


ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

1  1330900200061 นายปรัชญา แกวกอง
จางเหมาฯปรับปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.เชือก 

ม.8 ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
36,270.00 8/1/2564 เลขที่ 3001794947 4

2  0333537001204 หจก.ราษีทรัพยศิริปโตรเลียม คาเชื้อเพลิงยานพาหนะ กข 9415 ศก 2,589.60 14/1/2564 เลขที่ 2000052360 1

3  0333537001204 หจก.ราษีทรัพยศิริปโตรเลียม
คาน้ํามันเชื้อยานพาหนะ กฟส.รศ. ประจําเดือน 

ธ.ค.2563
28,836.30 15/1/2564 เลขที่ 2500073306 1

4  3330101466619 อูชางแกน
คาซอมเครมไฮโดรริก รถยนต ทะเบียน 81-0737 

ศก.
51,100.00 19/1/2564 เลขที่ 2000072940 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

5 อบต.เมืองคง คาจัดเก็บขยะมูลฝอย 160.00 19/1/2564 เลขที่ 2000071697 3

6  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100KVAบานโจ

ดมวง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
12,840.00 21/1/2564 เลขที่ 3001799417 4

7  5330900025962 ราน เอส.พี.เซอรวิส
คาสีน้ํามันและอุปกรณใชทาสีลานกิจกรรมความ

ปลอดภัย
10,841.00 21/1/2564 เลขที่ 2100020409 1

8  5330900025962 ราน เอส.พี.เซอรวิส วัสดุสํานักงาน ผกป.รศ. 12,690.00 21/1/2564 เลขที่ 2000086019 1

9  3330900548934 รานภูทองหอสราง จางเหมารถเครนขนเสา 8,000.00 21/1/2564 เลขที่ 2000084804 1

10  3330900570484 กตะศิลา คาปูน หิน ทราย 24,960.00 26/1/2564 เลขที่ 3001813987 4

11  0355546000136
บริษัทแคทวัน ซุปเปอรมารเก็ต 

จํากัด
วัสดุสํานักงานเบ็ดเตล็ด 3,129.00 27/1/2564 เลขที่ 2000108926 1



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

12  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จํากัด(มหาชน) เคร่ืองกดเจลลางมือแบบเทาเหยียบ 1,090.00 1/2/2564 เลขที่ 2100029883 1

13  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ขย.เมนชายคาเขตเทศบาลตาํบลเมืองคง

 ม.14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
7,490.00 2/2/2564 เลขที่ 3001806552 4

14  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100KVAบาน

ดอนไมงาม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
17,120.00 2/2/2564 เลขที่ 3001799412 4

15  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานสงยาง ม.11 ต.กุง อ.ศิลาลาด

 จ.ศรีสะเกษ
6,420.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779020 4

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

15  3330900548934 รานภูทองกอสราง
 จ.ศรีสะเกษ

6,420.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779020 4

16  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100KVAคุมปา

ยาง ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
28,890.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779002 4

17  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานโนนศิลป ม.4 ต.สมปอย อ.

ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
18,190.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779023 4

18  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ขย.เพิ่มเฟสแรงต่ําบานดู ม.11 ต.ดู อ.

ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
16,050.00 2/2/2564 เลขที่ 3001806550 4

19  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานหลักดาน ม.3 ต.หนองบัวดง 

อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
6,420.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779018 4

20  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ยายแนวฯแรงสูงหนาที่วาการอําเภอศิลา

ลาด จ.ศรีสะเกษ
39,590.00 2/2/2564 เลขที่ 3001803025 4

21  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานดอนมวง ม.9 ต.ดู อ.ราษีไศล

 จ.ศรีสะเกษ
28,890.00 2/2/2564 เลขที่ 3001787120 4

22  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานดู ม.1,11 ต.ดู อ.ราษีไศล จ.

ศรีสะเกษ
14,980.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779034 1
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เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

23  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา คฟม.2บานสรางป(โนนหัวแฮด) ม.10 ต.

สรางป อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
19,260.00 2/2/2564 เลขที่ 3001779029 4

24  1489900021970 รานฟอรจูนโฮม เฟอรนิเจอร ชั้นวางเอกสารจํานวน 2 ชุด 10,800.00 3/2/2564 เลขที่ 2100032524 1

25  3330900704375 รานเติมทรัพยโอเคการพิมพ ปายไวนิล การแขงขันกีฬาและสันทนาการ 700.00 3/2/2564 เลขที่ 2000140175 1

26  0453562000517 หจก.รุงเรืองกิจไฟฟากอสราง
จางเหมาเสริมหมอแปลงบานจิกสังขทอง ต.จิก

สังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
71,690.00 4/2/2564 เลขที่ 3001812017 4

นายชัยวุฒิ สายชมภ(ูน้ําดื่มเวอร

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

27  1330900196811
นายชัยวุฒิ สายชมภ(ูน้ําดื่มเวอร

ชั่น)
คาน้ําดื่มประจําเดือน ม.ค. 2564 360.00 5/2/2564 เลขที่ 2000152690 1

28  0994000165501 บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอรจํากัด จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 80,025.30 8/2/2564 เลขที่ 5200017311 1

29  5330900025962 รานเอส.พี.เซอรวิส
ตลับหมึกพรอมโทนเนอร RICOH รุน SP 230 

SFNw
3,850.00 8/2/2564 เลขที่ 200161178 1

30  3330101235307 นายบุญธรรม พลนํา
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

กอย ม ต.ดู อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
42,865.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820447 4

31  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร

จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

ชุมชนยุทธศักดิ์ ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะ

เกษ

5,720.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820440 4

32  1330900065198 นายธวัช สิงหคาํ
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

มะฟก ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
16,390.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820446 4

33  3330900548934 รานภูทองกอสราง คาเครื่องตัดหญาสะพายบา 9,469.50 10/2/2564 เลขที่ 3001824812 1
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34  1330900065198 นายธวัช สิงหคาํ
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

สะคาม ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
12,360.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820443 4

35  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

หนองบาก ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
11,375.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820438 4

36  3330101235307 นายบุญธรรม พลนํา
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

แตงแซง ม ต.ดู อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
15,540.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820448 1

37  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

คอ ต.ดู อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
18,250.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820435 4

เอกสารอางอิง

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

38  1330900065198 นาธวัช สิงหคํา
จางเหมาปรบัปรุงเปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร บ.

โนนสูง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
9,595.00 10/2/2564 เลขที่ 3001820441 4

39  0107544000043
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด(มหาชน)ส.อุบลราชธานี

อุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ประจําสํานักงาน 

รองรับ GECC
3,642.00 15/2/2564 เลขที่ 2100043337 1

40  1489900021970 รานฟอรจูน เฟอรนิเจอร ชั้นวางเอกสาร 2,500.00 16/2/2564 เลขที่ 2100045340 1

41  0333532000056 หจก.โควทองอยู(สํานักงานใหญ) คาปะยางรถยนต PEA ขย 808 ขก 180.00 17/2/2564 เลขที่ 2100046819 1

42  3330900704375 รานเติมทรัพยโอเคการพิมพ ปายบงชี้ลานกิจกรรมความปลอดภัย กฟภ. 5,500.00 17/2/2564 เลขที่ 2000201623 1

43  0335560000440
บริษัท แสงชัยเอ็นจิเนียริ่ง(1995)

 จํากัด

จัดซื้อฝารองนั่งชักโครกอัตโนมัติสําหรบัหองนํ้าคน

พิการและอุปกรณสํานักงาน
5,355.00 17/2/2564 เลขที่ 2100064430 1
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44  3330900548934 รายภูทองกอสราง คาจางเหมาเครนพรอมสวานเจาะ 8,000.00 18/2/2564 เลขที่ 3001828221 1

45  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ขย.แรงต่ําบานกลางเมือง(ทาโพธิ)์ ม.14 

ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
14,980.00 19/2/2564 เลขที่ 3001819822 4

46  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาปกเสาแซมไลนF6บานเห็ดผึ้ง-หนองกาม 

ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
48,150.00 19/2/2564 เลขที่ 3001823059 4

47  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาเสริมหมอแปลงไฟเกษตรวัดพระพุทธบาท

 บานเปอย ต.สมปอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
8,560.00 19/2/2564 เลขที่ 3001823063 4

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

48  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็นและรถเข็นคนพิการ

(GECC)
13,375.00 19/2/2564 เลขที่ 5200023096 1

49  0333561001481
หจก.สหพลัส 274 (สํานักงาน

ใหญ)

ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเดินระบบไฟฟาภายใน สนง.

(GECC)
190.46 22/2/2564 เลขที่ 2100053272 1

50  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาซอมรถยนต PEA บย 6223 ศก 390.00 23/2/2564 เลขที่ 2000232586 1

51  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.หัวชาง 

ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
19,260.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025105 4

52  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.ดอนมวง

 ต.ดู อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
17,025.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025208 4

53  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาซอมรถยนต PEA 81-3435 ศก 3,460.00 23/2/2564 เลขที่ 2000232686 1

54  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.โจดนา

ลือ ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
13,760.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025158 4



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

55  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาซอมรถยนต PEA บย-107 ศก 2,990.00 23/2/2564 เลขที่ 2000230523 1

56  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาซอมรถยนต PEA กข 9415 ศก 2,390.00 23/2/2564 เลขที่ 2000232443 1

57  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมาปรบัปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.ดอนงู

เหลือม ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
19,320.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025131 4

58  1330900065198 นายธวัช สิงหคาํ
จางเหมาปรบัปรุงไมแปนรองรับมิเตอร บ.จิกสังข

ทอง ต.จิกสังขทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
16,715.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025225 4

59  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

คาเปลี่ยนฟมลรถยนต PEA กข 9415 ศก 1,500.00 23/2/2564 เลขที่ 2000232795 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

59  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาเปลี่ยนฟมลรถยนต PEA กข 9415 ศก 1,500.00 23/2/2564 เลขที่ 2000232795 1

60  5330900025962 SP เอสพี เซอรวิส
จางทําเหล็กกั้นที่จอดรถเข็นคนพิการ(พรอม

อุปกรณ)GECC
1,200.00 24/2/2564 เลขที่ 2000238707 1

61  0453562000517 หจก.รุงเรืองกิจ ไฟฟากอสราง
จางเหมา ปป.ติดตั้งสริมตัดจาย TR.บ.หัวชาง ต.

หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
62,060.00 25/2/2564 เลขที่ 3001831747 4

62  3300363000205 รานเอส เอ็ม แอรเซอรวิส ดรัมซัมซงุ ผบง.รศ. 9,950.00 8/2/2564 เลขที่ 200159526 1

63  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ขย.เพิ่มเฟสแรงต่ํา บ.สมปอย ม.17 ต.

สมปอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
1,070.00 1/3/2564 เลขที่ 3001829701 4

64  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ปป.เพิ่มขนาดTR.บานเหลาโดน ต.หนอง

แค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
26,750.00 1/3/2564 เลขที่ 3001829697 4

65  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ปป.ติดตั้งTR.เสรมิตัดจายบานกอก ต.

บัวหุง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
9,630.00 1/3/2564 เลขที่ 3001829694 4

66  0333537001204 หจก.ราษีทรัพยศิริโตรเลียม คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประจําเดือน ม.ค. 2564 5,455.10 1/3/2564 เลขที่ 2500163875 1



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

67  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา เสริมหมอแปลงบานบาก ต.หนองอ่ึง อ.

ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
42,800.00 1/3/2564 เลขที่ 3001829699 4

68  0333537001204 หจก.ราษีทรัพยศิริปโตรเลี่ยม
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต PEA ประจําเดือน ก.พ. 

2564
31,782.30 2/3/2564 เลขที่ 2500166429 1

69  3330900772991
อูรุงเจริญยนตและรานรุงเจริญ

อะไหลยนต
คาซอมรถยนต PEA ทะเบียน 81-0737 ศก. 16,360.00 2/3/2564 เลขที่ 3001832546 1

70  3330900570484 รานกตะศิลา

จางเหมางานขยายเขตระบบจําหนาย ปป.เพิ่มเฟส

แรงต่ําบานยางใหญ ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรี

สะเกษ

71,000.00 4/3/2564 เลขที่ 3001831132 4

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

สะเกษ

71  0335554000085
บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ 

จํากัด
จัดซื้อสีทาถนน รองรบั (GECC) 1,437.00 4/3/2564 เลขที่ 2100063523 1

72  1330900200061 นายปรัชญา กองแกว
จางเหมา ปรับปรุงไมแปนรองรับมิเตอรบานตัง ต.

หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
27,950.00 4/3/2564 เลขที่ 3001828101 1

73  5330900025962 นายสกุล ศรีจันทร
จางเหมา ปรับปรุงไมแปนรองรับมิเตอรบานดอน

ต่ํา ต.หวานคํา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
7,845.00 4/3/2564 เลขที่ 3001827025 4

74  5330990002380 อูประสิทธิ์มอเตร คาเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต PEA ป-0998ศก 2,600.00 4/3/2564 เลขที่ 2100063283 1

75  1330900196811 รานน้ําดื่มเวอรชั่น คาน้ําดื่ม ประจําเดือน ก.พ. 2564 400.00 8/3/2564 เลขที่ 2000287323 1

76  3330900208378 รานวรีพรพานิชย จัดซื้อไฟฉายคาดหัว จํานวน 6 ชุด 2,450.00 9/3/2564 เลขที่ 2100068089 1

77  0335554000085
บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ 

จํากัด
จัดซื้อสีทาถนน รองรบั GECC 2,189.00 9/3/2564 เลขที่ 2100068113 1



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

78  3330900704375 รานเติมทรัพยโอเคพิมพ วัสดุเบ็ดเตล็ด(ตรายางประทับโอนเงินรายไดฯ) 2,300.00 12/3/2564 เลขที่ 2000315282 1

79  1330900028241 รานพีโอเอ คอมพิวเตอร จัดซ้ือตลับหมึกเครื่องพิมพ CANON รุน IX6870 5,500.00 12/3/2564 เลขที่ 2100072648 1

80  1330900028241 รานพีโอเอ คอมพิวเตอร 0yf:nhvตลับหมึกเคร่ืองพิมพ HP officejet 7110 5,700.00 12/3/2564 เลขที่ 2100072677 1

81  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาปกเสาแซมไลนหนา อบต.ไผ อ.ราษีไศล 

จ.ศรีสะเกษ
44,405.00 15/3/2564 เลขที่ 3001832312 4

82  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ําบานตัง ต.หนองแค 

43,870.00 15/3/2564 เลขที่ 3001832310 4

เอกสารอางอิง

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

82  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ําบานตัง ต.หนองแค 

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
43,870.00 15/3/2564 เลขที่ 3001832310 4

83  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาปกเสาแซมไลนบานคูสระใหญ อ.ราษีไศล

 จ.ศรีสะเกษ
37,878.00 15/3/2564 เลขที่ 3001832308 4

84  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมา เสริม TR.ตลาดสดถนนอินทรทอง ต.

เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
23,754.00 15/3/2564 เลขที่ 3001835303 4

85  0107537000521
บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)
จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด 6,161.00 16/3/2564 เลขที่ 2100076924 1

86  3330900570484 รานกตะศิลา จางเหมากอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต 42,000.00 16/3/2564 เลขที่ 5200037864 1

87  3330900548934 รานภูทองกอสราง จางเหมารถเครนไฮรดรอลิคพรอมรถขุดเจาะ 24,610.00 16/3/2564 เลขที่ 2000331246 1

88  0353563001160 หจก. ขวัญศุภรัฐ
จางเหมาบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาระบบ 1 เฟส

,ระบบ 3 เฟส
54,800.00 18/3/2564 เลขที่ 3001838786 1

89  0335554000085 บริษัทศิริมหาชัย ศรสีะเกษ จํากัด คาพัสดุ อุปกรณใชในการกอสราง 3,700.00 23/3/2564 เลขที่ 5200041670 1



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

90 องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง
คาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือน ม.ค. - ก.พ. 

2564
320.00 18/3/2564

เลขที่ 

2000349721,2000

349729

1

91  3330900704375 เติมทรพัยโอเคการพิมพ ตรายางหัวหนาแผนก 1,500.00 23/3/2564 เลขที่ 2000371947 1

92  0335560000440
บริษัท แสงชัยเอ็นจิเนียริ่ง 

(1995)จํากัด
ซื้อคอร.เหล็กรูปรางน้ํา ขนาด100*50*5 มม. 6,000.00 24/3/2564 เลขที่ 2100086771 1

บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร บมจ.(สาขา

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

93  0107536000633
บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร บมจ.(สาขา

อุบลราชธาน)ี
วัสดุอุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด รองรับ GECC 600.00 24/3/2564 เลขที่ 2100086052 1

94  3330900548934 รานภูทองกอสราง จางเหมารถเทรลเลอรขนเสา 29,000.00 25/3/2564 เลขที่ 5200043677 1

95  5451100038172 รานหมีนอย คาพัสดุอุปกรณเดินสายไฟ 1,186.00 25/3/2564 เลขที่ 2000383885 1

96  0335561001059 บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด คาพัสดุอุปกรณเดินสายไฟ 1,260.00 25/3/2564 เลขที่ 2000383825 1

97  3330900548934 รานภูทองกอสราง คาหิน,ปูน,ทราย 20,415.60 25/3/2564 เลขที่ 5200043703 1

98  1330900123006 ชาญชัยรุงเรือง เซอรวิส คาซอมรถยนต PEA ทะเบียน81-0737 ศก 1,580.00 25/3/2564 เลขที่ 5200043651 1

99  0107537000521
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)
วุสด-ุอุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด รองรบั GECC 2,186.00 30/3/2564 เลขที่ 2100092176 1

100  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาปป.เพิ่มขนาด TR. บ.ดอนต่ํา ต.หวานคํา

 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
57,780.00 30/3/2564 เลขที่ 3001846330 4



ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลที่สนับสนุน

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันท่ี เลขท่ี

101  3330900548934 รานภูทองกอสราง
จางเหมาปป.ติดตั้ง TR.เสรมิตัดจาย บ.สรางป ต.

หนองป อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
21,400.00 30/3/2564 เลขที่ 3001846331 4

102  0107537000521
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงานในงาน GECC 2,989.00 4/3/2564 เลขที่ 2100063384 1

103  3300363000205 เอส เอ็ม แอรเซอรวิส หมึกพิมพ RICOH ธุรการ 3,250.00 15/3/2564 เลขที่ 2000323901 1

104  3339900162686 รานเตียงศิริ วัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน GECC 4,307.00 16/3/2564 เลขที่ 2100076430 1

รวมทั้งสิ้น 1,683,418.16

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

เอกสารอางอิง

รวมทั้งสิ้น 1,683,418.16

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ท่ีมีการจัดซื้อจัดจาง

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(6) ระบุวันที/่เลขที่ของสญัญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางน้ัน โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังน้ี

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค 0404.4/ว322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

             ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรค 2

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ขอ 79 วรรค 2

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

             ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล


