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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

1  0435554000661 บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จ ากัด
ค่าซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน 
ธ.ค.2563

6,802.05 20/1/2564 เลขที่ 2500049519 1

2  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ ทต.เชียงแหว บ.เชียงแหว ม.7 ต.เชียงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 26,330.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049547 1
3  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ อบต.บุ่งแก้ว บ.บุ่งแก้ว(คุ้มน้อย) อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 12,780.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049512 1
4  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.บุ่งแก้ว ม.1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 18,750.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049512 1
5  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ธ.ค.2563 5,841.61 20/1/2564 เลขที่ 2500049797 1
6  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ธ.ค.2563 5,782.98 20/1/2564 เลขที่ 2500049797 1
7  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ธ.ค.2563 6,354.68 20/1/2564 เลขที่ 2500049797 1
8  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ค่าซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ธ.ค.2563 6,479.28 20/1/2564 เลขที่ 2500049797 1
9  3101202249641 นายพูนทัย ทองแท่งใหญ่ จา้งเหมาส ารวจและบันทึกขอ้มูลสายส่ือสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMs บ.ทีโอที จ ากดั มหาชน 30,000.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049810 1
10  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.ท่าลุมภู ม.10 บ.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 6,240.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049512 1
11  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ อบต.ท่าล่ี บ.ค าล่อง ม.7 ต.ท่าล่ี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 40,770.00 20/1/2564 เลขที่ 2500049547 1
12  3410401063594 นางจิตรดา ทองใบ ค่าจ้างซักเคร่ืองนอนห้องอยู่เวรฯ กฟย.นงง.ประจ าเดือน ธ.ค.2563 500.00 21/1/2564 เลขที่ 2500055262 1
13  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณกรรณิกา ไชยคุณ บ.ตูมเหนือ ม.4 ต.ตูมใต้ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 4,400.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054193 1
14  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาก่อสร้าง คฟม.บ.เดียม ม.5 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 7,660.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054175 1
15  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจ้างเหมา คุณรุจิกาญจน์ ศรีอุ่น บ.วาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 2,790.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054217 1
16  0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอรร์ปอเรชั่น จ ากัด ค่าเติมน้ ามัน กฟอ.กภว.และ กฟย.ในสังกัด ประจ าวันที่ 5-15 ม.ค.2564 7,170.52 27/1/2564 เลขที่ 2500070250 1
17  0107537001803 บ.ทักษิณคอนกรีต จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือสมอบก ขนาด 55x15 ม.จ านวน 380 แผ่น 77,254.00 27/1/2564 เลขที่ 2500070201 1
18  3410401305563 นายจ าลอง บุรพันธ์ ค่าซ้ือมีดอีโต้จ านวน 4 เล่ม 2,200.00 29/1/2564 เลขที่ 2500077797 1
19  0413541000101 หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต(1998) จัดซ้ือหิน, ปูน, ทราย ในงานเทโคนตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 3,761.05 29/1/2564 เลขที่ 2500077787 1
20  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าาแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.ท่าไฮ ม.1 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 13,820.00 29/1/2564 เลขที่ 2500077917 1
21  3410500224383 นายนิรันดร์ นามโสภณพิพัฒน์ จัดท าป้ายประกาศย้ายที่ท าการส านักงาน กฟย.ประจักษ์ศิลปาคม 900.00 29/1/2564 เลขที่ 2500080847 1
22  3410500049247 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ม.ค.2564 733.50 1/3/2564 เลขที่ 2500161878 1
23  3410401357288 ร้านเอ๋การยาง ปะยางล้อหน้าซ้าย 1 เส้น รถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 80-9435 อด. 600.00 4/3/2564 เลขที่ 2500178508 1
24  0105535099511 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟอ.กภว. 10,777.88 4/3/2564 เลขที่ 2500175488 1

เอกสารอ้างอิง ( 6 )
ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

25  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.โนนสูง ม.5 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 12,880.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180001 1
26  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผจ-6597 อด. 22,610.00 5/3/2564 เลขที่ 2500179891 1
27  0413530000295 หจก.ตระกูลชัยออโต้พลัส เปล่ียนยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-8758 อด.จ านวน 4 เส้น 8,200.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180086 1
28  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผจ-4630 อด. 14,990.00 5/3/2564 เลขที่ 2500179891 1
29  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณบุญเพ็ง สุ่มมาตร บ.ม่วงเฒ่า ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี 25,400.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180047 1
30  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณวรรณฉตัร ศรีเสาวงศ์ บ.สมดี ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี 10,800.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180047 1
31  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.โคกสง่า ม.3 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 9,920.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180070 1
32  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผจ-6599 อด. 31,550.00 5/3/2564 เลขที่ 2500179891 1
33  0413530000295 หจก.ตระกูลชัยออโต้พลัส เปล่ียนยางนอกล้อหน้า รถยนต์ทะเบียน 84-1131 อด. 8,700.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180086 1
34  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.ท่าสังข์ ม.5 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 21,500.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180058 1
35  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.หนองผ้ึง ม.3 ต.พันดอน อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 15,890.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180036 1
36  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.โคกใหญ่ ม.6 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 14,370.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180001 1
37  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.หัวฝาย ม.3 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 24,770.00 5/3/2564 เลขที่ 2500180070 1
38  3410400417031 สวนทองหลางพันธ์ไม้ จดัซ้ือไม้ดอกไม้ประดับส าหรับใช้ปลูกประดับภายในบริเวณส านักงาน กฟย .ปศค.จ านวน 4 รายการ 5,040.00 9/3/2564 เลขที่ 2500190539 1
39  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างเพื่อใช้งานที่ กฟย.ปศค.จ านวน 3 รายการ 1,370.00 9/3/2564 เลขที่ 2500190590 1
40  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า จัดซ้ือผ้าเทปม้อนใหญ่จ านวน 20 ม้วน, ตะปู 1.5 นิ้ว จ านวน 1 ถุง 850.00 9/3/2564 เลขที่ 2000289671 1
41  0413560003454 หจก.ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จัดซ้ือจอและซ่อมคอมฯส าหรับใช้งานประจ า กฟย.ปศค.จ านวน 2 รายการ 6,640.42 9/3/2564 เลขที่ 2500191655 1
42  1489900110603 ร้าน เคพ.ีไอที เน็ตเวิร์ค จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จ านวน 13 รายการ 6,330.00 9/3/2564 เลขที่ 2500190533 1
43  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างเพื่อใช้งานประจ า กฟย.ปศค.จ านวน 9 รายการ 2,385.00 9/3/2564 เลขที่ 2500190576 1
44  3410401063594 นางจิตรดา ทองใบ ค่าจ้างเหมาซักผ้าห้องอยู่เวรฯ กฟย.นงง.ประจ าเดือน ก.ย.63 500.00 9/3/2564 เลขที่ 2000290037 1

45  1100500413816 The One IT & Service
จัดซ้ือโทนเนอร์ Fuji รุ่น Xerox Docuprint P355d จ านวน 1 กล่อง, ดร้ัม Fuji รุ่น Xerox 
Docuprint P355d จ านวน 1 กล่อง

15,290.00 10/3/2564 เลขที่ 2500195095 1

46  0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟอ.กภว.ประจ าวันที่ 17-27 ก.พ.2564 8,584.52 10/3/2564 เลขที่ 2500196446 1
47  0994000369077 สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟย.วสม.ประจ าเดือน ก.พ.2564 385.35 12/3/2564 เลขที่ 2500206835 1
48  0413558001849 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเล่ือยยนต์ กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 383.70 12/3/2564 เลขที่ 2500204287 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

49  0413560003454 หจก.ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จัดซ้ือ จอมอนิเตอร์ขนาด 24 นิ้ว, เมาส์, คีย์บอร์ด, UPS จ านวน 1 ชุด 8,560.00 12/3/2564 เลขที่ 2500203882 1
50  0413558001849 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันหล่อล่ืนเล่ือยยนต์ กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 320.00 12/3/2564 เลขที่ 2500204278 1
51  0413558001849 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 545.64 12/3/2564 เลขที่ 2500204274 1
52  3410600678386 อมรินทร์บริการ(น.ส.อาภัสรา อมรินทร์) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟย.ศธ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 507.54 12/3/2564 เลขที่ 2500206836 1
53  3410500365939 น.ส.พจนี หงอกพา ค่าจ้างซักชุดเคร่ืองนอน กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 500.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211322 1
54 ร้านน้ าด่ืมตราเพชร ค่าน้ าด่ืม กฟย.ศธ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 300.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211321 1
55  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าถ่ายเอกสาร ผกส.ประจ าเดือน ม.ค.2564 1,717.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208369 1
56  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าจ้างขุดหลุมปักเสารจ านวน 5 หลุม 4,000.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208324 1
57  3410100494774 ร้านไทยแก้ว ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.วสม.ประจ าเดือน ก.พ.2564 130.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211286 1
58  1411000062133 อู๊ดเซอร์วิส เปลรายนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์กฟภ.ทะเบียน ผฉ-1181 อด. 1,980.00 15/3/2564 เลขที่ 2500209633 1
59  1410400147801 น.ส.เสรี แก้วแสงสิม ค่าจ้างซักเคร่ืองนอน กฟย.ปศค. 500.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211294 1
60  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัด ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ประจ าเดือน ก.พ.2564 64,801.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208910 1
61  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าถ่ายเอกสาร ผปบ.กฟอ.กภว.ประจ าเดือน ม.ค.2564 1,126.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208349 1
62  3410400493218 ร้านน้ าด่ืมโอไอซ์ ค่าน้ าด่ืม กฟย.ปศค. 225.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211287 1
63  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน 82-5395 อด. 4,880.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208743 1
64  0215558000641 บริษัท อนุศรณ์ เบสเซฟ จ ากัด จัดซ้ือถุงมือท างานจ านวน 300 คู่, แว่นตานิรภัย จ านวน 150 อัน 41,730.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208836 1
65  0413530000295 หจก.ตระกูลชัยออโต้พลัส ซ้ือแบตเตอร่ี GS EX135R ส าหรับเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร จ านวน 1 ลูก 2,950.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208755 1
66  3410900338432 นางฉวีวรรณ พงษ์พุทธา ค่าจ้างซักเคร่ืองนอนห้องอยู่เวรฯ กฟย.ศธ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 500.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211319 1
67 ฟลอร์ยู น้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืม กฟย.วสม.ประจ าเดือน ก.พ.2564 96.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211304 1
68  0001390405925 สนองบุญคาร์แคร์ ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผจ-6598 อด. 3,370.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208759 1

69  0105550094524 บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จ ากัด
จัดซ้ือเข็มขัดนิรภัยขนาด 20 นิ้ว 2 เส้น, สายกันตกขนาด 5ฟุต6นิ้ว 2 เส้น, เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 2 
เส้น, สายช่วยชีวิต 2 เส้น

23,647.00 15/3/2564 เลขที่ 2500208848 1

70  3620501195695 ร้านมนตรีก๊อปปี้ ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.นสอ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 434.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211324 1
71 ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.ศธ.ประจ าเดือน ก.พ.2564 460.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211320 1
72  3411000013571 น.ส.สามารถ ไพบูลย์ ค่าจ้างซักเคร่ืองนอนห้องอยู่เวรฯ กฟย.วสม.ประจ าเดือน ก.พ.2564 600.00 15/3/2564 เลขที่ 2500211318 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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73  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านค ายาง 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
74  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.นางาม ม.5 ต.ค าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9,740.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213711 1
75  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณอรุณี เคณาอปุระ บ.สวนมอญ ต.เชียงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 22,050.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213719 1
76  1410400091245 วาปีการไฟฟ้า ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 82-6910 อด. 11,100.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213113 1
77  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโนนพัฒนา ห้วยเกิ้ง 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
78  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณอวิรุทธ์ แสนโภชน์ บ.โพนทอง ม.5 ต.อุ่มจาน อ.ประจกัษ์ศิลปาคม จ.อดุรธานี 75,800.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213700 1
79  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านค าเมย 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
80  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านกุดอีเฒ่า 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
81  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณมังกร ถั่วทอง บ.ทมนาดี ม.10 ต.ทมนางามด อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี 1,750.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213700 1
82  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านนาตาด 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
83  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโนนเสถียร จุดที่ 2 หน้า สนง.กฟฟ.วสม. 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
84  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโคกสว่าง 9,731.65 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
85  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซ 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
86  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโนนเสถียร ปั้มน้ ามันฯ 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
87  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 14,170.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213719 1
88  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย หม้อแปลงจ่ายโหลดเกินพิกัด บ.สุมณฑา ต.ผาสุก กฟย.วสม. 14,535.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213700 1
89  3410400675987 อู่โชคชัยเซอร์วิส ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6432 อด. 45,530.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213739 1
90  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านบะยาว 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
91  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณสุธิดา ทิพวัฒนา บ.หนองอดุม ต.พันดอน อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 31,870.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213730 1
92  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโนนสมบูรณ์ 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
93  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.โคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.ค าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อดุรธานี 7,840.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213711 1
94  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านเสอเพลอ 16,706.98 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
95  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.ดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 6,170.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213700 1
96  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านนาโปร่ง 9,202.00 16/3/2564 เลขที่ 2500213681 1
97  3410500295317 ร้านน้ าด่ืมเอ็มบี จัดซ้ือน้ าด่ืม กฟย.นสอ. 420.00 17/3/2564 เลขที่ 2500220443 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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98  0105519001331 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด จัดซ้ือตลับหมึกรุ่น WF-7211 จ านวน 4 รายการ 3,884.10 17/3/2564 เลขที่ 2500218654 1
99  1410900042529 ร้านโรส ฟาร์มาซี จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 6 เคร่ือง 16,200.00 17/3/2564 เลขที่ 2500217749 1
100  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ จัดท าตรายางตัวอัดษร 2 บรรทัด จ านวน 2 อัน, ตรายางตัวอัดษร 4 บรรทัด จ านวน 1 อัน 610.00 17/3/2564 เลขที่ 2000319527 1
101  0413530000295 หจก.ตระกูลชัยออโต้พลัส ซ่อมบ ารุงรักษารถยกโฟล์กลิฟ รหัส ฉ.1-08-0045 ประจ า กฟอ.กภว. 6,360.00 18/3/2564 เลขที่ 2500222656 1
102  0735562005062 บริษัทพาวเวอร์ไอทีซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์คจ ากัด จัดซ้ือม้วนใบเสร็จรับเงิน (POS) จ านวน 700 ม้วน 77,147.00 18/3/2564 เลขที่ 2500222364 1
103  0735562005062 บริษัทพาวเวอร์ไอทีซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์คจ ากัด จัดซ้ือม้วนบัตรคิว จ านวน 25 ม้วน 4,280.00 18/3/2564 เลขที่ 2500222364 1
104  0503546003735 หจก.พี.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ ซ้ือตลับหมึก SAMSUNG ML4510ND จ านวน 2 กล่อง 12,400.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1
105  3400200046587 นายทองยศ ชาเคน ค่าดูดส่ิงปฏิกูล 600.00 24/3/2564 เลขที่ 2500241442 1
106  0503546003735 หจก.พั.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือตลับหมึก Samsung ML4510ND จ านวน 2 กล่อง 12,400.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1

107  0503546003735 หจก.พี.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์
จัดซ้ือตลับหมึก Brother รุ่น MFC-L2700D, รุ่น KYOCERA FS1370/TK-174, รุ่น KYOCERA 
FS1370/TK-170

14,445.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1

108  5410490034010 นายแสวง ไชยดี ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.64 7,398.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239583 1
109  3410400580218 นายทวี ค าผา ค่าน้ าด่ืมบรรจุถัง กฟอ.กภว. 2,172.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239615 1
110  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.64 6,369.34 24/3/2564 เลขที่ 2500239676 1
111  0503546003735 หจก.พี.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือตลับหมึก Brother รุ่น MFC-L2700D จ านวน 2 กล่อง 7,000.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1
112  3410401370934 นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.2564 4,468.32 24/3/2564 เลขที่ 2500239594 1
113  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.64 8,194.38 24/3/2564 เลขที่ 2500239676 1
114  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.2564 7,974.50 24/3/2564 เลขที่ 250023676 1
115  3400200046587 นายทองยศ ชาเคน ค่าดูดส่ิงปฏิกูล กฟอ.กภว. 2,400.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239609 1
116  3510100819192 นายประกิจ ดวงปินตา ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.กภว. 9,500.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239627 1
117  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.2564 7,937.85 24/3/2564 เลขที่ 2500239676 1
118  3939900248020 นายไชยยา ปิดเมือง ซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน ก.พ.2564 4,642.32 24/3/2564 เลขที่ 2500239600 1
119  0503546003735 หจก.พี.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ้นเตอร์ จัดซ้ือตลับหมึก Brother รุ่น MFC-L2700D จ านวน 2 กล่อง 7,000.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1
120  0503546003735 หจก.พี.เอ็น.ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือดร้ัม Brother รุ่น MFC-L2700D จ านวน 1 กล่อง 2,675.00 24/3/2564 เลขที่ 2500239732 1
121  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส.โทนเนอร์ จัดซ้ือตลับหมึก Brother 2700 จ านวน 2 กล่อง 6,400.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243943 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

122  0107537000882 ธ.กรุงไทยจ ากัด มหาชน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟอ.กภว.ประจ าวันที่ 16-28 ก.พ.2564 45,636.71 25/3/2564 เลขที่ 2500243760 1
123  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน บจ-8758 อด. 28,500.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243736 1

124  0435554000661 บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จ ากัด
ค่าซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ประจ าเดือน 
ก.พ.2564

6,651.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243744 1

125  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส.โทนเนอร์ จดัซ้ือตลับหมึก Samsung รุ่น MLT-D116L จ านวน 2 กล่อง, รุ่น MLT-R116L จ านวน 1 กล่อง 10,200.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243943 1
126  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส.โทเนอร์ จดัซ้ือตลับหมึก Samsung MLT-D116L จ านวน 2 กล่อง, ดร้ัม MLT-R116L จ านวน 1 กล่อง 10,200.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243943 1
127  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส.โทเนอร์ จดัซ้ือตลับหมึก Samsung MLT-D116L จ านวน 2 กล่อง, ดร้ัม MLT-R116L จ านวน 1 กล่อง 10,200.00 25/3/2564 เลขที่ 2500243943 1
128  0107537000882 ธ.กรุงไทยจ ากัด มหาชน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กฟอ.กภว.ประวันที่ 1-15 ก.พ.2564 55,386.32 25/3/2564 เลขที่ 2500243760 1
129  0413541000101 หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต(1998) จัดซ้ือโต๊ะกระเบื้อง 1 ชุด 2,675.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261892 1
130  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี จ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผจ-6597 อด.ใช้งานประจ า กฟย.ศธ. 33,920.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261694 1
131  1410400091245 วาปีการไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผฉ-1025 อด. 14,600.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261615 1
132  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผฉ-1026 อด.ใช้งานประจ า กฟย.นสอ. 33,700.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261694 1
133  0105559177929 บริษัท โอเค พร้ินเตอร์แอนด์ควอลิต้ี จ ากัด จัดซ้ือตลับหมึก RICOH รุ่น SP230R จ านวน 1 กล่อง 3,900.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261553 1
134  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากัด จัดซ่อมเคร่ืองปร้ินทเตอร์ Samsung รุ่น ML-4510ND ประจ า ผปบ. 6,741.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261498 1
135  1471000188854 ร้าน พีเอ็น โมโตช็อป ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ กฟภ.ทะเบียน 1กล-7641 อด. 4,000.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261203 1
136  3410401326285 เวิลด์แชมป์ เติมน้ ายาดับเพลิงเคมีชนิดผงแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ จ านวน 2 ถัง 749.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261298 1
137  3410400125685 ร้าน ชา คาร์แคร์แอนด์เซอร์วิส จ้างซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กต-4561 อด.ใช้งานประจ า ผกส.กฟอ.กภว. 38,319.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261801 1
138  3410401115411 ร้านสยามแอร์แอนด์ เซอร์วิส ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 84-1131 อด. 2,580.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261631 1
139  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คุณพัฒนะ กิจการพัฒนาเลิศ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 7,650.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261305 1
140  3410401357288 ร้านเอ๋การยาง ค่าปะยางหลังด้านขวารถยนต์ กฟภ.ทะเบียน บจ-8758 อด. 400.00 31/3/2564 เลขที่ 2500264028 1
141  0413530000295 หจก.ตระกูลชัยออโต้พลัส เปล่ียนยางนอก, ยางในล้อหน้ารถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 81-6432 อด.จ านวน 2 เส้น 12,600.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261541 1
142  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากัด จา้งซ่อม เปล่ียนชุดท าความร้อนเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ Samsung รุ่นML-4510ND ประจ า ผบค. 6,741.00 31/3/2564 เลขที่ 2500261498 1
143  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าถ่ายเอกสาร ผบป.ประจ าเดือน ม.ค.2564 786.00 31/3/2564 เลขที่ 2500264054 1
144  3410401357288 ร้านเอ๋การยาง เปล่ียนยางในขวาด้านหลังรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 82-5395 อด. 500.00 31/3/2564 เลขที่ 2500266976 1
145 ฟลอร์ ยู น้ าด่ืม อ.วังสามหมอ ค่าน้ าด่ืม กฟย.วสม ประจ าเดือนธ.ค 63 120.00 7/1/2564 เลขที่ 2500015358 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

146 ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว อ.ศรีธาตุ ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน พ.ย 63 740.00 7/1/2564 เลขที่ 2500015350 1
147 ร้านน้ าด่ืมตราเพชร อ.ศรีธาตุ ค่าน้ าด่ืมตราเพชร กฟย.ศรีธาตุ 300.00 7/1/2564 เลขที่ 2500015352 1
148  3410401325331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯไฟสาธารณะ บ.ราษฏร์พัฒนา ม.6 อ.ศรีธาตุ 1,465.00 8/1/2564 เลขที่ 2500016170 1
149  3410900338432 นางฉวีวรรณ พงษ์พุทธา ค่าซักผ้า กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ธ.ค 63 500.00 8/1/2564 เลขที่ 2500020084 1
150  1410400147801 น.ส เสรี แก้วแสงสิม ค่าซ กผ้า กฟย.ประจักษ์ฯ ประจ าเดือน ธ.ค 63 500.00 8/1/2564 เลขที่ 2000020552 1
151  1410400380794 นายโชคชัย เภาพาน ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจ าหน่าย แก้ไข Voltage Drop บ.ม่วงเฒ่า อ.โนนสะอาด 19,090.00 8/1/2564 เลขที่ 2500016595 1
152  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 840.00 8/1/2564 เลขที่ 2500018117 1
153  3410400493218 น้ าด่ืมโอไอซ์ อ.ประจักษ์ ค่าน้ าด่ืม กฟย.ประจักษ์ฯ ประจ าเดือน พ.ย 63 225.00 8/1/2564 เลขที่ 2000019783 1
154  3410400493218 นายประจักษ์ ประภาการ(น้ าด่ืม โอ ไอซ์) ค่าน้ าด่ืม กฟย.ประจักษ์ ประจ าเดือน ธ.ค 63 225.00 8/1/2564 เลขที่ 2000020545 1
155  3410100494774 ร้านไทยแก้ว อ.วังสามหมอ ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ธ.ค 63 130.00 8/1/2564 เลขที่ 2500020085 1
156  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯไฟสาธารณะ บ.ราษฏร์พัฒนา ม.6 อ.ศรีธาตุ 4,470.00 8/1/2564 เลขที่ 2500016188 1
157  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภาณ์ ค่าวัสดุส านักงาน แฟ้มอ่อน แฟ้มแขวน กฟอ.กภว 780.00 8/1/2564 เลขที่ 2500018062 1
158  3411000013571 น.ส สามารถ ไพบูลย์ ค่าซักผ้า กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ธ.ค 63 600.00 8/1/2564 เลขที่ 2500020086 1
159 ร้าน ป.ซุปเปอร์ อ.กุมภวาปี ค่าแก้วน้ าทรงสูง 7,200.00 8/1/2564 เลขที่ 2100005241 1
160  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง(ซ้ือไม้กวาด) 940.00 8/1/2564 เลขที่ 2500018139 1
161  0105535099511 บจก.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟอ.กภว ประจ าเดือน ธ.ค 63 8,820.97 11/1/2564 เลขที่ 2500021263 1
162  0994000369077 สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ธ.ค 63 615.08 11/1/2564 เลขที่ 2500023949 1
163  3410400580218 นายทวี ค าผา ค่าน้ าด่ืม กฟอ.กภว ประจ าเดือน ธ.ค 63 2,604.00 11/1/2564 เลขที่ 2500022358 1
164  3410600678386 อมรินทร์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ธ.ค 63 400.65 11/1/2564 เลขที่ 2500023946 1
165  0413558001849 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค 63 551.38 11/1/2564 เลขที่ 2500021108 1
166  0413558001849 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค 63 136.36 11/1/2564 เลขที่ 2500021093 1
167  1419900051836 ร้านวุฒิธรรมการไฟฟ้า ซ้ือชุดหลอดไฟ 5 ชุด กฟอ.กภว 1,200.00 11/1/2564 เลขที่ 2500022353 1

168  1410400380794 นายโชคชัย เภาพาน
ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจ าหน่ายออกจากเขตทางบ.ทับกุง(ถ.สายไปวัดน้ าตาลสุวรรณกัลยา
ธรรม)อ.หนองแสง

34,300.00 12/1/2564 เลขที่ 2500025610 1

169  1419900051836 ร้านวุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าซ้ือสายVCT ปล๊ักเสียบตัวผู้ ปล๊ักเสียบขากลม ปล๊ักยาง3ขาคู่ กฟอ.กภว 1,543.00 12/1/2564 เลขที่ 2500025402 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

170  3410500365939 น.ส.พจนี หงอกพา  ่ค่าจ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนห้องเวร กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค 63 500.00 12/1/2564 เลขที่ 2500028099 1
171  0413541000101 หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต(1998) ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ลวดสลิง) 900.00 12/1/2564 เลขที่ 2500025425 1
172  3620501195695 ร้านมนตรีก๊อปปี้ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค 63 600.00 12/1/2564 เลขที่ 2500025389 1
173  0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทนจ ากัด ค่าส่งเอกสารและพัสดุ 931.00 12/1/2564 เลขที่ 2500025415 1
174  3410500295817 น้ าด่ืมเอ็มบี ค่าน้ าด่ืม กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ธ.ค 63 420.00 12/1/2564 เลขที่ 250028098 1
175  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ น้ ามันหล่อโซ่ กฟอ.กภว 300.00 14/1/2564 เลขที่ 250005730 1
176  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ ค่าโซ่บาร์ ตะไบ 1,660.00 14/1/2564 เลขที่ 2500033994 1
177  1419900051836 ร้านวุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าซ้ือหลอดไฟ หลอดตะเกียบ 10,140.00 14/1/2564 เลขที่ 2500033989 1
178  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ ค่าซ้ือน็อต ข้อต่อโซ่ กฟอ.กภว 120.00 14/1/2564 เลขที่ 2500035741 1
179  3410400417031 สวนทองหลางพันธ์ุไม้ ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน กฟย.ศรีธาตุ 4,320.00 15/1/2564 เลขที่ 2500038152 1
180  3410401370934 นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ ค่าซ้ือไฟฟ้า-solar ประจ าเดือน ธ.ค 63 5,115.60 19/1/2564 เลขที่ 2500046443 1
181  3939900248020 นายไชยยา ปิดเมือง ค่าซ้ือไฟฟ้า-solar ประจ าเดือน ธ.ค 63 4,468.32 19/1/2564 เลขที่ 2500046454 1
182  5410490034010 นายแสวง ไชยดี ค่าซ้ือไฟฟ้า-solar ประจ าเดือน ธ.ค 63 7,439.10 19/1/2564 เลขที่ 2500046450 1
183  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯไฟสาธารณะ บ.ดูลเลา ม.10 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ 820.00 19/1/2564 เลขที่ 2500046481 1
184  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.สวนมอญ ม.5 ต.เวียงค า อ.กุมภวาปี 5,816.00 19/1/2564 เลขที่ 2500046471 1
185  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.เดียม ม.5 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 7,660.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054175 1
186  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ บ.ท่าไฮ ม.1 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ 37,400.00 22/1/2564 เลขที่ 2500056922 1
187  0994000165501 ธ.กรุงไทยจ ากัด สาขากุมภวาปี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของ กฟอ.กภว และ กฟย.ในสังกัด ประจ าวันที่ 16-31 ธ.ค 63 59,110.33 22/1/2564 เลขที่ 2500056909 1
188  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าจา้งเหมากอ่สร้างขยายเขตฯคุณสิริยาภรณ์ โพตะ บ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด 4,600.00 22/1/2564 เลขที่ 2500056922 1
189  0994000165501 ธ.กรุงไทยจ ากัด สาขากุมภวาปี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของ กฟอ.กภว และ กฟย.ในสังกัด ประจ าวันที่ 1-15 ธ.ค 63 44,087.31 22/1/2564 เลขที่ 2500056909 1
190  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณพรชนก คาร์เพนเตอร์ บ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อดุร 30,440.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061419 1
191  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.ท่าไฮ ม.1 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 545.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1
192  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.ป่าปอแดง ม.15 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 420.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1
193  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณบัวลี บุญพา บ.โนนสะอาด ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อดุร 2,935.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061419 1
194  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.หนองแวง ม.3 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 20,260.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

195  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.โคกผักชี ม.2 ต.โพธ์ิศรีส าราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดร 35,060.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061409 1
196  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.นาชุมพร ม.11 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดร 10,640.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1
197  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุส านักงาน(ซ้ือกระดาษA4)กฟอ.กภว 1,150.00 25/1/2564 เลขที่ 2500060915 1
198  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.ท่าไฮใหม่ ม.11 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 7,515.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1
199  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.ไทรทอง ม.17 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 13,040.00 25/1/2564 เลขที่ 2500061431 1
200  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดร 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 5200012063 1
201  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณวัชรินทร์ พิมพ์ดา บ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อดุร 12,980.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078060 1
202  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจ้างเหมาค่าแรงในการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผจ.4630 อด 10,100.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078076 1
203  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่าย บ้านดงส าราญชัยฯ 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1

204  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี
ค่าจ้างเหมาค่าแรงในการจ้างเหมาซ่อมระบบเบรก ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง(กรองโซล่า)และชุดลูกปืนล้อ
หน้าซ้าย-ขวารถยนต์ ทะเบียน 82-6910 อด

34,290.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078076 1

205  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงช ารุด ในเขตพื้นที่ อ.โนนสะอาด 96,171.60 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
206  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจ้างเหมาค่าแรงในการจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน ผฉ-10025 อด 23,600.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078076 1
207  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านดงเรืองฯ 26,429.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
208  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านท่าล่ีฯ 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
209  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณเรืองยุทธ ภูพรรณา บ.ทมป่าขา่ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อดุร 5,500.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078060 1
210  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบเกียร์และชุดครัชรถยนต์ ทะเบียน ผจ-6597 อด 47,750.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078076 1
211  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านโนนสะอาด 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
212  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านดอนม่วงฯ 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
213  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านค าหว้าทองฯ 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
214  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงช ารุด บ.นาเหล่าฯ อ.โนนสะอาด 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
215  0355561000028 บริษัท ยโสธรเพาเวอร์ จ ากัด ค่าจ้างขนส่งสาย SAC185 จากกฟจ.หนองคาย ไปหน้างาน กฟย.ศรีธาตุ 16,050.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078265 1
216  0413550000282 หจก.โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายบ้านโนนสะอาด ซอยไปรษณีย์ฯ 9,523.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078165 1
217  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าจัดจ้างท าเสียมคู่ เสียมเด่ียว 19,400.00 2/2/2564 เลขที่ 2500086477 1
218  1410900042529 โรส ฟาร์มาซี ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19(หน้ากากอนามัย น้ ายาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ) 20,120.00 3/2/2564 เลขที่ 2500091294 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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219  3620501195695 ร้านมนตรีก๊อปปี้ ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ม.ค.64 605.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093524 1
220  3410400493218 น้ าด่ืมโอไอซ์ ค่าน้ าด่ืม กฟย.ประจักษ์ฯ ประจ าเดือน ม.ค.64 225.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093561 1
221  3620501195695 ร้านมนตรีก๊อปปี้ ค่าจ้างท าสมุดขอติดต้ังมิเตอร์ ท าสมุดลงเวลาอยู่เวร กฟย.โนนสะอาด ป2ี564 350.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093531 1
222  3410500365939 น.ส.พจนี หงอกพา ค่าจ้างชุดเคร่ืองนอนห้องเวร กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ม.ค 64 500.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093522 1
223  1410400147801 น.ส.เสรี แก้วแสงสิม ค่าจ้างเหมาซักผ้าห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.ประจักษ์ฯ ประจ าเดือน ม.ค 64 500.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093550 1
224  3410401063594 นางจิตรดา ทองใบ ค่าจ้างเหมาซักผ้าห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.หนองแสง ประจ าเดือน ม.ค.64 500.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093532 1
225  3410500295817 น้ าด่ืมเอ็มบี ค่าน้ าด่ืม กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ม.ค 64 420.00 3/2/2564 เลขที่ 2500093523 1
226  0413560003454 หจก.ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 6,901.50 4/2/2564 เลขที่ 2500095591 1
227  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(เชือกใยยักษ์,ลูกรอก)กฟย.ศรีธาตุ 5,474.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1
228  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(เชือกใยยักษ์,ลูกรอก) กฟย.วังสามหมอ 5,674.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1
229  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง,ชุดโซ่+บาร์) กฟย.ศรีธาตุ 5,000.00 5/2/2564 เลขที่ 250098737 1
230  3410500224383 นายนิรันดร์ นามโสภณพิพัฒ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์(แผ่นอะคิลิกตู้ไฟส านักงาน)กฟย.หนองแสง 5,500.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098629 1
231  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือโซ่บาร์ 1 ชุด) กฟย.หนองแสง 900.00 5/2/2564 เลขที่ 2500010260 1
232  3410400417031 สวนทองหลางพันธ์ุไม้ ค่าบ ารุงฯบริเวณสนง(ซ้ือกระถาง) 1,500.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098729 1
233  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (เชือกใยยักษ์,ลูกรอก)กฟย.โนนสะอาด 5,474.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1
234  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(จอบด้ามไม้หนา) กฟย.โนนสะอาด 960.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1
235  3410401305563 นายจ าลองบูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือมีดอีโต้ 3 เล่ม)กฟย.ศรีธาตุ 1,650.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098782 1
236  3410401305563 นายจ าลอง บูรพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือมีดอีโต้ 4 เล่ม) กฟย.วังสามหมอ 2,200.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098786 1
237  3410401305563 นายจ าลองบูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือมีดอีโต 3 เล่ม) กฟย.โนนสะอาด 1,650.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098774 1
238  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง ชุดโซ่+บาร์)กฟย.ศรีธาตุ 5,000.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098737 1
239  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือมีดอีโต้ 2 เล่ม) 1,100.00 5/2/2564 เลขที่ 2500098764 1
240  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(เชือกใยยักษ์,ลูกรอก) กฟอ.กภว 5,394.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1
241  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือมีดอีโต้ 1 เล่ม) กฟอ.กภว 550.00 5/2/2564 เลขที่ 2500102602 1
242  8410488002210 ธาราอะไหล่ยนต์ วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(โซ่+บาร์)กฟย.หนองแสง 900.00 5/2/2564 เลขที่ 2500102600 1
243  1419900051836 วุฒิธรรมการไฟฟ้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ซ้ือจอบด้ามไม้หนา)กฟย.ศรีธาตุ 960.00 5/2/2564 เลขที่ 2500099105 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
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244  3411000013571 นางสาวสามารถ ไพบูลย์ ค่าซักผ้าห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ม.ค 64 600.00 9/2/2564 เลขที่ 2500111089 1
245  3360100043064 ร้านยอดศิลป์โฟโต้ ค่าประชาสัมพันธ์อื่น(กรอบตัดขนาดพิเศษ)กฟย.วังสามหมอ 1,000.00 9/2/2564 เลขที่ 2500111064 1
246 ร้านฟลอณ์ ยู น้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืม กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ม.ค 64 180.00 9/2/2564 เลขที่ 2500111077 1
247  3410100494774 ร้านไทยแก้ว ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ม.ค 64 102.00 9/2/2564 เลขที่ 2500111062 1
248  3411700748816 ร้านโอเปิ้ลแอร์ ค่าย้ายพร้อมติดต้ังแอร์ส านักงาน กฟย.ประจักษ์ 5,100.00 11/2/2564 เลขที่ 2500116891 1
249  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง กฟอ.กภว 420.00 15/2/2564 เลขที่ 2500122319 1
250  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟย.หนองแสง 3,676.00 15/2/2564 เลขที่ 2500122303 1
251  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าซ้ือวัสดุ สนง กฟย.ประจักษ์ 2,848.00 15/2/2564 เลขที่ 2500122275 1
252  0413557001179 หจก.แอดไวซ์ ค่าวัสดุสนง กฟอ.กภว 220.00 15/2/2564 เลขที่ 2500124178 1
253  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง กฟย.หนองแสง 3,030.00 15/2/2564 เลขที่ 2500122283 1
254  3520300289324 นายผจญ ไชยมุต ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 6,562.30 16/2/2564 เลขที่ 2500126333 1
255  0503546003735 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี.เอน็.ปร้ินท์ต้ิงเซ็นเตอร์ ค่าวัสดุสนง(ซ้ือตลับหมึก brother) กฟย.วังสามหมอ 7,000.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126509 1
256  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟอ.กภว 9,500.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
257  3410401326285 เวิลด์แชมป์(นายเจริญ ไชยเมือง) ค่าบ ารุงบริเวณ สนง(ค่าน้ ายาถังดับเพลิง) 7,554.20 16/2/2564 เลขที่ 2500125542 1
258  3939900248020 นายไชยยา ปิดเมือง ค่าซ้ือไฟฟ้าSolar ประจ าเดือน ม.ค 64 4,433.52 16/2/2564 เลขที่ 2500125408 1
259  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง ผบค.กฟอ.กภว 5,550.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
260  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณอนุรักษ์ ธาครรัตน์ บ.สวนมอญ ม.6 ต.เชียงแหว อ.กมุภวาปี.จ.อดุรธานี 14,130.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126279 1
261  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 6,963.03 16/2/2564 เลขที่ 2500126454 1
262  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.โนนสวรรค์ ม.12 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 12,820.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126301 1
263  0415547000317 บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ โฮมมาร์ท จ ากดั ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ผปบ.กฟอ.กภว 4,536.80 16/2/2564 เลขที่ 2500126535 1
264  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ไฟทางหลวง บ.ดงน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 7,080.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126279 1
265  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ตูมใต้ ม.4 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 11,180.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126301 1
266  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าประชาสัมพันธ์อื่น(กรอบผังผู้บริหาร) 3,000.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125462 1
267  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ตูมกลาง ม.2 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 3,300.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126301 1
268  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ซ้ือธงชาติ กฟย.โนนสะอาด 180.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
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269  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟย.วังสามหมอ 1,685.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
270  5410490034010 นายแสวง ไชยดี ค่าซ้ือไฟฟ้า-Solar กฟอ.กภว เดือน ม.ค 64 6,952.75 16/2/2564 เลขที่ 2500125454 1
271  0413541000101 หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต(1998) ค่าซ้ือหิน ปูน ทราย กฟอ.กภว 6,099.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125574 1
272  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ค าโคกสูง ม.11 ต.ค าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9,700.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126250 1
273  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง กฟย.วังสามหมอ 2,887.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
274  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง กฟย.ประจักษ์ 6,395.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
275  3410401370934 นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ ค่าซ้ือไฟฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 4,684.08 16/2/2564 เลขที่ 2500125417 1
276  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กฟอ.กภว เดือน ม.ค 64 915.00 16/2/2564 เลขที่ 2500128176 1
277  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง ผมต.กฟอ.กภว 4,156.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
278  0994000165501 เวิลด์แชมป์(นายเจริญ ไชยเมือง) ค่าเติมน้ ายาดับเพลิง กฟอ.กภว 1,872.50 16/2/2564 เลขที่ 2500125551 1
279  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กฟอ.กภว เดือน ม.ค 64 312.00 16/2/2564 เลขที่ 2500128180 1
280  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 5,665.70 16/2/2564 เลขที่ 2500126454 1
281  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟย.ศรีธาตุ 2,835.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
282  0994000165501 เวิลด์แชมป์(นายเจริญ ไชยเมือง) ค่าจ้างเติมน้ ายาดับเพลิง กฟอ.กภว 7,554.20 16/2/2564 เลขที่ 2500125542 1
283  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.เชียงแหว ม.7 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10,690.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126250 1
284  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 6,853.08 16/2/2564 เลขที่ 2500126454 1
285  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง(ดร้ัมซัมซูง รุ่น 45510) 1 อัน ผกส.กฟอ.กภว 9,500.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
286  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟอ.กภว 15,711.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
287  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ค าโคกสูง ม.1 ต.ค าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9,570.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126250 1
288  3410400580218 นายทวี ค าผา ค่าน้ าด่ืมบรรจุถัง ผบห.กฟอ.กภว 2,244.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125276 1
289  0105535099511 บจก.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วันที่ 16-31 ม.ค 64 กฟอ.กภว 11,787.16 16/2/2564 เลขที่ 2500126519 1
290  0125536002952 บริษัท เค.จ.ีเอนเนอร์จี จ ากัด ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 6,750.47 16/2/2564 เลขที่ 2500126454 1
291  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณปิยาพัชร ถาอปุชิต บ.หัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อดุร 5,300.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126250 1
292  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ซ้ือธงชาติและธงสัญลักษณ์ กฟอ.กภว 1,500.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
293  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คุณกฤษฎา บัณฑิตภิรมย์ บ.โพธ์ิศรีส าราญ ต.โพธ์ิศรีส าราญ อ.โนนสะอาด จ.อดุร 5,890.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125990 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิรวมที่ เหตุผล

( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

294  5410490034010 นายแสวง ไชยดี ค่าซ้ือไฟฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 6,952.75 16/2/2564 เลขที่ 2500125454 1
295  3630100467163 นายทรงศักด์ิ ศรีวรรณศิริ ค่าประชาสัมพันธ์อื่น(กรอบผังผู้บริหาร 6 กรอบ) กฟอ.กภว 3,000.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125462 1
296  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง ผบค.กฟอ.กภว 938.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
297  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟย.ศรีธาตุ 2,700.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
298  3410401326285 เวิลด์แชมป์(นายเจริญ ไชยเมือง) ค่าบ ารุงบริเวณ สนง(ค่าเติมน้ ายาถังดับเพลิงชนิดแห้ง) 1,872.50 16/2/2564 เลขที่ 2500125551 1
299  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม บ.ค าไผ่ ม.7 ต.เวียงค า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 8,300.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126279 1
300  3410400580218 นายทวี ค าผา ค่าน้ าด่ืม กฟอ.กภว ประจ าเดือน ม.ค 64 2,244.00 16/2/2564 เลขที่ 2500125276 1
301  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ดงน้อย ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 20,350.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126264 1
302  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ ทต.จ าปี บ.โคกน้อย ม.2 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 17,250.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126301 1
303  3410401370934 นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ ค่าซ้ือไฟฟ้า-Solar กฟอ.กภว เดือน ม.ค 64 4,684.08 16/2/2564 เลขที่ 2500125417 1
304  3520300289324 นายผจญ ไชยมุต ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ธ.ค 64 7,644.60 16/2/2564 เลขที่ 2500126333 1
305  3939900248020 นายไชยยา ปิดเมือง ค่าซ้ือไฟฟ้า-Solar กฟอ.กภว 4,433.52 16/2/2564 เลขที่ 2500125408 1
306  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง กฟอ.กภว 2,289.00 16/2/2564 เลขที่ 2500126474 1
307  0435554000661 บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จ ากัด ค่าซ้ือฟ้า-Solar ประจ าเดือน ม.ค 64 7,315.80 17/2/2564 เลขที่ 2500130590 1
308  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.หนองกุงปาว ม.4 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 10,770.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138521 1
309  3410900338432 นางฉวีวรรณ พงษ์พุทธา ค่าซักผ้าห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ม.ค 64 500.00 19/2/2564 เลขที่ 2500140926 1
310  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าเปล่ียนลูกทุ่นไดร์ชาร์จ ซ่อมระบบไฟและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน80-9435 อด ผปบ.กฟอ.กภว 13,730.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138504 1
311  1410400116141 นายวิวัฒนา แสนนางชน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.โพธ์ิสง่า ม.14 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 9,150.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138490 1
312  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.หนองนกเขยีน ม.1 ต.หนองนกเขยีน อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี 2,690.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138043 1
313  3100500468536 อู่ หนุ่มเจริญยนต์ ค่าจา้งเหมาซ่อม เปล่ียนลูกหมากคันชักนอกR+Lรถยนต์ทะเบียน ผฉ-1026 อด กฟย.โนนสะอาด 1,800.00 19/2/2564 เลขที่ 2500137972 1
314  3410100298584 นายพิทักษ์ บุตรสาลี ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.สามหมอพัฒนา ม.13 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อดุรธานี 30,000.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138484 1
315  3400700782991 นายสมหมาย นารินทร์ ค่าจ้างเหมาเปล่ียนชุดโซ่สเตอร์ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กต 6458 อด 650.00 19/2/2564 เลขที่ 2500143730 1
316  8410488002216 ธาราอะไหล่ยนต์ ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟอ.กภว 320.00 19/2/2564 เลขที่ 2500140924 1
317  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.บ.โคกผักหวาน ม.1 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17,770.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138511 1
318  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟย.หนองแสง(ซ้ือเสียมคู่ เสียมเด่ียว) 8,100.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138035 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )
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( 1 ) เลขประจ าตัวประชาชน( 2 ) จัดซ้ือจัดจ้าง( 5 ) วันที่ เลขที่ สนับสนุน ( 7 )

319  3410400017378 นายอิทธิพล ปัญญาใส ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ทมนาดี ม.10 ต.ทมนาดี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 8,400.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138521 1
320  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ตะขอคม) ผมต.กฟอ.กภว 350.00 19/2/2564 เลขที่ 2500140918 1
321  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟย.วังสามหมอ(ซ้ือเสียมคู่ เสียมเด่ียว ตะขอคม) 8,450.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138855 1
322  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟย.โนนสะอาด(ซ้ือเสียมคู่ เสียมเด่ียว ตะขอคม) 8,450.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138030 1
323  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง กฟย.ศรีธาตุ(ซ้ือเสียมคู่ เสียมเด่ียว ตะขอคม) 8,450.00 19/2/2564 เลขที่ 2500137986 1
324  3410401305563 นายจ าลอง บูระพันธ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟย.ประจักษ์ฯ (ซ้ือเสียมคู่ เสียมเด่ียว ตะขอคม มีดอีโต้) 9,500.00 19/2/2564 เลขที่ 2500137995 1
325  3410400419263 นายเกียรติชัย แดงพรวน ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.ศรีสง่าเมือง ม.3 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 9,900.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138511 1
326  3410401326331 นายมนูญ ดวงศรี ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม. บ.หนองหอย ม.5 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 4,160.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138071 1
327  3740300714210 TM เจริญยนต์กุมภวาปี ค่าจา้งเหมาเปล่ียนชุดสวิตกญุแจเปล่ียนไดร์สตาร์ทและซ่อมระบบไฟรถยนต์ ทะเบียน 81-6432 อด 32,460.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138504 1
328 น้ าด่ืมตราเพชร ค่าน้ าด่ืม กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ม.ค 64 300.00 19/2/2564 เลขที่ 2500140925 1
329  0413553000623 หจก.ร้านวิทยาภรณ์ ค่าวัสดุสนง(แฟ้มสันติด) ผกส.กฟอ.กภว 2,160.00 19/2/2564 เลขที่ 2500138084 1
330  0413558001849 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันหล่อล่ืนเล่ือยยนต์ กฟย.โนนสะอาด ประจ าเดือน ม.ค 64 158.50 22/2/2564 เลขที่ 2500142233 1
331  3410600678386 อมรินทร์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ม.ค 64 215.24 22/2/2564 เลขที่ 2500144889 1
332  0413558001849 หจก.ละมัยพาณิชย์บริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ม.ค 64 กฟย.โนนสะอาด 147.75 22/2/2564 เลขที่ 2500142237 1

333  3412100048695 หนองแสงรุ่งเรือง
ค่าจ้างเปล่ียนยางนอกล้อหน้า-หลัง เปล่ียนโซ่สเตอร์ เปล่ียนดิสเบรกหน้า-หลังและหลอดไฟหน้า 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กล7642 อด กฟย.หนองแสง

1,725.00 22/2/2564 เลขที่ 2500142026 1

334 ร้านไทยแก้ว อ.ศรีธาตุ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กฟย.ศรีธาตุ ประจ าเดือน ม.ค 64 574.00 23/2/2564 เลขที่ 2500149071 1
335  3410400413583 ส.เจริญชัย ค่าจ้างเหมาซ่อมไดร์สตาร์ท รถยนต์ทะเบียน ผจ-6598 อด กฟอ.กภว 2,800.00 23/2/2564 เลขที่ 2500149092 1
336  1100500413816 เดอะวันไอทีแอนด์เซอร์วิส ค่าวัสดุสนง (ซ้ือตลับหมึก)กฟอ.กภว 14,310.00 23/2/2564 เลขที่ 2500146699 1
337  3410400464463 ร้านมณีรัตน์พันธ์ไม้งาม ค่าบ ารุงรักษาบริเวณ สนง.(ซ้ือต้นไทรเกาหลี) 150 ต้น กฟย.ประจักษ์ 24,000.00 23/2/2564 เลขที่ 2500146466 1
338  1410400170943 นายประสาน ไชยจินดา ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ บ.ป่าหวาย ม.4 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 23,300.00 25/2/2564 เลขที่ 2500157533 1
339  0994000369077 สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กฟย.วังสามหมอ ประจ าเดือน ม.ค 64 664.65 25/2/2564 เลขที่ 2500159940 1

3,139,219.57

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ช่ือผู้ประกอบการ( 3 ) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง ( 4 )
เอกสารอ้างอิง ( 6 )



1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ีของสัญญา/หรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง


