
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านกรวด 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 

                                                                                ........................................................... 

                                                                                  (  นายส าคัญ  สยามประโคน  )           

                                                                                         ผจก.กฟส.บ้านกรวด 

 



ล ำดับท่ี  เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  จ ำนวนเงินรวม วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน
/ เลขประจ ำตัวประชำชน  ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

1  0305546000829 บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ ากัด สาขาบุรีรัมย์ ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 83-7740 บร 5,085.71 01/01/2564 เลขท่ี 2000125895 1
2  1310800100986 นางสาวนงลักษณ์ สุขล้วน ซักอุปกรณ์ท่ีนอนเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ซักผ้าห่ม,ปลอกหมอน

,ผ้าปูท่ีนอน)
30,000.00 04/01/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.กป.05 1

3  3310700881583 นางสาวภัคฐ์พิชา ธันยพิพัธน์ ค่าหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์และถุงมือยาง 4,750.00 11/01/2564 เลขท่ี 2000032934 1
4  3100901713485 ร้านเจ.เจ.ซัพพลาย กระดาษA4 และสมุดบัญชี 1,580.00 14/01/2564 เลขท่ี 2000048273 1
5  3320500750345 ร้านรวยรินทร์ 2 จัดจ้างท าสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็คฯ 370 14/01/2564 เลขท่ี 2000048114 1
6  3100901713485 ร้าน เจ.เจ.ซัพพลาย (ส านักงานใหญ่) ซ้ือกรกกะดาษพิมพ์บัตรคิว เทอร์มอล ขนาด 57 X 50 cm. 980 19/01/2564 เลขท่ี 2000068520 1
7  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 1890 บาท 1,890.00 21/01/2564 เลขท่ี 2000092279 1
8  0313535000618 หจก.กาญจนโรจน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ม.ค. 2564 1,106.00 22/01/2564 เลขท่ี 2000092302 1

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น WF-7211 ผกป. รหัสทรัพย์สิน
โดย นายสุมิตร ปุณยกนก 532223080-0  หมึกสีด า 1 ตลับ

หมึกสีม่วงแดง 1 ตลับ
สีฟ้า 1 ตลับ
สีเหลือง 1 ตลับ

10  0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) หมึกพิมพ์ Fuji xeroox P355d และหมึกพิมพ์ Ricoh SP325 SFNw 6,750.00 22/01/2564 เลขท่ี 2000092285 1

11  3310800027347 นายจักรดุลย์ เพ็งประโคน จ้างบุคคลภายนอกขยายเขตฯ โครงการ คขก.2 บ.ละหานทรายเก่า
2 ม.2 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

56,853.75 25/01/2564 เลขท่ี PO : 3001815308 1

12  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ ค่าบ ารุงรักษา รถยนต์ ทะเบียน นข 5553 บร. 24,406.70 26/01/2564 เลขท่ี PO : 3001816080 1
13  0305534000772 บริษัท วันดีพัฒนา จ ากัด ค่าจ้างเหมารถเครนไฮดรอลิคขนาด 25 ตัน 2 คัน ช่วยด าเนินการ

ก่อสร้าง
25,680.00 27/01/2564 เลขท่ี PO : 3001816866 1

14  3310700877128 นายสุรชัย วิรัตน์จินดา ค่าซ่อมโทรทัศน์ 10,000.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000116386 1
15  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ นข 5553 บร 13,696.00 01/02/2564 เลขท่ี 2000125982 1
16  3310800232650 ร้านน้ าด่ืมฟ้าใส จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านักงาน ประจ าเดือน ก.พ.2564 800 01/02/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(กป.)292 1
17  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยานยนต์ ค่าบ ารุงรักษา รถยนต์ ทะเบียน นข 5553บร 3,456.10 01/02/2564 เลขท่ี 2000125870 1
18  1309900232921 นางรองแอร์ แอนด์เซอร์วิส ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู ห้องเวรแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
27,713.00 04/02/2564 เลขท่ี PO : 3001821596 1

19  3310701218969 นางพนิดา จวงประโคน บุคคลภายนอกงานจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายติดต้ังหม้อแปลงบ้านสายโท 2 กลาง ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์

14,190.00 05/02/2564 เลขท่ี PO : 3001822413 1

20  0313535000618 หจก.กาญจนโรจน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ม.ค. 2564 2,248.00 05/02/2564 เลขท่ี 2000155609 1
21  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ ติดต้ังระบบไฟไซเรยและระบบไฟถอย ทะเบียน 83-7740 บร. 

ประเภท รถเครน 9 ตัน
16,841.80 10/02/2564 เลขท่ี PO : 3001824569 1

22  3310800232650 ร้านน้ าด่ืมฟ้าใส โดย นางนิสา เสาเปรีย ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน ม.ค. 2564 800 17/02/2564 เลขท่ี 2000196317 1

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบ้ำนกรวด

9  0105519001331 3,884.10 22/01/2564 เลขท่ี 2000092290



ล ำดับท่ี  เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  จ ำนวนเงินรวม วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบ้ำนกรวด

23  1409900228680 ร้านถูกใจ ซุปเปอร์ถูก จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 889 18/02/2564 เลขท่ี 2000204966 1
24  0994000165501 บริษัท สยามพลาสแพค อินดัสเตรียล จ ากัด จัดซ้ือกล่องใส่บิลค่าไฟฟ้าจ านวน 3000 กล่อง 48,150.00 19/02/2564 เลขท่ี PO : 3001830132 1
25  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ จ้างซ้อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9286 บร. รถหก

ล้อ 2 ต้น
5,735.20 24/02/2564 เลขท่ี 2000234907 1

26  3310701099404 นาย ประเสริฐ พวงเพชร จ้างบุคคลภายนอกท างานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบ
จ าหน่ายแรงสูง ประจ าปี 2564

92,000.00 24/02/2564 เลขท่ี PO : 3001831847 1

27  5310490014401 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ จัดซ้ือสะลิงและสะเก็น 10,272.00 24/02/2564 เลขท่ี 2000239158 1
28  3310700455100 ร้าน เครือ เฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือชุดผ้านวมพร้อมหมอน ห้องเวรแก้ไฟฯ 6,800.00 24/02/2564 เลขท่ี 2000236522 1
29  0313535000618 หจก.กาญจนโรจน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 505 25/02/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)548 1
30  0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ้านกรวด สาขาท่ี 0346 ค่าส่งไปรษณีย์ ก.พ.64 662 25/02/2564 เลขท่ี 2100072497 1
31  1409900228680 ร้านถูกใจ ซุปเปอร์ถูก จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 989 01/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)503 1
32  3100901713485 ร้านเจ.เจ.ซัพพลาย กระดาษA4 เทปลบค าผิดและแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,830.00 02/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)569 1
33  3310800232650 ร้านน้ าด่ืมฟ้าใส ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน มี.ค. 2564 800 03/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(กป.) 597 1
34  3100901713485 ร้านเจ.เจ.ซัพพลาย ร้านเจ.เจ.ซัพพลาย 919 03/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)584 1
35  3100901713485 ร้านเจ.เจ.ซัพพลาย จัดซ้ือแฟ้มผูก 6,500.00 04/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)611 1
36  3310701218969 นางพนิดา จวงประโคน จ้างเหมาขุดหลุมปักเสางาน ปป.ระบบจ าหน่ายแบ่งจ่ายหม้อแปลง

หน้าปศุสัตว์บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
74,565.00 05/03/2564 เลขท่ี PO : 3001836725 1

37  3310400014035 หจก.ส่งเส็งมอเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ 51,895.00 10/03/2564 เลขท่ี PO เลขท่ี 3001839381 1
38  3310701218969 นางพนิดา จวงประโคน จ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงบ้านหนองจิก ต.บ้านกรวด อ.

บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
20,120.00 11/03/2564 เลขท่ี PO เลขท่ี 3001840631 1

39  3310701218969 นางพนิดา จวงประโคน จ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงแรงดันตกบ้านตาอี ต.บ้าน
กรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

23,120.00 11/03/2564 เลขท่ี PO เลขท่ี 3001840579 1

40  3310701218969 นางพนิดา จวงประโคน จ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงบ้านสายตรี 9 ใต้ ต.หนองไม้
งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

30,620.00 12/03/2564 เลขท่ี PO เลขท่ี 3001841039 1

41  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ จัดจ้างซ่อม/บ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 82-9286 บร. 11,352.70 15/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(กป.)717 2
42  0313535000618 หจก.กาญจนโรจน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน มี.ค. 2564 645 25/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.)843 1
43  3310800413450 ร้านย่ิงคุณพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษ A4 540 29/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(บห.) 863 1
44  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด จัดซ้ือ Drum Unit (ดรัม) ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND รหัส

ทรัพย์สิน 532155653
4,494.00 11/02/2564 เลขท่ี 2000155617 2

45  3310800272287 นาง หงษ์ทอง จันทนาม จ้างเหมาบุคคลธรรมดาท าความสะอาด สนง. ประจ าปี 2564 87,324.00 04/01/2564 เลขท่ี PO : 3001804479 2
46  0107537000882 บมจ. ธนาคารกรุงไทย ค่าเช้ือเพลิงพาหนะ Fleet Card ธ.ค.2563 39,355.00 22/01/2564 เลขท่ี 250057205 1
47  0313540000141 หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต 23,540.00 10/02/2564 เลขท่ี PO : 3001825214 3
48  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยางยนต์ ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน กธ-3210 บร. 4,055.30 15/02/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-418.02 1
49  0313531000028 หจก.นางรองเจริญยานยนต์ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ทะเบียน กธ-3210 บร. 14,766.00 15/02/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-415.02 1



ล ำดับท่ี  เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  จ ำนวนเงินรวม วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบ้ำนกรวด

50  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 865 บาท 865 09/03/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-663.02 1
51  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดู ค่าจัดซ้ือหินปูนทรายงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย แบ่งจ่ายหม้อ

แปลงหน้าปศุสัตว์บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1,700.00 15/03/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-707.01 1

52  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือหินปูนทรายงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย แบ่งจ่ายหม้อ
แปลงหน้าปศุสัตว์บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

1,700.00 15/03/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-722.02 1

53  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือหินปูนทรายงานปรับปรุงเพ่ิมขนาดหม้อแปลงบ้านโคก
ระเหย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

1,700.00 15/03/2564 เลขท่ี ฉ.3 บกว.(กป.)- 708.01 1

54  3310600104411 ร้านศรีฟ้าค้าวัสดุ ค่าจัดซ้ือหินปูนทรายงานปรับปรุงแรงดันตกบ้านตาอี ต.บ้านกรวด 
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

1,700.00 15/03/2564 เลขท่ี ฉ.3บกว.(กป.)-710 1

รวมท้ังส้ิน 823,189.36            

หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี


