
ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
ขออนุมัติจัดซื้อน้้ำดืม่ เพ่ือใชส้้ำหรับบริกำรลกูคำ้และบุคลำกรในส้ำนักงำน กฟส.ประโคนชยั
-คำ่น้้ำดืม่ ประจ้ำเดอืน พฤษภำคม 2564 จ้ำนวน 46 ถงั
ขออนุมัติจัดซื้อกระดำษถำ่ยเอกสำร dda A4
-กระดำษถำ่ยเอกสำร dda A4 80g500p จ้ำนวน 10 รีม
ขออนุมัติจัดซื้อกระดำษถำ่ยเอกสำร dda A4
-กระดำษถำ่ยเอกสำร dda A4 80g500p จ้ำนวน 10 รีม
ขออนุมัติจัดซื้อน้้ำดืม่ เพ่ือใชส้้ำหรับบริกำรลกูคำ้ และบุคลำกรในส้ำนักงำน กฟย.พลบัพลำ
ชยั
-คำ่น้้ำดืม่ ประจ้ำเดอืน พฤษภำคม 2564 จ้ำนวน 30 ถงั
ขออนุมัติจ้ำงเปลีย่นยำงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข.5554 บร.
-ยำงนอก BS 205/70R15 R611 จ้ำนวน 1 เส้น
ขออนุมัติจัดซื้อ หมวกนิรภัยปีกรอบปรับหมุน รองใน 4 จุด สีเหลอืง
-หมวกนิรภัยปีกรอบปรับหมุน รองใน 4 จุด สีเหลอืง จ้ำนวน 3 ใบ
ขออนุมัติจ้ำงลำ้งแอร์ กฟย.พลบัพลำชยั
-คำ่ลำ้งแอร์ จ้ำนวน 3 เคร่ือง
ขออนุมัติจ้ำงซักอุปกรณ์นอนเวรแกก้ระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง ประจ้ำเดอืน พฤษภำคม 2564
-ผ้ำปูทีน่อน,ผ้ำห่ม,ปลอกหมอน จ้ำนวน 372 ชิน้
ขออนุมัติจ้ำงเหมำงำนปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.ล้ำดวน ม.2 ต.จรเขม้ำก อ.ประ
โคนชยั
จ.บุรีรัมย์ จ้ำนวน 191 เคร่ือง
-มิเตอร์ เคร่ืองที ่1 รำคำต่อหน่วย 210 บำท จ้ำนวน 92 เคร่ือง จ้ำนวนเงิน 19,320 บำท
-มิเตอร์ เคร่ืองที ่2 รำคำต่อหน่วย 140 บำท จ้ำนวน 60 เคร่ือง จ้ำนวนเงิน 8,400 บำท
-มิเตอร์ เคร่ืองที ่3 รำคำต่อหน่วย 140 บำท จ้ำนวน 22 เคร่ือง จ้ำนวนเงิน 3,080 บำท
-มิเตอร์ เคร่ืองที ่4 รำคำต่อหน่วย 130 บำท จ้ำนวน 17 เคร่ือง จ้ำนวนเงิน 2,210 บำท
ขออนุมัติจัดจ้ำงเทพ้ืนคอนกรีตต้น Riser Pole และ ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกนัสัตว์ (Snake Guard)
-เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ จ้ำนวน 8 ต้น
-งำนติดต้ังอุปกรณ์ป้องกนัสัตว์ (Snake Guard) เสำขนำด 22 ม. จ้ำนวน 180 ต้น

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสที่ 2/2564 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2564 ถึง เดอืน มิถุนำยน พ.ศ.2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอประโคนชัย

1

10  3310701223181 นำยประมิตร เอยประโคน 99,500.00 9/6/2564 เลขที ่5200088072 1

9  3310701223181 นำยประมิตร เอยประโคน 33,010.00 8/6/2564 เลขที ่5200086858

1

8  3310100017284 นำงจันทรำ จวงประโคน 3,000.00 8/6/2564 เลขที ่2000710656 1

7  3310701215714 นำยพินิจ น้อยพลี 1,350.00 7/6/2564 เลขที ่2000704701

1

6  0994000165501 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ้ำกดั
 (ส้ำนักงำนใหญ่)

3,870.00 7/6/2564 เลขที ่2000706247 1

5  0313538000317

1

1

4  3310701240778 ร้ำนบุญสมใจ 300.00 2/6/2564

2/6/2564 เลขที ่2000685576

น้้ำดืม่ศริิชยั 690.00

หจก.ต้ังกมิหลกีำรยำง 3,100.00 4/6/2564 เลขที ่2000693326

เลขที ่2000685576

เลขที ่2100162155 3

3  3100901713485 ร้ำน เจ.เจ.ซัพพลำย 1,100.00

2/6/2564 เลขที ่2000690838 3

2  3100901713485 ร้ำน เจ.เจ.ซัพพลำย 1,100.00 2/6/2564

1  3571100005421



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
คำ่น้้ำมันเชือ้เพลงิยำนพำหนะ ประจ้ำเดอืน พฤษภำคม 2564 ประเภท ดเีซล ผบง.กฟส.ปช
ทะเบียน 8กษ402 กทม.
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองเขยีนเพ่ือใชใ้นแผนกกอ่สร้ำงและปฏบิัติกำร
-ลวดเย็บ MAX No.10 จ้ำนวน 14 กลอ่ง
-คลปิด้ำ No.110 ตรำม้ำ/Flamingo จ้ำนวน 48 ตัว
-ลวดเย็บ MAX No.3-1 M จ้ำนวน 7 กลอ่ง
-ลวดเย็บ MAX No.10 จ้ำนวน 14 กลอ่ง
-แฟ้มกระดำษปกอ่อน No.500g A4 จ้ำนวน 25 แฟ้ม
-กำวร้อนอี เอฟ เอสพลสั/Kikuya จ้ำนวน 5 หลอด
-กระดำษสต๊ิกเกอร์ คละสี A4/10p Planco จ้ำนวน 20 แผ่น
-แฟ้ม ตรำชำ้ง 2 นิ้ว No.2101F จ้ำนวน 8 เลม่
-กระดำษโน้ต Oniso 228MC จ้ำนวน 5 แพค
-ปำกกำไวท์บอร์ด PILOT น้้ำเงิน จ้ำนวน 12 ดำ้ม
-กระดำษกำร็ดสี 120g/180p จ้ำนวน 4 แพค
-ปำกกำ Maples MP810 จ้ำนวน 50 ดำ้ม
-กระดำษคำร์บอน Black ตรำม้ำ No.2200 จ้ำนวน 2 ห่อ
-ปำกกำ Lancer Sprial 825 คละสี จ้ำนวน 62 ดำ้ม
-เพลท เรขำคณิต เขยีนแบบ SC จ้ำนวน 4 อัน
-สมุดเสนอเซ็น 17 เร่ืองเลม่ใหญ่ Flamingo/HITE จ้ำนวน 8 เลม่
-แลค็ซีน (36 mm) คละสี MBA/Arms/Nuvo จ้ำนวน 6 ม้วน
-แลค็ซีน (36 mm) คละสี จ้ำนวน 6 ม้วน

13  0313557000521 WANWISAR PETROLEUM 
BURIRAM จ้ำนวนเงิน 7,552.50
 บำท

น้้ำมันเชือ้เพลงิยำนพำหนะ ประเภท ดเีซล ผกป.กฟส.ปช.ทะเบียน กฉ.2813 บร.,บล.5073บร. 7,552.50 10/6/2564 เลขที ่2100176718 1

1

12  3100901713485 ร้ำน เจ.เจ.ซัพพลำย 6,049.00 10/6/2564 เลขที ่2000727078 1

11  0313557000521 WANWISA PETROLEUM 
จ้ำนวน 5,802.90 บำท

5,802.90 10/6/2564 เลขที ่2100176718



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน

ขออนุมัติ จัดจ้ำง ซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน บร. 80-4626
-เชค็ปัม๊ เปลีย่นกำวำนำคอปัม๊ 1 ลกู
-บูช๊ แหนบหน้ำ จ้ำนวน 6 ตัว
-บูช๊ แหนบหลงั จ้ำนวน 6 ตัว
-ชดุซ่อมปัม๊น้้ำจ้ำนวน 1 ชดุ
-ชดุซ่อมปัม๊ลม จ้ำนวน 1 ชดุ
-สำยลม จ้ำนวน 1 เส้น
-แป๊ปเหลก็ (สำยลม) จ้ำนวน 4 เมตร
ขออนุมัติ จัดจ้ำงซ่อมแอร์รถยนต์ บร.81-4285
-สำยใหญ่ R134 จ้ำนวน 1 เส้น
-VAC+เติมน้้ำยำแอร์+น้้ำมันคอม จ้ำนวน 1 ตู้
-คำ่แรงเชค็+เปลีย่นอุกรณ์แอร์ จ้ำนวน 1 งำน
ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมระบบแอร์รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-4285 บร.
- สำยใหญ่ R134 จ้ำนวน 1 เส้น
- VAC + เติมน้้ำยำแอร์ + น้้ำมันคอม จ้ำนวน 1 ตู้
- คำ่แรงเชค็ + เปลีย่นอุปกรณ์แอร์ จ้ำนวน 1 งำน
ขออนุมัติจ้ำงเหมำ งำนกอ่สร้ำงขยำยเขตฯแรงต้่ำบ้ำนโสน ม.6 ต.ส้ำโรง อ.พลบัพลำชยั จ.
บุรีรัมย์ ตำมโครงกำรงบ คฟม ปี 2563
1.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำ
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 8 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 4 ชดุ
- ติดต้ังแร็คบนเสำ จ้ำนวน 12 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 2 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 50-70 ต.มม. จ้ำนวน 16 ชดุ
- พำดสำยแรงต้่ำขนำดสำย 50-70 ต.มม. จ้ำนวน 0.440 กม.

1

117  3310701218942 นำยรุ่ง ชอุ่มประโคน 16,132.00 15/6/2564 เลขที ่5200091422

16  3310700211561 ร้ำนเฮงออโต้แอร์ 1,620.00 14/6/2564 เลขที ่2000737668

1

15  3310700211561 เฮงออโต้แอร์ 1,620.00 14/6/2564 เลขที ่2000737668 1

14  3310700464605 ร้ำนประโคนชยัผ้ำเบรค 32,900.00 11/6/2564 เลขที ่5200089978



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
ขออนุมัติ จ้ำงเหมำงำนกอ่สร้ำงขยำยเขตฯแรงต้่ำบ้ำนหนองบอน ม.1 ต.หนองบอน อ.ประ
โคนชยั จ.บุรีรัมย์ ตำมโครงกำรงบ คฟมปี 2563
1.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำ
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 6 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 2 ชดุ
- ติดต้ังแร็คบนเสำ จ้ำนวน 9 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 50-70 ต.มม. จ้ำนวน 12 ชดุ
- พำดสำยแรงต้่ำขนำดสำย 50-70 ต.มม. จ้ำนวน 0.400 กม.
ขออนุมัติจ้ำงเหมำ งำนกอ่สร้ำงขยำยเขตฯ แรงต้่ำบ้ำนเกม็ ม.5 ต.โคกย่ำง อ.ประโคนชยั จ.
บุรีรัมย์ ตำมโครงกำร ผู้ใชไ้ฟ.ปี 63
1.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำ
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 5 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังแร็ค จ้ำนวน 8 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 10 ชดุ
- พำดสำยอลมูิเนียมหุ้ม ขนำด 50-70 ต.มม. ระยะทำง 0.280 กม.
2.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำภำยนอก
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 8 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังแร็ค จ้ำนวน 8 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 2 ชดุ
- พำดสำยอลมูิเนียมหุ้ม ขนำด 50-70 ต.มม. ระยะทำง 0.660 กม.

1

18  3310701218942

19  3310701218942 นำยรุ่ง ชอุ่มประโคน 20,452.00 15/6/2564 เลขที ่5200091430

นำยรุ่ง ชอุ่มประโคน 11,260.00 15/6/2564 เลขที ่5200091393 1



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
WANWISA PETROLEUM 
จ้ำนวนเงิน 46,771.20 บำท

จัดซื้อน้้ำมันเชือ้เพลงิยำนพำหนะ ประเภท ดเีซล ผกป.กฟส.ปช.ทะเบียน บร.82-3797,

PARKHONCHAI 
PETROLEUM จ้ำนวนเงิน 
2,042.50 บำท

บร.81-4285,7กด9843กทม.

ขออนุมัติจ้ำงเหมำงำนกอ่สร้ำงขยำยเขตฯ แรงต้่ำบ้ำนเขว้ำ ม.4 ต.โคกขมิน้ อ.พลบัพลำชยั จ.
บุรีรัมย์ ตำมโครงกำร ผู้ใชไ้ฟ.ปี 63
1.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำ
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 6 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 3 ชดุ
- ติดต้ังแร็ค จ้ำนวน 12 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 22 ชดุ
- พำดสำยอลมูิเนียมหุ้ม ขนำด 50-70 ต.มม. ระยะทำง 0.280 กม.
2.แผนกติดต้ังระบบจ้ำหน่ำยแรงต้่ำภำยนอก
- ปักเสำ คอร. ขนำด 8 เมตร จ้ำนวน 3 ต้น
- ขดุหลมุท้ำชดุยึดโยง จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังแร็ค จ้ำนวน 3 ชดุ
- ท้ำกรำวด ์จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังลอ่ฟ้ำแรงต้่ำ จ้ำนวน 1 ชดุ
- ติดต้ังคอนเน็คเตอร์เขำ้ปลำยสำย 2 ชดุ
- พำดสำยอลมูิเนียมหุ้ม ขนำด 50-70 ต.มม. ระยะทำง 0.190 กม.

WANWISA PETROLEUM 
จ้ำนวนเงิน 22,328.60 บำท

จัดซื้อน้้ำมันเชือ้เพลงิยำนพำหนะ เดอืน พฤษภำคม 2564 ประเภท ดเีซล ผกป.กฟส.ปช

PARKHONCHAI 
PETROLEUM จ้ำนวนเงิน 
3,105.80 บำท

ทะเบียน บร.80-4792,บร.80-7277บร,นข.5554บร.,80-4783บร.

1

22  0313557000521 25,434.40 16/6/2564 เลขที ่2100176718 1

21  3310701218942 นำยรุ่ง ชอุ่มประโคน 18,566.00 15/6/2564 เลขที ่5200091410

20  0313557000521 48,813.70 15/6/2564 เลขที ่2100176718 1



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน

ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดเุทโคนเสำ งำนติดต้ังหม้อแปลงไฟทำงหลำวงชนบทที ่5 ไลน์บ้ำน
ประทัดบุ ม.1 ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย์
-หิน 3/4 จ้ำนวน 0.50 ควิ
-ทรำยหยำบ จ้ำนวน 0.50 ควิ
-ปูนนกเพชร จ้ำนวน 1 ถงุ
ขออนุมัติ จัดซื้อ วัสดเุทโคนเสำงำนติดต้ังหม้อแปลงไฟทำงหลำวงบ้ำนโคกเพชร-บ.บำตร 
ต.ตะโกตำพิ อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย์
หิน 3/4 0.50 ควิ
ทรำยหยำบ 0.50 ควิ
ปูนนกเพชร 1 ถงุ
ขออนุมัติ จัดซื้อ วัสดเุทโคนเสำงำนติดต้ังหม้อแปลงไฟทำงหลำวงบ้ำนตำพระ ม.5 ต.โคก
ขมิน้ อ.พลบัพลำชยั จ.บุรีรัมย์
-หิน 3/4 จ้ำนวน 0.50 ควิ
-ทรำยหยำบ จ้ำนวน 0.50 ควิ
-ปูนนกเพชร จ้ำนวน 1 ถงุ
ขออนุมัติจัดซื้อน้้ำมันเชือ้เพลงิยำนพำหนะ เดอืน พฤษภำคม 2564 ประเภท ดเีซล กฟย.พพช.
ทะเบียน 2ฒฐ1145กทม.,บท250บร.,81-0796บร.
ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บร.82-3797
-ไฟสปอร์ตไลท์ LED จ้ำนวน 2 ดวง
-ฝำไฟท้ำย จ้ำนวน 2 ชดุ
-ขัว้แบตเตอร่ี จ้ำนวน 1 ตัว
-หลอดไฟจุดแท้ จ้ำนวน 7 หลอด
-คำ่แรงเชค็ระบบไฟ จ้ำนวน 1 คนั
ขออนุมัติจัดซื้อเซ็นเซอร์ตรวจจับควำมร้อนทดแทนของเดมิทีช่้ำรุด กฟส.ประโคนชยั
-Heat Detector “System Sensor 5151”with Base จ้ำนวน 1 ชดุ
ขออนุมัติจัดซื้อ ชดุรอก ตะขอ และเชอืกฉนวน ส้ำหรับงำนแกก้ระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง
-รอกเดีย๋วเปิดขำ้ง ยกได ้150 กก.”RIX” จ้ำนวน 4 ตัว
-เชอืก PP สีฟ้ำ 3S ลอ้ไม้ 16 MM. จ้ำนวน 100 เมตร

129  0125545007881 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ้ำกดั
 (ส้ำนักงำนใหญ่)

24,610.00 21/6/2564 เลขที ่2000783455

1

28  0103536034453 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั อินเตอร์ เอส 
เซอร์วิส

1,926.00 21/6/2564 เลขที ่2000784766 1

27  3310700026021 ร้ำนอ๊อดไดนำโม 2,050.00 16/6/2564 เลขที ่2000756600

1

26  0313557000521 WANWISA PETROLEUM 
จ้ำนวนเงิน 17,186 บำท

17,186.00 16/6/2564 เลขที ่2100176670 1

25  3341900301786

ร้ำนรุ่งเรืองกอ่สร้ำง

765.05 16/6/2564 เลขที ่2000757758

1

24  3341900301786

ร้ำนรุ่งเรืองกอ่สร้ำง

765.05 16/6/2564 เลขที ่2000758153 1

23  3341900301786

ร้ำนรุ่งเรืองกอ่สร้ำง

765.05 16/6/2564 เลขที ่2000757711



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ในพ้ืนที ่กฟส.ประโคนชยั และ กฟย.
พลบัพลำชยั
-จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลง 1 เฟส. จ้ำนวน 44 เคร่ือง
ขออนุมัติจ้ำงเติมน้้ำยำถงัดบัเพลงิ ประจ้ำปี 2564 กฟส.ประโคนชยั
-เติมน้้ำยำเคมีดบัเพลงิชนิดเหลวระเหย BE2000 NON CFC ขนำด 10 ปอนด ์จ้ำนวน 2 ถงั
-เติมน้้ำยำเคมีดบัเพลงิชนิดกำ๊ซ CO2 ขนำด 10 ปอนด ์จ้ำนวน 2 ถงั
-เติมน้้ำยำเคมีดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนำด 15 ปอนด ์จ้ำนวน 5 ถงั
-เติมน้้ำยำเคมีดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนำด 5 ปอนด ์จ้ำนวน 2 ถงั
ขออนุมัติจัดจ้ำงลำ้งท้ำควำมสะอำดรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 8 กษ 402 กทม.
-ลำ้ง อัด ฉีด จ้ำนวน 1 คนั
ขออนุมัติจัดจ้ำงลำ้งท้ำควำมสะอำดรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 7 กด 9843 กทม.
-ลำ้ง อัด ฉีด + ลำ้งเคร่ือง จ้ำนวน 1 คนั
ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน บร. 80-4626
-คอม 508 24V. จ้ำนวน 1 ลกู
-ขำคอม จ้ำนวน 1 ชดุ
-ไดเออร์ จ้ำนวน 1 ชดุ
-วำลว์ จ้ำนวน 1 ชดุ
-สำยพำน จ้ำนวน 1 เส้น
-สำยเลก็+หัวอัดน้้ำยำแอร์ จ้ำนวน 2 เส้น
-สำยกลำง+หัวอัดน้้ำยำแอร์ จ้ำนวน 1 เส้น
-สำยใหญ่+หัวอัดน้้ำยำแอร์ จ้ำนวน 1 เส้น
-ตู้แอร์+กระบังลม 24V. จ้ำนวน 1 ชดุ
-คำ่แรง จ้ำนวน 1 คนั
ขออนุมัติจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตบริเวณขำ้งห้องน้้ำดำ้นทิศเหนือ กฟส.ประโคน
-ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตบริเวณขำ้งห้องน้้ำดำ้นทิศเหนือ จ้ำนวน 1 งำน
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สำย ในพ้ืนที ่กฟส.ประโคนชยั และ
พลบัพลำชยั
-จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลง 3 เฟส 4 สำย โซนที ่2 จ้ำนวน 49 เคร่ือง

1

36  3310700609212 นำยยุทธิพงษ์ พูนเพ่ิม 51,450.00 28/6/2564 เลขที ่5200100049 1

35  3360400120129 นำงวุ่น สังสม 10,000.00 28/6/2564 เลขที ่2100190571

1

34  3310700211561 ร้ำนเฮงออโต้แอร์ 14,650.00 25/6/2564 เลขที ่2000809949 1

33  4310700004262 ร้ำนชยัคำร์แคร์ประโคนชยั 360.00 24/6/2564 เลขที ่2000804721

1

32  4310700004262 ร้ำนชยัคำร์แคร์ประโคนชยั 220.00 24/6/2564 เลขที ่2100188455 1

31  3300800097841 ร้ำน เวิลด ์ซัพพลำย WORLD 
SUPPLY

10,550.00 22/6/2564 เลขที ่2000790219

30  3310700609212 นำยยุทธิพงษ์ พูนเพ่ิม 26,400.00 21/6/2564 เลขที ่5200095656 1



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สำย ในพ้ืนที ่กฟส.ประโคนชยั และ
พลบัพลำชยั
-จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลง 3 เฟส 4 สำย โซนที ่4 จ้ำนวน 43 เคร่ือง
ขออนุมัติจ้ำงท้ำรำวกนัตกและโครงป้องกนัหัวรถ รถยนต์ติดกระเชำ้หมำยเลขทะเบียน 
83-8135 บร.
-รำวกนัตก ซ้ำย , ขวำ จ้ำนวน 2 ชดุ
-โครงป้องกนัหัวรถ จ้ำนวน 1 ชดุ
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สำย ในพ้ืนที ่กฟส.ประโคนชยั และ
พลบัพลำชยั
-จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำหม้อแปลง 3 เฟส 4 สำย โซนที ่3 จ้ำนวน 49 เคร่ือง
ขออนุมัติจัดซื้อ กระดำษ A4 เพ่ือใชใ้นแผนก ผบห.กฟส.ประโคนชยั
-กระดำษถำ่ยเอกสำร dda A4 80g500p จ้ำนวน 10 รีม
ขออนุมัติจ้ำงถำ่ยเอกสำรเขำ้เลม่ท้ำสมุดคมุเชค็เพ่ือใชป้ระจ้ำแผนก ผบง.กฟส.ประโคนชยั
-ถำ่ยเอกสำร/เขำ้เลม่ จ้ำนวน 1 เลม่
ขออนุมัติจัดซื้อหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำด COVID-19 กฟส.ประโคนชยั
-หน้ำกำกอนำมัย 3 ชัน้ จ้ำนวน 20 กลอ่ง
ซื้อหมึกปร๊ินเตอร์ สี ย่ีห้อ HP จ้ำนวน 4 ตลบัรำคำ 3,466.80 บำท
-หมึกปร๊ินเตอรื สีด้ำ จ้ำนวน 1 ตลบั รำคำ 1,260 บำท
-หมึกปร๊ินเตอรื สีแดง จ้ำนวน 1 ตลบั รำคำ 660 บำท
-หมึกปร๊ินเตอรื สีน้้ำเงิน จ้ำนวน 1 ตลบั รำคำ 660 บำท
-หมึกปร๊ินเตอรื สีเหลอืง จ้ำนวน 1 ตลบั รำคำ 660 บำท
(ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 226.80 บำท)

45  3319900133821 นำยรำเชนท์ จันทสังข ์264/1 ถ.
จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คำ่จ้ำงเหมำพำหนะจำกบุคคภำยนอก จ้ำนวน 7 วัน วันละ 400 บำท รวม 2,800 บำท

2,800.00 14/6/2564 เลขที ่2000737731 1

ซื้ออุกรณ์ชำ่ง
1. สกรูยิปซั่มเบอร์ 6-3/4 จ้ำนวน 6 กลอ่ง รำคำ 1,500 บำท
2. ตะปูตีปูน 1 นิ้ว จ้ำนวน 10 กลอ่ง รำคำ 200 บำท

46  0313560001860

44  5310100064815 ร้ำน บีบี ปร๊ินเตอร์ 3,466.80 7/6/2564

1

เลขที ่2000704580 1

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั วีกจิ กำรไฟฟ้ำ 1,700.00 16/6/2564 เลขที ่2000758244

1

42  3310700042671 ร้ำนมำนพเภสัช 2,000.00 29/6/2564 เลขที ่2100192713 1

41 ร้ำนแกว้กอ๊ปปี้ 140.00 29/6/2564 เลขที ่2100192704

1

40  3100901713485 ร้ำน เจ.เจ.ซัพพลำย 1,100.00 28/6/2564 เลขที ่2000815951 1

39  3310700609212 นำยยุทธิพงษ์ พูนเพ่ิม 51,450.00 28/6/2564 เลขที ่5200100043

1

38  1659900417057 ร้ำนชำ่งอ้นท่อซิ่ง 9,000.00 28/6/2564 เลขที ่2100190595 1

37  3301700609212 นำยยุทธิพงษ์ พูนเพ่ิม 45,150.00 28/6/2564 เลขที ่5200100072



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
ซื้ออุปกรณ์ชำ่ง
1. คมีปำกนกแกว้ 8 นิ้ว จ้ำนวน 2 อัน รำคำ 560 บำท
2. คมีปำกเป็ด 8 นิ้ว จ้ำนวน 2 อัน รำคำ 400 บำท
3. ไขควง 8 นิ้ว จ้ำนวน 2 อัน รำคำ 320 บำท
4. ไขควงเชค็ไฟ จ้ำนวน 2 อัน รำคำ 60 บำท

48  3100901713485 ร้ำน เจ.เจ.ซัพพลำย ซื้อกระดำษ เอ 4 ย่ีห้อ ดบัเบิล้เอ จ้ำนวน 5 รีม 550 17/6/2564 เลขที ่2000769571 1
ซ่อมระบบครัชช้ำรุด รถยนต์ ทะเบียน บล 5073 บร.
1. แผ่นครัช จ้ำนวน 1 แผ่น รำคำ 2,500 บำท
2. หวีครัช จ้ำนวน 1 อัน รำคำ 2,800 บำท
3. ลกูปีนครัช จ้ำนวน 1 ตับ รำคำ 900 บำท
4 ปรับครัช จ้ำนวน 1 ชดุ รำคำ 850 บำท

50  3100901713485 ร้ำนเจ.เจ. ซัพพลำย จัดซื้อตรำยำงหมึกในตัวนำยวิศรุต จ้ำนวน 1 อัน รำคำ 450 บำท 450 25/6/2564 เลขที ่2000810429 1
งำนปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.หนองร้ำน ม.10 ต.จรเขม้ำก อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย์
 จ้ำนวน 93 เคร่ือง
มิเตอร์เคร่ืองที ่1 จ้ำนวน 65 เคร่ือง เคร่ืองละ 210 รวม 13,650 บำท
มิเตอร์เคร่ืองที ่2 จ้ำนวน 20 เคร่ือง เคร่ืองละ 140 รวม 2,800 บำท
มิเตอร์เคร่ืองที ่3 จ้ำนวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 140 รวม 700 บำท
มิเตอร์เคร่ืองที ่4 จ้ำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 130 รวม 390 บำท

52  5310100064815 ร้ำน บีบี ปร๊ินเตอร์ ซื้อหมึก Brother MFC8910DW (8,000 แผ่น) 3,745.00 29/6/2564 เลขที ่2000822198 1
ซื้อแบตเตอร่ี + กำร์ดบันทึกขอ้มูล ส้ำหรับกลอ้งถำ่ยภำพ
- SCANDISK MICRO SD จ้ำนวน 1 ชิน้ รำคำ 750 บำท
- OSKABATTERY EN-E จ้ำนวน 1 ชิน้ รำคำ 1,190 บำท
1. ตรำยำง 3*9 ซม. จ้ำนวน 1 อันๆละ 399 บำท
2. ตรำยำง 3*8 ซม. จ้ำนวน 1 อันๆละ 399 บำท
3. ตรำยำง 8.5*12.5 ซม. จ้ำนวน 1 อันๆละ 1,450 บำท

55  3100901713485 ร้ำนเจ.เจ.ซัพพลำย กระดำษ A4 จ้ำนวน 10 รีมๆ ละ 110 บำท เป็นเงิน 1,100 บำท 1,100.00 4/6/2564 เลขที ่2000692959 1

1
53  0107537001404

54  3100761000068 ร้ำนดไีอเดยีวัน (ตรำยำง)

2,248.00 2/6/2564 เลขที ่2100162335

51  3310701223181 นำยประมิตร เอยประโคน

17,540.00 25/6/2564

1

เลขที ่2000790080

บริษัท บิก๊คำเมร่ำคอร์ปอเรชัน่ 
จ้ำกดั(มหำชน)

1,940.00 30/6/2564 เลขที ่2100192751

1

1

เลขที ่5200099294 1

49  3310700464605 ร้ำนประโคนชยัผ้ำเบรค 7,050.00 22/6/2564

47  0313560001860 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั วีกจิ กำรไฟฟ้ำ 1,340.00 16/6/2564 เลขที ่2000758281



ล ำดบัที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ีเลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง วนัทีเ่อกสำรอ้ำงองิ เลขทีเ่อกสำรอ้ำงองิ

เหตุผล

สนับสนุน
1. คลปิด้ำ No.108 จ้ำนวน 24 ตัวๆละ 7 บำท เป็นเงิน 168 บำท
2. คลปิด้ำ No.112 จ้ำนวน 48 ตัวๆละ 2 บำท เป็นเงิน 96 บำท
3. คลปิด้ำ No.111 จ้ำนวน 48 ตัวๆละ 3 บำท เป็นเงิน 144 บำท
4. โพสอิส 3M จ้ำนวน 2 แพคๆละ 59 บำท เป็นเงิน 118 บำท
5. กระดำษโน๊ต จ้ำนวน 2 แพคๆละ 30 บำท เป็นเงิน 60 บำท

57  3100901713485 ร้ำนเจ.เจ.ซัพพลำย กระดำษ A4 จ้ำนวน 10 รีมๆ ละ 110 บำท เป็นเงิน 1,100 บำท (รำคำรวมภำษีมูลคำ่เพ่ิม) 1,100.00 23/6/2564 เลขที ่2000797709 1
58  3100901713485 ร้ำนเจ.เจ.ซัพพลำย ถำ่นชำร์ท AAA จ้ำนวน 2 แพคๆ ละ 360 บำท เป็นเงิน 720 บำท (รำคำรวมภำษีมูลคำ่เพ่ิม) 720 23/6/2564 เลขที ่2000797675 1

รวมทัง้สิ้น 660,095.45

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกขอ้มลู

(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่กีารจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบุวันที/่เลขทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนัน้ โดยใหร้ะบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560

                  ยกเว้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง    

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มนีาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

156  3100901713485 ร้ำนเจ.เจ.ซัพพลำย 586 4/6/2564 เลขที ่2000693128



รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสที่ 2/2564 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2564 ถึง เดอืน มิถุนำยน พ.ศ.2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอประโคนชัย


