
 

 

 
ประกาศการไฟฟ
าส�วนภูมิภาค 

เร่ือง ประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก 
และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป)นหนังสือ 

ประจําไตรมาสที่ 1  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา  98   บัญญัติให�หน,วยงานของรัฐประกาศผลผู�ชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือกและ
สาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป4นหนังสือในระบบเครือข,ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน,วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด นั้น 

  การไฟฟ<าส,วนภูมิภาคสาขาอําเภอเข่ืองใน จึงขอประกาศผลผู�ชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือผู�ได�รับการ
คัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป4นหนังสือ ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  เมษายน   2563 
 
 
 

( นายพิชัย  กว�างขวาง ) 
ผู�จัดการ การไฟฟ<าส,วนภูมิภาคสาขาอําเภอเข่ืองใน 

 
 

 



วันท่ี เลขท่ี

1  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ กฟส.
ขน.ประจําเดือนธันวาคม 2563
 (Fleet Card)

32,645.60 4/1/2564 เลขที่ 2500053806 1

2  3340400563420 นํ้าด่ืมธานี
จัดซื้อนํ้าด่ืม กฟย.ต.บกก. 
ประจําเดือนธันวาคม 2563

           450.00 5/1/2564 เลขที่ 2002022657 1

3  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
จBางเหมาทําความสะอาด
สํานักงาน กฟย.ต.บกก. 
ประจําเดือนธันวาคม 2563

4,200.00 5/1/2564 เลขที่ 2002022720 1

4  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
จัดจBางซักเครื่องนอนเวร ฯ 
กฟย.ต.บกก. ประจําเดือน
ธันวาคม 2563

1,080.00 5/1/2564 เลขที่ 2002022700 1

5  0345559000661
บริษัทรักษาความปลอดภัยแอส
เซทลอวE

จBางเหมารักษาความปลอดภัย 
กฟส.ขน.ประจําเดือนธันวาคม 
2563

27,100.00 5/1/2564 เลขที่ 5200000936 1

6  3340400910910 ป.รุ!งเจริญบริการ
ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ 
กฟย.ต.บกก. ประจําเดือน
ธันวาคม 2563

10,581.00 6/1/2564 เลขที่ 2500019067 1

7  0992002554619
คณะบุคคลแสงรุ!งโรจนE คอน
สตรัคช่ัน

ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)017/2563 ลว 24 
พ.ย.2563

49,113.00 12/1/2564 เลขที่ 5200003721 1

8  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท
จัดซื้อหนBากากอนามัย 4 กล!อง 
กฟย.ต.บกก.

           500.00 12/1/2564 เลขที่ 2000037213 1

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
9  0343548000174 หจก.อุบลธัญจิรา

ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)016/2563 ลว 16 
พ.ย.2563

66,340.00 12/1/2564 เลขที่ 5200003760 1

10  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท
จัดซื้อเจลแอลกอฮอลE 2ขวด สบู!
เจลลBางมือ 4 ขวด

1,200.00 12/1/2564 เลขที่ 2000037152 1

11  0343540000345
หBางหุBนส!วนจํากัด ยู บี เอส เอ็น
จิเนียริ่ง

ค!าแรงจBางเหมา จ.ขย.ขน.(ค)
036/2563 ลว 17 พ.ย.2563

25,894.00 13/1/2564 เลขที่ 5200004513 1

12  3340400426627 นางวไรภรณE บุญจรัส
จัดซื้อหนBากากอนามัย กฟส.ขน.
จํานวน 10 กล!อง

1,140.00 14/1/2564 เลขที่ 2000046854 1

13  0105546095724 บริษัท ไปรษณียEไทย จํากัด
จัดจBางส!งจดหมาย ประจําเดือน
ธันวาคม 2563

2,628.00 14/1/2564 เลขที่ 2000050652 1

14  1342100012733 รBานไอทีคลินิก ซ!อมแซมคอมพิวเตอรE หผ.บง. 1,200.00 19/1/2564 เลขที่ 2000072963 1

15  3341400517844 ชาคร นํ้าด่ืม
จัดซื้อนํ้าด่ืม กฟส.ขน.
ประจําเดือนธันวาคม 2563

           540.00 21/1/2564 เลขที่ 2000080979 1

16  0343548000174 หจก.อุบลธัญจิรา
จัดซื้อ หิน ปูน ทราย เพ่ือเทโคน
เสา (ปป.เสริมหมBอแปลงบBาน
ธาตุนBอย)

1,540.80 21/1/2564 เลขที่ 2000083603 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
17  0107537000521

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)สาขาอุบลราชธานี

จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน 
กฟส.ขน.ประจําเดือนมกราคม 
2564

1,581.00 26/1/2564 เลขที่ 2000104126 1

18  0343546001131 หจก.เมืองบัว คอนสตัคช่ัน
ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ค)037/2563 ลว 24 
พ.ย.2563

74,900.00 26/1/2564 เลขที่ 5200010591 1

19  3320700300386 เสรีวิทยาภัณฑE
จัดซื้อตรายางหมึกในตัว ผกป.
(สําเนาถูกตBอง)

           400.00 26/1/2564 เลขที่ 2000104963 1

20  0994000351640 สหกรณEการเกตรร!วมใจ จํากัด
ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ 
ประจําเดือนมกราคม 
2564(81-6930,53-4533)

12,182.30 28/1/2564 เลขที่ 2500087960 1

21  0303561002088
หBางหุBนส!วนจํากัด โอเค เซฟต้ี 
ซับพพลาย (สํานักงานใหญ!)

ซื้ออุปกรณEความปลอดภัย 
กฟส.ขน.

32,736.65 28/1/2564 เลขที่ 2000115203 1

22  0105513004762 บริษัท ริโกB(ประเทศไทย)จํากัด
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอรE Ricoh 
SP230H กฟย.ต.บกก.

5,339.30 29/1/2564 เลขที่ 2000120697 1

23  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.ต.บกก. 1,180.00 29/1/2564 เลขที่ 2000120417 1

24  3340400426627 นางวไรภรณE บุญจรัส
จBางซักผBาปูหBองเวรแกB
กระแสไฟฟZาขัดขBอง กฟส.ขน.
ประจําเดือนมกราคม 2564

1,900.00 1/2/2564 เลขที่ 2000128458 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
25  3340400426627 นางวไรภรณE บุญจรัส

จBางเหมาทําความสะอาด กฟส.
ขน.ประจําเดือนมกราคม 2564

7,508.00 1/2/2564 เลขที่ 5200013538 1

26  1349900359190 นางสาวมณีรัตนE บุญจรัส
จBางเหมาทําความสะอาด กฟส.
ขน.ประจําเดือนมกราคม 2564

7,508.00 1/2/2564 เลขที่ 5200013540 1

27  3340400307831 เข่ืองในแอรE แอนดE ซาวดE
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.83-1053
 อบ. กฟส.ขน.

2,600.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134517 1

28  3340400908541 มนูญการช!าง
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.
81-0291อบ. กฟย.ต.บกก.

1,000.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134711 1

29  3340100052705 อนันตEการช!าง จBางทําตรายาง 2,770.00 4/2/2564 เลขที่ 2000147665 1

30  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ Fleet 
Card กฟส.ขน.ประจําเดือน
มกราคม 2564

27,240.60 4/2/2564 เลขที่ 2500150020 1

31  3100904899636 เข่ืองในก[อปป\]
จBางถ!ายเอกสารประจําเดือน
มกราคม 2564 กฟส.ขน.

           748.00 4/2/2564 เลขที่ 2000148948 1

32  3340400563420 นํ้าด่ืมธานี
จัดซื้อนํ้าด่ืม กฟย.ต.บกก.
ประจําเดือนมกราคม 2564

           450.00 4/2/2564 เลขที่ 2000144531 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
33  3340400471240 นายถวิล การุณยE

จBางเหมาติดต้ังมิเตอรE กฟส.ขน.
 ประจําเดือนมกราคม 2564

28,580.00 5/2/2564 เลขที่ 5200016274 1

34  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
จBางเหมาทําความสะอาด 
สํานักงาน กฟย.ต.บกก. 
ประจําเดือนมกราคม 2564

4,300.00 8/2/2564 เลขที่ 5200017065 1

35  3320700300386 เสรีวิทยาภัณฑE ซื้อวัสดุสํานักงาน ผบง. 4,230.00 8/2/2564 เลขที่ 2000162500 1

36  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
จBางซักผBาปูหBองเวรฯ กฟย.ต.
บกก.ประจําเดือนมกราคม 
2564

1,080.00 8/2/2564 เลขที่ 2000157965 1

37  0105540100068
บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี
 จํากัด

ซื้อหมึกปริ้นเตอรE Canon 
IX6870 ผบต.

2,525.20 9/2/2564 เลขที่ 2000165151 1

38  3340400910910 ป.รุ!งเจริญ บริการ
ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ กฟย.
บกก. ประจําเดือนมกราคม 
2564

10,876.85 10/2/2564 เลขที่ 2500019067 1

39  0105546095724
บริษัท ไปรษณียEไทย จํากัด 
สาขาเข่ืองใน

ค!าบริการไปรษณียE 
ประจําเดือนมกราคม 2564

1,138.00 10/2/2564 เลขที่ 2000174417 1

40  3320700300386 เสรีวิทยาภัณฑE จัดซื้อธงชาติ กฟส.ขน.            560.00 15/2/2564 เลขที่ 2000175082 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
41  0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักสE เซ็นเตอรE 
จํากัด(มหาชน) สาขา
อุบลราชธานี

จัดซื้อทีวี LED 45 น้ิว กฟย.
บกก.(งบสํารองเร!งด!วน)

8,990.00 17/2/2564 เลขที่ 5200022052 1

42  0345562001478
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที
หน่ึงซีเคียวริต้ี การEด จํากัด

จBางเหมารักษาความปลอดภัย 
กฟส.ขน.ประจําเดือนมกราคม 
2564

23,689.75 17/2/2564 เลขที่ 5200021976 1

43  5340400081626 รBานพ!อสังฃEเฟอรEนิเจอรE
ซื้อเครื่องตัดหญBา กฟย.บกก.
(งบสํารองเร!งด!วน)

8,300.00 17/2/2564 เลขที่ 5200020514 1

44  0107544000043
บริษัท โฮม โปรดักสE เซ็นเตอรE 
จํากัด(มหาชน) สาขา
อุบลราชธานี

จัดซื้อตูBนํ้าด่ืม กฟย.บกก.(งบ
สํารองเร!งด!วน)

4,800.00 17/2/2564 เลขที่ 5200022026 1

45  3450101356359 รBานพอใจ จัดซื้อกล!องเก็บเอกสาร ผบง. 1,400.00 24/2/2564 เลขที่ 2000239770 1

46  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด กฟย.บกก. 1,030.00 25/2/2564 เลขที่ 2000241839 1

47  0105554129101
บริษัท ไฮโวลทE พลัส เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

จัดซื้อพัสดุอุปกรณEไฟฟZา(ผง
เช่ือม โมลดE)

7,720.05 25/2/2564 เลขที่ 520026906 1

48  1349900359190 นางสาวมณีรัตนE บุญจรัส
ค!าจBางเหมาทําความสะอาด
สํานักงาน กฟส.ขน.
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564

7,508.00 2/3/2564 เลขที่ 5200028123 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
49  3340101248638 รBานอุบลเทคนิค

ค!าแรงจBางเหมาขยายเขตไฟฟZา 
จ.ขย.ขน.(ผ)001/2564 ลว 
11 ม.ค.2564

64,200.00 2/3/2564 เลขที่ 5200028236 1

50  0343537000411 หจก.เจ.วี.เซอรEวิส
จัดซื้อและติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศคลังมิเตอรE 
กฟส.ขน.(งบสํารองเร!งด!วน)

78,500.00 2/3/2564 เลขที่ 5200028946 1

51  3340400426627 นางวไรภรณE บุญจรัส
ค!าจBางเหมาทําความสะอาด
สํานักงาน กฟส.ขน. 
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564

7,508.00 2/3/2564 เลขที่ 5200028151 1

52  3340400426627 นางวไรภรณE บุญจรัส
จBางเหมาซักผBาปูหBองเวรแกB
กระแสไฟฟZาฯ กฟส.ขน.

1,900.00 2/3/2564 เลขที่ 2000256181 1

53  3411500445542 รBานพิทักษEชัยยางยนตE
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.
81-6930อบ.

5,800.00 4/3/2564 เลขที่ 2000274039 1

54  0994000351640 สหกรณEการเกษตรร!วมใจ จํากัด
ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ รถยนตE
 กฟภ.81-6930อบ.
83-9485อบ.ประจําเดือน

15,159.40 4/3/2564 เลขที่ 2500191124 1

55  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
ค!าจBางเหมาทําความสะอาด
สํานักงาน กฟย.บกก.
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564

3,870.00 4/3/2564 เลขที่ 5200030217 1

56  1342100012733 รBานไอทีคลินิก
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอรE Canon, 
samsung ผบต.

8,750.00 4/3/2564 เลขที่ 2000274164 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
57  3340400563420 นํ้าด่ืมธานี

ค!านํ้าด่ืม กฟย.บกก.
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564

           420.00 4/3/2564 เลขที่ 2000271419 1

58  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ 
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564 
(Fleet Card)

27,462.20 4/3/2564 เลขที่ 2500240367 1

59  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) จัดซื้อถังขยะ(Green Office) 4,777.00 5/3/2564 เลขที่ 2000283013 1

60  3320700300386 รBานเสรีวิทยาภัณฑE
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ผบง.(เมBาสE
,ตะกรBา)

           430.00 5/3/2564 เลขที่ 2000277860 1

61  3340400925224 นางมรกต บุญแทB
จBางซักเครื่องนอนเวรฯ กฟย.
บกก.

1,080.00 5/3/2564 เลขที่ 2000282220 1

62  3320700300386 รBานเสรีวิทยาภัณฑE จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ผบต. 1,974.00 5/3/2564 เลขที่ 2000282420 1

63  3341400311804 นางไกรสร ศุภกุล
จัดซื้อหนBากากอนามัย กฟส.ขน.
(ก.พ.64)

           520.00 5/3/2564 เลขที่ 2000282605 1

64  0343564000124
หจก.ท[อปเซฟต้ีเซอรEวิสแอนดE
ซัพพลาย

จัดซื้อถังดับเพลิง, เติมนํ้ายาแอรE
 (Green Office) ผบต.

13,185.00 5/3/2564 เลขที่ 2000283325 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
65  0343546001131 หจก.เมืองบัว คอนสตัคช่ัน

ค!าแรงจBางเหมา จ.ขย.ขน.(ค)
005/2564 ลว 18 ม.ค.2564

86,634.69 8/3/2564 เลขที่ 5200032290 1

66  0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก!อสรBาง จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ผกป. 2,050.00 8/3/2564 เลขที่ 2000291016 1

67  3490500057746 รBานแอ[ด ไอนาโม
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
80-6537อบ.ผกป.

1,900.00 10/3/2564 เลขที่ 2000302766 1

68  3490500057746 รBานแอ[ดไดนาโม
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.
81-6930อบ.ผกป.

1,800.00 10/3/2564 เลขที่ 2000301873 1

69  0105550069147
บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน 
จํากัด

จัดซื้อหมึกปริ้นเตอรE HP ผบต. 3,552.40 10/3/2564 เลขที่ 2000304629 1

70  3320700300386 เสรีวิทยาภัณฑE
จัดซื้อแฟZมสันกวBาง(Green 
Office)

           595.00 10/3/2564 เลขที่ 2000304528 1

71  3340400310467 อู!ถวัลยE เซอรEวิส
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน
83-5049อบ. ผกป.

1,390.00 10/3/2564 เลขที่ 2000304899 1

72  1340400219315 นางสาวพิกุลทอง การุณยE จBางเหมาทาสีพ!นหมายเลขเสา 27,500.00 12/3/2564 เลขที่ 5200035993 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
73  0345533000027 บริษัท อุบลเมืองทอง จํากัด

จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
83-1053อบ.แกBไฟฯ กฟส.ขน.

2,621.50 15/3/2564 เลขที่ 2000326880 1

74  3340100052705 รBานอนันตEการช!าง จัดซื้อตรายาง ผบต.ผกป. 1,600.00 15/3/2564 เลขที่ 2000326089 1

75  3340400910910 ป.รุ!งเจริญบริการ
ค!าเช้ือเพลิงยานพาหนะ กฟย.
บกก.ประจําเดือนกุมภาพันธE 
2564

11,650.35 15/3/2564 เลขที่ 2500227951 1

76  0353557000025 หจก.เอส.พี.2014 คอนสรัคช่ัน
ค!าแรงงานก!อสรBางขยายเขต 
จ.ขย.ขน.(ค)004/2564 ลว 
14 ม.ค.2564

81,748.00 15/3/2564 เลขที่ 5200037298 1

77  0345562001478
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที
หน่ึง ซีเคียวริต้ี การEด จํากัด

จBางเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจําเดือนกุมภาพันธE 2564

23,689.75 16/3/2564 เลขที่ 5200038190 1

78  0343540000345 หจก.ยู บี เอส เอ็นจิเนียริ่ง
ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ค)001/2564 ลว 11 
ม.ค.2564

12,198.00 16/3/2564 เลขที่ 5200038073 1

79  3340101248638 รBานอุบลเทคนิค
ค!าแรงงานจBางเหมาขยายเขต 
จ.ขย.ขน.(ผ)002/2564 ลว 5
 ก.พ.2564

63,130.00 17/3/2564 เลขที่ 5200038700 1

80  3340400058075 นายทวีสิน สาธุภาค
จัดซ!อมมอเตอรEบําบัดนํ้าเสีย 
Green Office

4,000.00 17/3/2564 เลขที่ 2000337131 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
81  0343548000174 หจก.อุบลธัญจิรา

ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ค)002/2564 ลว 12 
ม.ค.2564

58,529.00 19/3/2564 เลขที่ 5200040105 1

82  0343540000345 หจก.ยู บี เอส เอ็นจิเนียริ่ง
จBางเหมาขยายเขต จ.ขย.ขน.(ค)
003/2564 ลว 19 ม.ค.2564

16,799.00 19/3/2564 เลขที่ 5200040191 1

83  0343537000411 หจก.เจ.วี.เซอรEวิส
จBางเหมาลBางแอรEเติมนํ้ายาแอรE 
กฟส.ขน. Green Office

9,350.00 19/3/2564 เลขที่ 2000351677 1

84  3340400310467 อู!ถวัลยEเซอรEวิส
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
80-6537อบ.

5,700.00 24/3/2564 เลขที่ 2000376938 1

85  3341400517844 ชาคร นํ้าด่ืม
ค!านํ้าด่ืม ประจําเดือนมกราคม-
กุมภาพันธE 2564

           890.00 24/3/2564
เลขที่ 2000378655/ 
2000378719

1

86  3320700300386 รBานเสรีวิทยาภัณฑE
จัดซื้อกระดาษถ!ายเอกสารA4 
ผบต.

3,500.00 24/3/2564 เลขที่ 2000378881 1

87  3340400471240 นายถวิล การุณยE
ค!าจBางเหมาติดต้ังมิเตอรE กฟส.
ขน.ประจําเดือนก.พ.2564

25,260.00 24/3/2564 เลขที่ 5200043038 1

88  3340400310467 อู!ถวัลยEเซอรEวิส
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
83-1053อบ.

           800.00 24/3/2564 เลขที่ 2000379311 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
89  3320700300386 รBานเสรีวิทยาภัณฑE ซื้อวัสดุสํานักงาน ผบต. 1,050.00 24/3/2564 เลขที่ 2000377773 1

90  3340400310467 อู!ถวัลยEเซอรEวิส
จัดซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
82-8254อบ.

1,390.00 24/3/2564 เลขที่ 2000379017 1

91  3340400319138 นายสมศรี สมอาจ
ซ!อมรถยนตE กฟภ.ทะเบียน 
83-1053อบ.

2,330.00 24/3/2564 เลขที่ 2000377120 1

92  3340400923787 นายฉลอง อรอินทรE
ค!าจBางเหมาลBอมรั้วลวดหนาม 
กฟย.บกก.

59,460.00 25/3/2564 เลขที่ 5200043615 1

93  3340101248638 รBานอุบลเทคนิค
ค!าแรงจBางเหมาขยายเขต จ.ขย.
ขน.(ผ)006/2564 ลว 22 
ก.พ.2564

27,499.00 25/3/2564 เลขที่ 5200043652 1

94  0992002554619
คณะบุคคลแสงรุ!งโรจนE คอน
สตรัคช่ัน

ค!าแรงงานก!อสรBางขยายเขต 
จ.ขย.ขน.(ผ)004/2564 ลว 
22 ก.พ.2564

34,989.00 25/3/2564 เลขที่ 5200043629 1

95  0345562000978
บริษัท ต้ังซุ!นเส!ง เฟอรEนิเจอรE 
จํากัด

จัดซื้อเกBาอ้ีทํางาน พนักงาน 
กฟย.บกก.(งบเร!งด!วน)

12,251.50 25/3/2564 เลขที่ 5200026381 1

96  0353557000025 หจก.เอส.พี 2014 คอนสตรnัช่ัน
จัดซื้อพัสดุเขBางาน หิน,ปูน,ทราย
 เพ่ือเทโคนเสา 12.20เมตร
(ผกป.)

1,540.80 26/3/2564 เลขที่ 2000389703 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
97  3339900033461 รBานทรัพยEซีเกษ

จัดซื้อกระดาษมBวน(กระดาษ
ใบเสร็จ)Pos ผบง.

16,692.00 26/3/2564 เลขที่ 2000382744 1

98  0353557000025 หจก.เอส.พี.2014คอนสตรัคช่ัน
จัดซื้อพัสดุเขBางาน หิน,ปูน,ทราย
 เพ่ือเทโคนเสา 12.20เมตร 
(ผกป)

2,332.60 26/3/2564 เลขที่ 2000389630 1

99  0303561002088 หจก.เซฟต้ี ซัพพลาย
จัดซื้ออุปกรณEความปลอดภัย 
สายกันตก

7,276.00 29/3/2564 เลขที่ 2000391965 1

100  0303561002088 หจก โอเค เซฟต้ี ซัพพลาย
จัดซื้ออุปกรณEความปลอดภัย 
PPE (ถุงมือ,หมวก)

19,126.25 29/3/2564 เลขที่ 2000391839 1

101  3340400923787 นายฉลอง อรอินทรE จBางเหมาตัดตBนไมB กฟย.ต.บกก. 63,000.00 29/3/2564 เลขที่ 5200045199 1

102  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท จัดซื้อกระดาษ A4 กฟย.ต.บกก.            650.00 30/3/2564 เลขที่ 2000397713 1

103  3340400477043 นายตรีเพชร วันโท
จัดจBางทําช้ันวางที่รองรับถังขยะ
 Green Office

8,500.00 30/3/2564 เลขที่ 2000400905 1

104  3340400917205 บBานกอกมินิมารEท
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสํานักงาน
 กฟย.ต.บกก.

1,020.00 30/3/2564 เลขที่ 2000397634 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท�ายประกาศผลผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป&นหนังสือ
ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ6าส7วนภูมิภาคสาขาอําเภอเขื่องใน
ลําดับท่ี

(1)
เลขประจําตัวผู�เสีย
ภาษี/เลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผู�ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจ�าง

(5)

เอกสารอ�างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)
105  3340400133981 นายวิฑูรยE ทวีศรี

จัดจBางซ!อมแซมอาคารฟoตเนต 
Green Office

18,500.00 30/3/2564 เลขที่ 2000400838 1

รวมท้ังสิ้น 1,482,954.54 

(3) ระบุช่ือผูBประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจBางในแต!ละครั้ง เช!น ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง จBางซ!อมรถยนตE เปpนตBน

(2) ระบุเลขประจําตัวผูBเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูBประกอบการ

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจBางในแต!ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหBรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจBางทุกรายการ 
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขBอตกลงเปpนหนังสือ หรือหลักฐานการจ!ายเงิน เช!น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจBางน้ัน โดยใหBระบุเปpนเลขอBางอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจBางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด!วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข�อมูล
(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจBาง


