จัดซ้ือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 110.9 21/10/2563 เลขที่ 2001641677 1
21  0994000351551 สหกรณ์การเกษตรตระการพชืผล จํากัด จัดซ้ือน้ํามันดีเซล 1,112.31 21/10/2563 เลขที่ 2001640717 1
22  5310300007459 นายแดง ผลบญุ ซักชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวรแก้กระแสไฟฟา้ 1,600.00 28/10/2563 เลขที่ 2001673843 1
23  0994000165501 บริษทั ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จํากัด จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจําสํานักงาน 20,897.10 28/10/2563 เลขที่ 2001673962 1
24  0345560001578 บริษทั ไทย-ลาว ทรานสปอร์ต จํากัด จ้างเหมารถเครน 25 ตัน ตัดต้นไม้หลัง สนง. 12,840.00 29/10/2563 เลขที่ 5200153743 1
25  3341100337298 ร้าน ช่างชุมชน จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 22,100.00 30/10/2563 เลขที่ 2001685282 1
26  3341100337298 ร้าน ช่างชุมชน จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 18,400.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699898 1
27  0345560001578 บริษทั ไทย-ลาว ทรานสปอร์ต จํากัด จ้างเหมารถเครน 25 ตัน 25,680.00 3/11/2563 เลขที่ 5200155949 1
28  0343551001691 หจก.ทวีโทรทศัน์ จ้างเหมารถแบคโฮ 7,490.00 4/11/2563 เลขที่ 2001710884 1
29  0343539001406 หา้งหุ้นส่วนจํากัด ตระการปโิตรเลียม น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 966.15 6/11/2563 เลขที่ 2001726085 1
30  0343539001406 หา้งหุ้นส่วนจํากัด ตระการปโิตรเลียม น้ํามัน 2T 280 6/11/2563 เลขที่ 2001726143 1
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31  0215552000771 บริษทั เอ็ม ทเูอ็ม อิเล็คทริคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ้างเหมารถเครน ขนาด 5 ตัน 1 วัน 5,350.00 12/11/2563 เลขที่ 2001756796 1
32  0345546000128 บริษทั ที.ท.ีคอม จํากัด จัดซ้ือตลับหมึกแผนกปฏบิติัการและบํารุงรักษา 6,900.00 12/11/2563 เลขที่ 2001752906 1
33  3341100439783 ร้าน ธนิตอะไหล่ยนต์ จ้างซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 3,800.00 24/11/2563 เลขที่ 2001798245 1
34  0343559001029 หจก.โชคบญุประดิษฐ์ จัดซ้ือคัตเตอร์ตัดลวดเหล็ก คัดเตอร์ปากนกแก้ว 8,945.20 30/11/2563 เลขที่ 5200170481 1

35  0215552000771 บริษทั เอ็มทเูอ็มอิเล็คทริค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจําหน่าย บา้นดอนหวาย ต.เปา้ 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 64,200.00 1/12/2563 เลขที่ 5200170748 1

36  5310300007459 นายแดง ผลบญุ
จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวรแก้ไฟ เดือน 
พฤศจิกายน 63 1,600.00 1/12/2563 เลขที่ 2001840219 1

37  0343539001406 หา้งหุ้นส่วนจํากัด ตระการปโิตรเลียม จัดซ้ือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 60 ลิตร 1,376.40 4/12/2563 เลขที่ 2001862953 1
38  0343539001406 หา้งหุ้นส่วนจํากัด ตระการปโิตรเลียม จัดซ้ือน้ํามันเคร่ืองเล่ือยยนต์ 70 4/12/2563 เลขที่ 2001863015 1
39  3341100337298 ร้าน ช่างชุมชน จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งประชุม กฟอ.ตผ 24,000.00 7/12/2563 เลขที่ 2001872197 1

40  3341200122013 นายบญุมา ดวงบตุร
จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว แผนงานที่ 4
 ประจําป ี2563 กฟย.พทร. 70,000.00 14/12/2563 เลขที่ 5200178658 1

41  0345550000234 บริษทั เนรมิต โลจิสติกส์ จํากัด จ้างเหมารถเทรลเลอร์ ขนาด 25 ตัน 18,000.00 15/12/2563 เลขที่ 2001904142 1
42  0215552000771 บริษทั เอ็ม ทเูอ็ม อิเล็คทริคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด จ้างเหมารถเครน 5 ตัน 1 วัน 7,490.00 15/12/2563 เลขที่ 2001904278 1
43  3340500567583 นายปรีชา กันยะกาญจน์ (ร้านปรีชาค้าไม)้ จัดซ้ือปนูซีเมนต์สําเร็จรูป จํานวน 6 คิว 12,840.00 18/12/2563 เลขที่ 5200181738 1
44  3341100225597 นายอ๊อด เสน่หา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานตัดต้นไม้ 7,000.00 21/12/2563 เลขที่ 2001944263 1

45  0105550120371 บริษทั เทพโยะี 142 จํากัด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจําหน่าย บา้นไหล่ทุ่ง ต.ไหล่ทุ่ง 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 32,100.00 21/12/2563 เลขที่ 5200183588 1

46  1330400257021 ร้านเเสงตะวันก่อสร้าง จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ีส่องสว่าง led 80 W 6,000.00 21/12/2563 เลขที่ 5200183571 1

47  0105550120371 บริษทั เทพโยธี 142 จํากัด
จ้างเหมาปรับปรุงระะบจําหน่าย บา้นดงบงัคุ้มตะวันออก
 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 22,470.00 21/12/2563 เลขที่ 5200183593 1

48  3341100805747 หจก.โชคบญุประดิษฐ์
จัดซ้ือหนิปนูทราย ในงานเทโคนเสางาน 
I-62-E-TPPNE.MR.2016 3,210.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183849 1

49  0105550120371 บริษทั เทพโยธี 142 จํากัด
จ้างเหมาปรับปรุงระะบจําหน่าย บา้นเวียง ต.กระเดียน 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 17,120.00 23/12/2563 เลขที่ 5200185014 1
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50  3440500364550 ร้าน รุ่งธนะทรัพย์เทคนิค
จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟา้ใช้ในงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
ประจําป ี2564 8,750.00 24/12/2563 เลขที่ 2001973014 1

51  3341100439783 ร้าน ธนิตอะไรยนต์ จัดจ้างซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 4,600.00 24/12/2563 เลขที่ 2001970885 1

52  0343554000121 หจก.อุบลวุฒิชัย
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจําหน่าย บ.หนองหว้า ม.4 ต.
โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 27,820.00 25/12/2563 เลขที่ 5200187325 1

53  0343558001637 หา้งหุ้นส่วนจํากัด เที่ยงตรงเจริญซาวด์
ปรับปรุงระบบจําหน่าย บา้นตาดแต้ ม.6 ต.ข้าวปุ้น อ.
กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 8,560.00 28/12/2563 เลขที่ 5200189070 1

54  0343558001637 หา้งหุ้นส่วนจํากัด เที่ยงตรงเจริญซาวด์
ปรับปรุงระบบจําหน่าย บา้นนาหว้า ม.4 ต.กาบนิ อ.กุด
ข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 8,560.00 28/12/2563 เลขที่ 5200189077 1

55  3341100805747 หจก.โชคบญุประดิษฐ์ จัดซ้ือ หนิปนูทรายปลอก I-63-E-TPPOM.DT.0002 17,334.00 29/12/2563 เลขที่ 5200190840 1
56  1341600158353 ส.อดุลการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (ผจ-62 อบ.) 6,300.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574176 1

57  0343558001637 หจก.เที่ยงตรงเจริญซาวด์
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นเช่านายสมชาย สายใจ ม.15 ต.
โพธิไ์ทร อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลฯ 16,906.00 8/10/2563 เลขที่ 5200144200 1

58  3342100266570 อูส่อนการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (ผจ-61 อบ.) 4,300.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574227 1

59  0343558001637 หจก.เที่ยงตรงเจริญซาวด์
จ้างเหมาขยายเขตฯ หอ้งพกัสุพรตระการพชืผล ต.ขุหลุ 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 18,939.00 8/10/2563 เลขที่ 5200144197 1

60  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6775 อบ.) 32,200.00 14/10/2563 เลขที่ 2001594441 1
61  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (ผจ-4623 อบ.) 8,000.00 14/10/2563 เลขที่ 2001594481 1
62  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6188 อบ.) 7,910.00 14/10/2563 เลขที่ 2001594394 1

63  3440500364550 ร้านรุ่งธนะทรัพย์เทคนิค

จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟา้ เพื่อเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 6,100.00 16/10/2563 เลขที่ 2001612708 1

64  0105533032851 บริษทั วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (83-8597 อบ.) 11,243.03 20/10/2563 เลขที่ 5200149088 1
65  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (83-8598 อบ.) 3,880.00 20/10/2563 เลขที่ 2001636611 1

66  0343539001406 หจก.ตระการปโิตรเลียม
จัดซ้ือน้ํามันยานพาหนะรถยนต์ประจําวันที่ 16-30 
กันยายน 2563 74,473.82 21/10/2563 เลขที่ 2500919491 1
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67  0343539001406 หจก.ตระการปโิตรเลียม
จัดซ้ือน้ํามันยานพาหนะรถยนต์ประจําวันที่ 1-15 
กันยายน 2563 35,703.61 21/10/2563 เลขที่ 2500919491 1

จ้างเหมารถเครนขนาด 60 ตัน เพื่อช่วยปกัเสาแรงสูง
ขนาด 12.20 เมตร และ ขนาด 14.30 เมตร
(ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563)

69  0343539001406 หจก.ตระการปโิตรเลียม
จัดซ้ือน้ํามันยานพาหนะรถยนต์ ประจําเดือนสิงหาคม 
2563 41,440.08 29/10/2563 เลขที่ 2500942750 1

70  3341100320948 ประดิษฐ์แอร์เซอร์วิส
จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ แผนกบญัชี
และประมวลผล 6,200.00 29/10/2563 เลขที่ 2001673890 1

71  3340200289707 ร้านวีรพลมอเตอร์ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (บฉ-7472 อบ.) 2,850.00 30/10/2563 เลขที่ 2001685419 1
72  3342100266570 อูส่อนการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-3416 อบ.) 2,700.00 30/10/2563 เลขที่ 2001685234 1
73  1341600158353 ส.อดุลการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-5365 อบ.) 6,000.00 30/10/2563 เลขที่ 2001685359 1

74  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นเกษม ม.9 ต.เกษม อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี 37,557.00 2/11/2563 เลขที่ 5200155029 1

75  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯบา้นโนนสูง ม.5 ต.ถ้าํแข้ อ.ตระการ
พชืผล จ.อุบลราชธานี 48,257.00 2/11/2563 เลขที่ 5200155045 1

76  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.2 บา้นโคกก่อง ม.7 ต.ข้าวปุ้น
 อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ 29,960.00 2/11/2563 เลขที่ 5200155032 1

77  3340200289707 ร้านวีระพลมอเตอร์ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-2217อบ.) 3,250.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699725 1
78  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์(ผจ-4623 อบ.) 26,000.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699661 1
79  3340500324133 ร้านตระการยางยนต์ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6540 อบ.) 34,810.00 3/11/2563 เลขที่ 2001684511 1
80  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6775 อบ.) 27,000.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699637 1
81  3342100285570 อูส่อนการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-3416 อบ.) 5,350.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699701 1
82  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์(กพ-4936 อบ.) 5,330.00 4/11/2563 เลขที่ 2001710823 1

68  0105529024270 บริษทั ส.เขมราฐอินดัสตร้ี จํากัด 44,000.02 26/10/2563 เลขที่ 5200151877 1
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83  0343546001131 หจก.เมืองบวั คอนสตัคชั่น

จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นคําเจริญ ม.6 ต.เกษม อ.
ตระการฯ จ.อุบลฯ , บา้นนาคํา ม.10 ต.เกษม อ.
ตระการฯ จ.อุบลฯ , บา้นหนองเอาะ จุดที่ 2 ม.13 ต.
เกษม อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ 51,574.00 9/11/2563 เลขที่ 5200159625 1

84  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นถ้าํเต่า ม.2 อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี 53,286.00 10/11/2563 เลขที่ 5200160931 1

85  3620400532777 ต.เจริญการไฟฟา้ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6775 อบ.) 6,500.00 12/11/2563 เลขที่ 2001753162 1

86  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นบา๋หอย ม.9 ต.ถ้าํแข้ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 22,470.00 17/11/2563 เลขที่ 5200165352 1

87  3340100565915 อูว่สุพลเซอร์วิส ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6188 อบ.) 5,600.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778259 1
88  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (83-1287 อบ.) 15,740.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778318 1
89  3620400532777 ต.เจริญการไฟฟา้ จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 80-6540 อบ. 4,500.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778229 1

จ้างเหมาขยายเขตฯ นางนพมาศ กิจรุ่งเรือง ม.2 ต.ขุหลุ 
อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ , นายวิชัย หมิะคุณ ม.1

ต.นาพนิ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ , นางวรุณี จริยวิทยานนท์
 ม.1 ต.ขุหลุ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ ,

นายวิษณุพงษ ์สุทธิเมฆ ม.15 ต.เกษม อ.ตระการฯ จ.
อุบลฯ

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟา้สาธารณะบา้นสะพอื ม.7 ต.
สะพอื อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ

ไฟฟา้สาธารณะ บา้นแดง ม.3 ต.สะพอื อ.ตระการฯ จ.
อุบลฯ

ไฟฟา้สาธารณะบา้นสะพอื ม.5 ต.สะพอื อ.ตระการฯ จ.
อุบลฯ

92  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (บฉ-7472 อบ.) 5,250.00 26/11/2563 เลขที่ 2001819695 1

1

91  0343554000121 หจก.อุบลวุฒิชัย 28,355.00 25/11/2563 เลขที่ 52000168278 1

90  0343560003595 หจก.โชคชัยอุบล 20,330.00 23/11/2563 เลขที่ 5200166677
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จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟา้ทางหลวงช่วงบา้นเกษม ต.
เกษม อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ

ไฟฟา้ทางหลวงตระการ-กุดข้าวปุ้น กม.20+200 ต.
ข้าวปุ้น อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ

อูซ่่อมรถ(ทําสีรถ) บา้นม่วงเดียด ต.คําเจริญ อ.ตระการฯ
 จ.อุบลฯ

94  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯบา้นหว้ยทเีหนือ ม.7 ต.ถ้าํแข้ อ.
ตระการฯ จ.อุบลฯ 55,747.00 30/11/2563 เลขที่ 5200170318 1

95  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (82-8722 อบ.) 36,670.00 1/12/2563 เลขที่ 2001840598 1
96  3342100266570 อูส่อนการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-3416 อบ.) 5,350.00 1/12/2563 เลขที่ 2001841053 1
97  1341600158353 ส.อดุลการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-5365 อบ.) 20,850.00 1/12/2563 เลขที่ 2001840566 1

98  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นเกษม สีมา ม.8 ต.เกษม อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 26,643.00 4/12/2563 เลขที่ 5200174417 1

99  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (82-3012 อบ.) 15,560.00 4/12/2563 เลขที่ 2001863417 1
100  3342100266570 อูส่อนการช่าง ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (81-3416 อบ.) 3,350.00 4/12/2563 เลขที่ 2001863528 1
101  0353562000801 ว.บญุเล้ียงคอนสตรัคชั่น จ้างเหมารถเครน 30 ตัน 9,630.00 7/12/2563 เลขที่ 2001872175 1

102  0343546001131 หจก.เมืองบวัคอนสตัคชั่น
จ้างเหมาขยายเขตฯบา้นหว้ยหมาก(คุ้มกุดสรูกรู2) ม.1 
ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 29,532.00 8/12/2563 เลขที่ 5200175991 1

103  0343546001131 หจก.เมืองบวัคอนสตัคชั่น
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นนาคําจุดที่2 ม.10 ต.เกษม อ.
ตระการฯ จ.อุบลฯ 15,194.00 8/12/2563 เลขที่ 5200175970 1

104  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (ผจ-8039 อบ.) 9,000.00 15/12/2563 เลขที่ 2001904167 1

105  0994000351577 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จํากัด
จัดซ้ือน้ํามันยานพาหนะ(บฉ 7472 อบ.) วันที่ 27 ต.ค. 
2563 780.4 15/12/2563 เลขที่ 2001905281 1

106  3341100320948 ประดิษฐ์แอร์เซอร์วิส ซ่อมบํารุงรักษาแอร์คอนดิชั่น อาคารศูนย์ส่ังการ 3,600.00 23/12/2563 เลขที่ 2001964040 1

107  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นฮี(เส้นใต้บา้น) ต.คําเจริญ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 15,622.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186858 1

193  0343558001637 หจก.เที่ยงตรงเจริญซาวด์ 11,556.00 30/11/2563 เลขที่ 5200170391
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จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นสร้างโอง ม.2 ต.โคกจาน อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี

บา้นโนนสวาง ต.โคกจาน อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

บา้นนาเจริญ(จุดที1่) ม.12 ต.โคกจาน อ.ตระการพชืผล 
จ.อุบลราชธานี

บา้นโนนแดง ม.9 ต.นาพนิ อ.ตระการพชืผล จ.
อุบลราชธานี

109  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นดอนเค็ง ม.4 ต.นาพนิ อ.
ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 32,100.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186875 1

จ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟฟา้สาธารณะบา้นแก้งใต้ ม.4 ต.
ม่วงใหญ่ อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี

ไฟฟา้สาธารณะบา้นดอนตูม ม.6 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิไ์ทร 
จ.อุบลราชธานี

ไฟฟา้สาธารณะบา้นนาปา่ไม้ ม.14 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิไ์ทร
 จ.อุบลราชธานี

ไฟฟา้สาธารณะบา้นพะไล ม.4 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิไ์ทร จ.
อุบลราชธานี

111  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นแอมเจริญ(จุดที1่) ต.โคกจาน 
อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 20,223.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186882 1

112  0105529024270 บริษทั ส.เขมราฐ อินดัสตร้ี จํากัด จ้างเหมารถเครน ขนาด 60 ตัน 44,000.02 24/12/2563 เลขที่ 5200186348 1

113  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นนาเจริญ(เส้นนาเกษม-ภเูสือ) 
ม.11 ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 19,260.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186362 1

114  3620400532777 ต.เจริญการไฟฟา้ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (83-8598 อบ.) 3,500.00 25/12/2563 เลขที่ 2001980334 1

115  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นหนองโน ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลราชธานี 7,062.00 28/12/2563 เลขที่ 5200189800 1

1110  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส 33,812.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186864

108  0343560000332 หจก.พารวยการไฟฟา้ 31,672.00 24/12/2563 เลขที่ 5200186869 1
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116  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส
จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นตุงลุงเหนือ ม.6 ต.ตะบา่ย อ.ศรี
เมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 19,046.00 28/12/2563 เลขที่ 5200189791 1

จ้างเหมาขยายเขตฯ บา้นข้าวปุ้น(ซอยประชาคมทศิใต้) 
ม.1,8 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ

บา้นข้าวปุ้น(ซอยประชาคมทศิเหนือ) ม.1,8 ต.ข้าวปุ้น 
อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ

ไฟฟา้สาธารณะบา้นไร่ ม.4 ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลฯ

ไฟฟา้สาธารณะบา้นเหล่า ม.2 ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลฯ

ไฟฟา้สาธารณะบา้นตุลุงเหนือ ม.6 ต.ตะบา่ย อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลฯ

118  3341100735030 ร้านนิพนธ์กลการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (80-6775 อบ.) 12,800.00 29/12/2563 เลขที่ 2002003383 1

119  0105529024270 บริษทั ส.เขมราฐ อินดัสตร้ี จํากัด
จ้างเหมารถเครน 60 ตัน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 
2563 44,000.02 30/12/2563 เลขที่ 5200192883 1

120  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด วัสดุส้ินเปลือง 2,055.00 6/10/2563 เลขที่ 2001557733 1
121  0105519001331 บริษทั กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จํากัด หมึกพมิพบ์ลิค่าไฟ ribbon tg. 4,280.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699941 1
122  0107537000521 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) กล่องพาสติกเก็บเอกสาร 5,670.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699551 1
123  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด วัสดุเบต็เตล็ดสํานักงาน 2,637.00 21/12/2563 เลขที่ 2001943013 1
124  0994000336357 สํานักงานเทศบาลตระการพชืผล ค่าขยะ 300 5/10/2563 เลขที่ 2001543189 3
125  0105536092641 บริษทัเอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 2,629.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574640 1
126  0107544000043 บริษทัโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด ค่าวัสดุเบด็เตล็ดสนง. 5,009.00 8/10/2563 เลขที่ 2001574590 1
127  0343540000396 หจก.เอช.เค.ลานทอง คอนกรีต ค่าน้ําด่ืม 4,570.00 8/10/2563 เลขที่ 2001573963 3
128  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่ากระดาษเอ4 3,597.00 9/10/2563 เลขที่ 200158291 3
129  3620500118280 ร้านจุฑามาศ ค่าถ่ายเอกสาร 3,630.00 9/10/2563 เลขที่ 2001580694 1

117  0343554000083 หจก.อุบลฟา้ใส 52,708.20 28/12/2563 เลขที่ 5200189784 1
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130  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่าใช้จ่ายเบค็เตล็ด (ไม้กวาดฯลฯ) 2,808.00 9/10/2563 เลขที่ 2001581388 1
131  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ วัสดุเบด็เตล็ด(ไม้กวาดฯลฯ) 2,808.00 14/10/2563 เลขที่ 2001581388 1
132  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่ากระดาษ 3,597.00 14/10/2563 เลขที่ 2001581291 1
133  0343540000396 หจก. เอช.เคน.ลานทองคอนกรีต ค่าน้ําด่ืม 4,570.00 14/10/2563 เลขที่ 2001573963 3
134  3340500253881 หจก. ฮักดิน ค่าหอ้งประชุม 5,000.00 15/10/2563 เลขที่ 2001606702 3
135  3341100800524 ร้านดอกไม้ไอศครีม ค่าพวงมาลา 1,000.00 21/10/2563 เลขที่ 2001640418 3
136  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่าวัสดุสํานักงาน 5,639.00 27/10/2563 เลขที่ 2001667000 3
137  3341100800524 ร้านดอกไม้ไอศครีม ค่าพวงมาลา 1,000.00 27/10/2563 เลขที่ 2001665998 3
138  3341100800524 ร้านดอกม้ไอศครีม ค่าพานพุ่ม 500 27/10/2563 เลขที่ 2001666634 3
139  3411000279388 ร้านเฮืองคําข้าว ค่ารับรอง 5,000.00 28/10/2563 เลขที่ 2001676143 3
140  0994000336357 เทศบาลตระการพชืผล ค่าขยะ 300 29/10/2563 เลขที่ 2001681400 3
141  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิลเทม จํากัด ค่าวัสดุเบด็เตล็ดสํานักงาน 813 3/11/2563 เลขที่ 2001699769 1
142  0343540000396 หจก.เอช.เค ลานทองคอรกรีต ค่าน้ําด่ืม 4,405.00 4/11/2563 เลขที่ 2001710932 3
143  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ วัสดุสํานักงาน 8,171.00 5/11/2563 เลขที่ 2001714969 1
144  3620500118280 ร้านจุฑามาศ ค่าถ่ายเอกสาร 10,273.00 6/11/2563 เลขที่ 2001726416 1
145  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ กระดาษ A4 3,597.00 10/11/2563 เลขที่ 2001737405 1
146  3341100566807 นายทองอุฒม์ บญุยะ ค่าดูดส่ิงปฎกิูล 450 12/11/2563 เลขที่ 2001756700 3
147  0994000336357 เทสบาลตระการพชืผล ค่าขยะ 300 1/12/2563 เลขที่ 2001844025 3
148  0994000336357 เทษศบาลตระการพชืผล ค่าขยะ ก.ค 300 1/12/2563 เลขที่ 2001843965 3
149  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่าวัสดุเบด็เตล็ด (น้ํายาล้างหอ้งน้ํา ไม้กวาด) 1,520.00 3/12/2563 เลขที่ 2001858614 1
150  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่ากระดาษ 3,924.00 4/12/2563 เลขที่ 2001863624 1
151  3620500118280 ร้านจุฑามาศ ค่าถ่ายเอกสาร 3,551.00 4/12/2563 เลขที่ 2001863468 1
152  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ วัสดุสํานกังาน (เครี่องเขียน) 11,442.00 7/12/2563 เลขที่ 2001872187 1
153  0343540000396 หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต ค่าน้ําดีีิม 4,190.00 15/12/2563 เลขที่ 2001899702 3

154  3341100566807 นายอุตม์ บญุยะ
E014 จัดซ้ือ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน (ดูดส่ิงปฏกิูล) 400 21/12/2563 เลขที่ 2001943657 3



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอตระการพืชผล

155  1349900218952 คิงส์โฮม
e014 จัดซ้ือ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจําเปน็
เร่งด่วนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน กรณีซ่อมประปาแตก 451 21/12/2563 เลขที่ 2100400442 2

156  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่าวัสดุสํานักงาน 1,815.00 24/12/2563 เลขที่ 2001976174 1
157  0343560003161 หจก.ฟาตระการมอลล์ ค่ากระดาษ 3,597.00 24/12/2563 เลขที่ 2001976304 1
158  0343560003161 หจก.ฟา้ตระการมอลล์ ค่าวัสดุสํานักงาน(เคร่ืองเขียน) 2,235.00 24/12/2563 เลขที่ 2001976408 1
159  3620500118280 ร้านจุฑามาศ ค่าถ่ายเอกสาร 5,042.00 28/12/2563 เลขที่ 2001995902 1
160  0343540000396 เอช.เค.ลานทองคอนกรีต ค่าน้ําด่ืม 4,145.00 29/12/2563 เลขที่ 2002003635 3
161  0343542001063 หา้งหุ้นส่วนจํากัด อุบลอินเตอร์ไฮเทค รายงานขอซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Samsung 208S 7,190.00 5/10/2563 เลขที่ 2001543391 1
162  0105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด รายงานขอซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Richo SP 230H 5,339.30 5/10/2563 เลขที่ 2001543298 1

163  0345559002001 บริษทั เกียรติปยิฉัตรปโิตรเลียม จํากัด
รายงานขอซ้ือน้ํามันยานพาหนะรถยนต์ กฟภ. ทะเบยีน 
81-2217,ผห2682 ประจําเดือนกันยายน 13,973.10 21/10/2563 เลขที่ 2500919491 1

164  0994000351577 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จํากัด
รายงานขอซ้ือน้ํามันยานพาหนะรถยนต์ กฟภ. ช่วยแก้
ไฟฟา้เนื่องจากพายุโนอึล (ภยัพบิติั) 14,907.80 22/10/2563 เลขที่ 2500923208 1

165  5342000007544 ร้านสุภาสินีน้ําด่ืมไลฬ์สไตส์ ขอจัดซ้ือน้ําด่ืมบรรจุถัง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 705 26/10/2563 เลขที่ 2001658946 3

166  3341100237749 ร้านทเีค เซอร์วิส
รายงานขอซ้ือขอจ้างซ่อมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ กฟย.ศ
รีเมืองใหม่ 8,000.00 28/10/2563 เลขที่ 2001674205 1

167  1340200075832 ร้านเรืองศิริดอกไม้สด พวงมาลาดอกไม้สด วันปยิมหาราช 800 16/11/2563 เลขที่ 2001768491 3
168  0343560003161 หา้งหุ้นส่วนจํากัดฟา้ตระการมอลล์ ขอซ้ือผ้าหมึก รุ่น SP230SFNw 3,450.00 17/11/2563 เลขที่ 2001779093 1
169  1340200036713 นายไกรทอง มิ่งไชย ดูดส่ิงปฏกิูล 600 24/11/2563 เลขที่ 2001797804 3
170  1560790001075 ร้านทอ็ปวัน คลีนนิ่ง ขอซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในสํานักงาน 699 15/12/2563 เลขที่ 2001905770 1
171  0345537000242 บริษทั ยงสงวนกรุ๊ป จํากัด ขอซ้ือวัสดุสํานักงาน 462 15/12/2563 เลขที่ 2001904026 1
172  3340200085460 ร้านแสงสุวรรณ์ ขอซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 1,300.00 15/12/2563 เลขที่ 2001905888 1
173  1340200054002 นายไสว ปิ่นธุรัตน์ ซ่อมบํารุงประตูอาคารสํานักงาน กฟย.ศรีเมืองใหม่ 12,000.00 18/12/2563 เลขที่ 2001927289 1
174  5342000007544 ร้าน สุภาสินีน้ําด่ืมไลฟส์ไตส์ ซ้ือน้ําด่ืมสํานักงาน 825 18/12/2563 เลขที่ 2001927404 3
175  3349900777800 ร้าน พพี ีแอนด์ ดี ไอเดีย ทําปา้ยบง่ชี้พื้นที่พร้อมเสา 18,000.00 18/12/2563 เลขที่ 2001927343 1
176  3401000353363 สวนไม้นรา ค่าต้นไม้และจัดสวน 36,000.00 24/12/2563 เลขที่ 2001972904 1
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177  1341600038447 ร้านบษุบาการช่าง ซ่อมแซมเคาน์เตอร์และทําปา้ยบง่ชี้ 35,000.00 24/12/2563 เลขที่ 2001970947 1
178  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด ซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,018.00 30/12/2563 เลขที่ 2002009554 1
179  3341100840623 น้ําด่ืมตราธารเพชร ค่าน้ําด่ืม ประจําเดือน กันยายน 350 9/10/2563 เลขที่ 2001580343 3
180  3342100023588 ร้านต๋ีพาณิชย์ ค่าวัสดุสํานักงานและธง 990 9/10/2563 เลขที่ 2001580573 1
181  3342100053118 น.ส.รําพนั ภาระเวช ค่าจ้างซักผ้าปทูี่นอน หอ้งนอนเวรฯ 600 14/10/2563 เลขที่ 2001594532 1
182  0994000351631 สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพธิไ์ทร จํากัด ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน กันยายน 11,106.10 21/10/2563 เลขที่ 2500919491 1
183  3342100206470  ้ร้านพรมสารการพมิพ์ ค่าปร้ินเอกสาร+เข้าเล่มสมุดแก้ไฟ 200 28/10/2563 เลขที่ 2001674092 1
184  3342100206470 ร้านพรมสารการพมิพ์ สมุดรับแจ้งกระแสไฟฟา้ขัดข้อง 400 12/11/2563 เลขที่ 2001752667 1
185  3341100840623 น้ําด่ืมตราธารเพชร ค่าน้ําด่ืมประจําเดือน ตุลาคม 300 12/11/2563 เลขที่ 2001752560 3
186  3342100053118 น.ส.รําพนั ภาระเวช จ้างเหมาซักผ้าปทูี่นอน 400 12/11/2563 เลขที่ 2001752617 1
187  3342100023588 ร้านต๋ีพาณิชย์ ค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ทําความสะอาด 1,779.00 12/11/2563 เลขที่ 2001752973 1
188  3342100109229 นายหนูกาญจน์ ไชยโยธา ค่าดูดส่ิงปฏกิูล 1,200.00 17/11/2563 เลขที่ 2001778075 3
189  0343560003161 หา้งหุ้นส่วนจํากัดฟา้ตระการมอลล์ Toner Samsung 3,450.00 26/11/2563 เลขที่ 2001819929 1
190  3342100023588 ร้านต๋ีพาณิชย์ วัสดุเบด็เตล็ด 2,180.00 3/12/2563 เลขที่ 2001858653 1
191  3342100023588 ร้านต๋ีพาณิชย์ วัสดุสํานักงาน 3,730.00 4/12/2563 เลขที่ 2001863551 1
192  3342100053118 น.ส.รําพนั ภาระเวช จ้างเหมาซักผ้าปทูี่นอน 400 21/12/2563 เลขที่ 2001943977 1
193  3342100023588 ร้านต๋ีพาณิชย์ วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ทําความสะอาด 1,515.00 21/12/2563 เลขที่ 2001943931 1
194  3341100840623 น้ําด่ืมตราธารเพชร ค่าน้ําดี่ืม เดือน พฤศจิกายน 2563 300 21/12/2563 เลขที่ 2001944044 3
195  3342100169922 ร้านมิตรถาวรวัสดุ ค่า Toner RICHO 3,300.00 21/12/2563 เลขที่ 2001943768 1
196  3342100169922 ร้านมิตรถาวรวัสดุ ค่าวัสุสํานักงาน 1,589.00 21/12/2563 เลขที่ 2001943597 1
197  1341300012175 ร้านโพธิไ์ทรเทคนิค ค่าวัสดุเบด็เตล็ดสํานักงาน 3,034.00 23/12/2563 เลขที่ 2001959488 1
198  3341200007877 ร้าน เอิร์ธ แอนด์ ไอซ์ จัดซ้ือ/จัดจ้าง น้ําด่ืม กฟย.กขป. 140 9/10/2563 เลขที่ 2001581081 3

199  3341200003201 ร้านจันมานิตย์
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ในสํานักงาน (สมุดมุมมัน,คลิปดํา,ปาก,ลูก
แม็กเบอร์ 10 และลวดเสียบ) 699 9/10/2563 เลขที่ 2001580784 1

200  3341200005025 นางอุไร รุ่งเรือง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ทําความสะอาด (ซักผ้าหม่,ผ้าปทูี่นอน
และปลอกหมอน) 400 9/10/2563 เลขที่ 2001580908 1
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201  3341200003201 ร้านจันมานิตย์
จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุเบด็เตล็ดในสํานักงาน (ไม้กวาดแข็ง
,ไม้กวาดอ่อน,น้ํายาล้างจานและผงซักฟอก) 325 9/10/2563 เลขที่ 2001580956 1

202  3341200211041 ร้าน ส.เจริญวงศ์ บริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะรถยนต์ ประจําเดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ กฟย.กขป. 7,520.00 20/10/2563 เลขที่ 2500914057 1

203  1349900305863 ร้านแก้วสังฆภณัฑ์ อ.ปทมุราชวงศา จัดซ้ือ/จัดจ้างเหมาทําพวงมาลา กฟย.กขป. 1,000.00 21/10/2563 เลขที่ 2001640338 3

204  3341200003201 ร้านจันมานิตย์
จัดซ้ือ/จัดจ้างเหมาทําพวงมาลาวันปยิะมหาราช 
กฟย.กขป. 1,000.00 28/10/2563 เลขที่ 2001674276 3

205  3341200014415 ร้านรณชัยอะไหล่วัสดุ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุเบด็เตล็ดใน สํานักงาน (ชุดสายชําระ,
สายผักบวัและที่ใส่กระดาษทชิชู) 665 3/11/2563 เลขที่ 2001694548 1

206  3341200014415 ร้านรณชัยอะไหล่วัสดุ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง (สกูรไดวอลล์,ตะปู
หวัโต,มึดคัทเตอร์,สกูลไดวอลล์และชุดหลอดไฟ LED) 1,330.00 3/11/2563 เลขที่ 2001699843 1

207  3341200211041 ร้าน ส.เจริญวงศ์ บริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะรถยนต์ ประจําเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ กฟย.กขป. 7,520.00 10/11/2563 เลขที่ 2501004956 1

208  3341200007877 ร้านเอิร์ธ แอนด์ ไอร์ จัดซ้ือ/จัดจ้าง น้ําด่ืม กฟย.กขป. 100 11/11/2563 เลขที่ 2001746421 3

209  3341200005025 นางอุไร รุ่งเรือง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ทําความสะอาด (ซักผ้าหม่,ผ้าปทูี่นอน
และปลอกหมอน) กฟย.กขป. 400 11/11/2563 เลขที่ 2001746349 1

210  0994000165501 หา้งหุ้นส่วนจํากัดฟา้ตระการมอลล์
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ตลับหมึก RICOH SP230TNHY/SP230H
 ของ กฟย.กขป. 3,450.00 24/11/2563 เลขที่ 2001798094 1

211  3341200007877 ร้านเอิร์ธ แอนด์ ไอร์ จัดซ้ือ/จัดจ้าง น้ําด่ืมบริการผู้ติดต่อราชการที่ กฟย.กขป. 140 7/12/2563 เลขที่ 2001872163 3

212  3341200005025 นางอุไร รุ่งเรือง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ทําความสะอาด (ซักผ้าหม่,ผ้าปทูี่นอน
และปลอกหมอน) กฟย.กขป. 400 7/12/2563 เลขที่ 2001872154 1

213  3341200003201 ร้านจันมานิตย์

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุในสํานักงาน กฟย.กขป. (แฟม้
กระดาษ,ปากกาลูกล่ืน,ลวดเสียบ,คลิปดํา,เทปใสและธง
ตราสัญลักษณ์สีเหลือง 50x75) 915 21/12/2563 เลขที่ 2001943230 1
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214  3341200003201 ร้านจันมานิตย์

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุเบด็เตล็ดในสํานักงาน กฟย.กขป. 
(น้ํายาล้างหอ้งน้ํา,ซันไลต์,ผงซักฟอก,ฟองน้ําล้างจาน,
น้ํายาถูพื้นและสเปรย์ดับกล่ิน) 590 21/12/2563 เลขที่ 2001943357 1

215  3341200301694 นาย ใบศรี กาเผือกงาม
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ทําความสะอาดตัดหญ้าบริเวณ สํานักงาน
 กฟย.กขป. 500 21/12/2563 เลขที่ 2001944163 1

216  3341200014415 ร้านรณชัยอะไหล่วัสดุ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง กฟย.กขป.(สกรูดํา
3/4,ตะปหูวัโต,มีดคัทเตอร์,สกรูเกลียวและตะป ู1 นิ้ว) 1,945.00 28/12/2563 เลขที่ 2001995835 1

217  3341200005025 นางอุไร รุ่งเรือง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ทําความสะอาด (ซักผ้าหม่,ผ้าปทูี่นอน
และปลอกหมอน) กฟย.กขป. 400 29/12/2563 เลขที่ 2002003187 1

218  3341200007877 ร้านเอิร์ธ แอนด์ ไอร์
จัดซ้ือ/จัดจ้าง น้ําด่ืมบริการผู้ติดต่อราชการที่ กฟย.กขป.
และพนักงาน 180 29/12/2563 เลขที่ 2002003497 3

2,540,248.67

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(2) ระบเุลขประจําตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุํานวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจํานวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ 
(6) ระบวุันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(1) ระบลํุาดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
หมายเหตุ  :  เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันที่เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสารอ้างอิง

เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอตระการพืชผล

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


