
 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3/2564 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 

 

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 

 

       (นายธีรศักดิ์ เสมอหน้า) 

   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกุดจับ 

 



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

ร้านศรีเวยีง
1.ค่าหนังสือพมิพไ์ทยรัฐ
เดอะกรีนโฆษณา
1.ป้ายไวนิลพร้อมโคลงไม้ การแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน
2.ป้ายไวนิลกฎเหล็ก
3.สต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ ภาพบาร์โค๊ด PEA กดุจบั
ณัฐวฒิุ เครือทองศรี
1.หน้ากากอนมัย
สุรชัย อยู่สุข
1.ทรายหยาบปรับรองพื้น 210 ตร.ม ปรับทรายหนา 10 ซม
2.ตะแกรงไวร์เมช ส าเร็จรูป
3.คอนกรีตผสมเสร็จ Stength 210 Ksc.cylinder 210 ตร.ม.
 หนา 10 ซม. เท่ากบั21ลบ.ม.
4.ค่าแรงตามราคากลางกรมบัญชีกลางปี 2564
บริษทันิวง่วนแสงไทย จ ากดั
1.ล้ินแฟม้โลหะ
2.ลวดเสียบกระดาษกลม
3.คลิบด า Horse 413/No109 1*12
บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั
1.ถังขยะขาเหยียบทรงกลม
2.กระดาษช าระ
3.สเปรย์ปรับอากาศ
บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั
1.WEBCAM OKER HD868
มหัศจรรย์เจนนี่คลีน
1.ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
สุรชัย อยู่สุข1.ทรายหยาบปรับรองพื้น 157.50 ตร.ม. ปรับทรายหนา 10 
ซม
2.ตะแกรงไวร์เมช ส าเร็จรูป
3.คอนกรีตผสมเสรํ็จ Stength 210 Ksc.cylinder 175.50
ตร.ม. หนา10 ซม. เท่ากบั 15.75
4.ค่าแรงตามราคากลางกรมบัญชีกลาง ป2ี564
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อนศิลป์
1.ป้ายไวนิลขนาด120*175 ซม
น้ าคือชีวติสู้ภัยโควดิ
ณัฐวฒิุ เครืองทองศรี
1.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500ML
2.สเปร์ยแอลกอฮอล์ MLC ขนาด100ML
ร้านเศรษฐา เฟอร์นิเจอร์
1.ชั้นวางของ 3 ชั้น
นัยนา เหลางาม
1.ค่าซักผ้าห่ม
2.ค่าซักผ้าปูที่นอน
3.ค่าซักปลอกหมอน
นายณัฐวฒิุ เครือทองศรี
1.เคร่ืองฉีดพน่ยาฆ่าเชื้อ โควดิ-19
นางนัยนา เหลางาม
1.ผ้าห่มนอนซาติน ขนาด60*80 ซม
2.ผ้าห่มนอนซาติน ขนาด 74*90 ซม
3.ปลอกหมอนซาติน
น้ าด่ืมโรสเลิฟ
04/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
07/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
12/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
16/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
19/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
27/07/64 น้ าถัง 18.9 ลิตร
ร้านศรีเวยีง
1.ค่าหนังสือพมิพไืทยรัฐ ปรจเดือน กรกฎาคม
ร้านอลัฟา่ไอที
1.สายเคเบิ้ลต่อคอมพวิเตอร์ HDMI
เดอะกรีนโฆษณา
1.ป้ายสติกเกอร์คละสี PEA ด้านหลังอาคารส านักงาน
2.ท าสีป้าย PEA ใหม่
ธารารัตน์ สุคนชะศิริ
1.ซ่อมแซมประตูห้องน้ าคนพกิาร
รัศมี Garden Home
1.มะพร้าวสับ

1

21  3410200164342 รัศมี Garden Home 2,780.00 20/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)106/2564 1

20  8419988012910 ธารารัตน์ สุคนชะศิริ 1,500.00 18/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)105/2564

1

19  3330400357480 เดอะกรีนโฆษณา 2,300.00 13/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)104/2564 1

18  3410401092951 ร้านอลัฟา่ไอที 870 11/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)103/2564

1

17  1419900610631 ร้านศรีเวยีง 310 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)112/2564 1

16  3730300873750 น้ าด่ืมโรสเลิฟ 876 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)108/2564

1

15  3410100864709 นางนัยนา เหลางาม 3,800.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)104/2564 1

14  1430500147005 นายณัฐวฒิุ เครือทองศรี 1,650.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)103/2564

1

13  3410100864709 นัยนา เหลางาม 3,780.00 30/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)114/2564 1

12  3410200033132 ร้านเศรษฐา เฟอร์นิเจอร์ 1,819.00 30/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)102/2564

1

11  1430500147005 ณัฐวฒิุ เครืองทองศรี 2,960.00 20/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)100/2564 1

10  0413550000428 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อนศิลป์ 350 13/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)097/2564

1

9  3410101414961 สุรชัย อยู่สุข 49,140.00 12/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)099/2564 1

8  3411500062848 มหัศจรรย์เจนนี่คลีน 2,400.00 12/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)091/2564

1

7  0125560022747 บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 1,090.00 8/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)096/2564 1

6  0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั 4,222.00 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)090/2564

1

5  0415546000968 บริษทันิวง่วนแสงไทย จ ากดั 5,603.00 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)089/2564 1

4  3410101414961 สุรชัย อยู่สุข 16,300.00 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)098/2564

1

3  1430500147005 ณัฐวฒิุ เครือทองศรี 900 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)088/2564 1

2  3330400357480 เดอะกรีนโฆษณา 7,800.00 1/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)087/2564

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 3/2564 (เดอืน กรกฎำคม 2564  ถึง เดอืน กันยำยน 2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอกุดจบั  จงัหวัดอุดรธำนี

1  1419900610631 ร้านศรีเวยีง 300 1/7/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)095/2564 1



2.ดินปลูก
3.กวนอมิ
4.เฟร์ิน
5.บัวหิมะ
บริษทั นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากดั
1.แผงชุดอะไหล่ใบเจาะ บอร์ดพลาสติกกรองเจาะ
ณัฐวมุิ เครืองทองศรี
1.หน้ากากอนามัย
2.เจลแอลกอฮอล์
น้ าด่ืมโรสเลิฟ
1.น้ าถัง18.9ลิตร ประจ าเดือน สิงหาคม
ร้านศรเวยีง
1.ค่าหนังสือพมิพไ์ทยรัฐ ประจ าเดือนสิงหาคม
บริษทั อาร์เอฟ เซอร์วสิ จ ากดั
1.ตลับหมึกสีด า SP 230 H (3K)
สุรชัย อยู่สุข
1.ค่าจา้งจดัสวนหย่อม สนง.กฟส.กจบ
ร้านอเิล็กทรอนิกส์คอม
1.Tonner ML-4551DN
2.Tonner Brother HL-8880DN
3.ดรัม Brother HL-8880DN
บริษทั ดุโฮม จ ากดั (มหาชน)
1.แจกนัซรามิค
2.ต้นไม้เทียมพร้อมกระถาง
3.ตุ๊กตา แกะนั่ง นกฮูกสีฝุ่น
4.ดอกไม้เทียม
ร้านครอสติกกรอบรูป
1.ใส่กรอบรูปพร้อมปร้ินตัวอกัษร
บริษทัริโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั
1.ผงหมึก ส าหรับเคร่ือง SP325 HS
ร้านคอมอเิล็คทรอนิกส์คอม
1.Tonner ML-4551 ND หมึกพมิพ์
ณัฐวฒิุ เครือทองศรี
1.ค่าจา้งซ่อมแซมหลังคาส านักงาน กฟส.กดุจบั
บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั
1.กระดาษท าปกสี 160 แกรม 3 สี
2.สมุดลงนาม
3.ตะแกรงลวดเหล่ียม
บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั
1.สบู่ล้างมือ
2.สกอ็ตไบร์
3.กรวยกระดาษ
นายสุรชัย อยู่สุข
1.ค่าจา้งซ่อมแซมผนังแผ่นเรียบกนัสาดโครงหลังคาเกบ็พสัดุ 
โดยรอบอาคาร
บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั
1.กระดาษเอ4
นายสุรชัย อยู่สุข1.ค่าจา้งซ่อมแซมผนังห้อง ผจก.และผนังห้องประชุม สนง.กดุ
จบั
โรสเลิฟ
1.น าํด่ืม สนง. ประจ าเดือนกนัยายน 2564
นัยนา เหลางาม
1.ค่าจา้งซักผ้าห่ม 4 ผืน
2.ค่าจา้งซักผ้าปูที่นอน 4 ผืน
3.ค่าจา้งซักปลอกหมอน 4 ผืน
ร้านศรีเวยีง
1.ค่าหนังสือพมิพไ์ทยรัฐ ประจ าเดือน กนัยายน 2564

42  1410200133840 ร้าน ฟ.การช่าง
จา้งเหมา นถเครน 25 ตัน ปักเสา 12.20 เมตร จ านวน 22 
ต้น งาน ปป. เปล่ียนสายแรงสูง บ.เชียงเพง็ 18,000.00 2/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)466/2564 1

43  0413540000417 หจก.ธรุะทอง ค่าน้ ามันรถยนต์ประจ าเดือน ก.ค. 2564 ที่ กฟส.อ.กดุจบั 33,364.20 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 501/2564 1
44  0413562002757 SPEED ADVERTISING จดัซ้ือ/จา้ง ป้ายสต๊ิกเกอร์บอร์ดผู้บริหารที่ กฟส.อ.กดุจบั 1,400.00 5/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)376/2564 1

45  0413562000631 หจก.สยามอพัอคนเน็คชั่น
ซ่อมแซมเหล็กรองเสาไฟฟา้บนรถเครน 5 ตัน ทะเบียน 
81-5952 อด. 8,025.00 6/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)468/2564 1

46  0413538001827 อดุรจรัสแสงกอ่สร้าง จดัซ้ือ/จา้ง อปุกรณ์เข้าหน้างาน ที่ กฟส.กจบ. 4,312.10 7/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)417/2564 1
47 อดุรจรัสแสงกอ่สร้าง จดัซ้ือ/จา้ง อปุกรณ์เข้าหน้างาน ที่ กฟส.อ.กดุจบั 4,312.10 7/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)417/2564 1

48  0413562000631 หจก.สยามอพัคอนเน็คชั่น
จดัซ้ือ/จา้ง วสัดุเข้าหน้างานตามหมายเลขงาน (คอนกรีต
หยาบผสมเสร็จ) 35,845.00 19/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)401/2564 1

49  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนเซอร์วสิ จดัซ้ือ/จา้ง ซ้ือปูน หิน ทราย เข้าหน้างาน ที่ กฟส.กจบ. 5,400.00 20/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)403/2564 1
50  0413562000631 หจก.สยามอพัคอนเน็คชั่น

จา้งเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ คฟม.2 น.ส.เตืนใจ เป้าป่า
เถื่อน 10,710.70 21/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)407/2564 1

51  0413562000631 หจก.สยามอพัคอนเน็คชั่น ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนฐานะ 99,895.20 21/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)405/2564 1

52  1410200133840 ร้าน ฟ.การช่าง
ค่าจา้งเหมารถสวา่นขุดเจาะหลุมส าหรับเสา 12.20 เมตร 
จ านวน 71 ต้น งาน ปป.เปล่ียนสายแรงสูง บ.เชียงเพง็ 45,000.00 22/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)463/2564 1

53  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ จา้งเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ คฟม.2 นายประยูร ไชยอนิทร์ 19,460.00 23/7/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)413/2564 1

1

41  1419900610631 ร้านศรีเวยีง 300 30/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)137/2564 1

40  3410100864709 นัยนา เหลางาม 3,720.00 30/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)130/2564

1

39  3730300873750 โรสเลิฟ 888 30/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)142/2564 1

38  3410101414961 นายสุรชัย อยู่สุข 28,890.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)129/2564

1

37  0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั 3,240.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)126/2564 1

36  3410101414961 นายสุรชัย อยู่สุข 29,318.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)128/2564

1

35  0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั 8,961.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)127/2564 1

34  0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย จ ากดั 7,139.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)125/2564

1

33  1430500147005 ณัฐวฒิุ เครือทองศรี 13,000.00 17/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)122/2564 1

32  3411500178251 ร้านคอมอเิล็คทรอนิกส์คอม 13,600.00 9/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)119/2564

1

31  0105513004762 บริษทัริโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั 7,490.00 9/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)120/2564 1

30  3419900585705 ร้านครอสติกกรอบรูป 470 8/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)118/2564

1

29  0107561000196 บริษทั ดุโฮม จ ากดั (มหาชน) 1,594.00 8/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)117/2564 1

28  3411500178251 ร้านอเิล็กทรอนิกส์คอม 12,280.00 6/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)116/2564

1

27  3140101414961 สุรชัย อยู่สุข 28,000.00 2/9/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)115/2564 1

26  0105513004762 บริษทั อาร์เอฟ เซอร์วสิ จ ากดั 5,339.30 31/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)113/2564

1

25  1419900610631 ร้านศรเวยีง 310 31/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)110/2564 1

24  3730300873750 น้ าด่ืมโรสเลิฟ 816 31/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)111/2564

1

23  1430500147005 ณัฐวมุิ เครืองทองศรี 1,725.00 30/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)109/2564 1

22  0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากดั 1,075.00 23/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)107/2564

21  3410200164342 รัศมี Garden Home 2,780.00 20/8/2564 เลขที่ ฉ.1กจบ.(กฟส.)106/2564 1



54  3410101324805 หจก. เอส.พ.ีอ.ี การไฟฟา้ จา้งเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ คฟม.2 นายเสรี พมิพแ์กว้ 9,740.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)443/2564 1
55  1410200133840 ร้าน ฟ. การช่าง

ซ่อมแซมรถยนต์ (รถเครน) ทะเบียน 81-5952 อด. ที่ กฟส.ก
จบ. 45,000.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)467/2564 1

56  3430100178392 อูส่วนการช่าง จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท. 9629 10,600.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)457/2564 1
57  0413540000417 หจก.ธรุะทอง จดัซ้ือ/จา้ง ค่าน้ ามันรถยนต์ ทะเบียน 53-7004 กทม. 2,484.60 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)458/2564 1
58  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ

จา้งเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ คฟม.2 นางสาวพชัราภรณ์ 
กอสุระ 10,190.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)446/2564 1

59  0413561002478 หจก.มารวยยูดีเอน็เตอร์ไรส์ จา้งเหมาค่าแรงขยายเขตฯ งาน คฟม.2 นางเหมือนฝัน เมืองใต้ 6,680.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)434/2564 1
60  3410100864709 นางนัยนา เหลางาม ค่าแรงจา้งเหมาท าความสะอาดห้องเวร 3,780.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)429/2564 1
61  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ จา้งเหมาค่าแรงขยายเขตฯ คฟม.2 นางสาวติยาภรณ์ ดานะ 4,530.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)452/2564 1
62  3410101324805 หจก. เอส.พ.ีอ.ี การไฟฟา้

จา้งเหมาค่าแรงขยายเขตฯ งาน คฟม.2 นายพษิณุ เลิศ
สงคราม 5,380.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)437/2564 1

63  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ
จา้งเหมาค่าแรงขยายเขตฯ งาน คฟม.2 นางสาวขวญัฤทัย 
ทาศิริ 10,430.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)449/2564 1

64  3430100178392 อูส่วนการช่าง จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 81-5952 3,500.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)456/2564 1

65  0413561002478 หจก.มารวยยูดีเอนเตอร์ไพรส์
จา้งเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ ติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟา้ งาน คฟ
ม.2 นางเพยีร บุตรสาลี 5,860.00 2/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)440/2564 1

66  0393548000425 หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น
จดัซ้ือ/จา้ง รถเครนไฮดรอลิค 30 ตัน งาน ปป. เปล่ียนสาย
แรงสูง บ. ดงบังจดุ B 12,000.00 4/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)531/2564 1

67  0393548000425 หจก. เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น
จดัซ้ือ/จา้ง รถเครนไฮดรอลิค 30 ตัน งาน ปป. เปล่ียนสาย
แรงสูง บ.ดงบังจดุB 6,420.00 5/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)530/2564 1

68  3410200064160 ร้านสุคนธว์สัดุภัณฑ์
จดัซ้ือ/จา้ง ค่าอปุกรณ์ปรับปรุง สนง. ( ใบตัดหญ้า) ที่ 
กฟส.อ.กดุจบั 220 9/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)475/2564 1

69  0413561002478 หจก.มารวยยูดีเอนเตอร์ไพร จดัซ้ือ/จา้ง วสัดุเข้าหน้างาน (คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ) 1,200.00 9/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)512/2564 1
70  3410200064160 ร้านสุคนธว์สัดุภัณฑ์ จดัซ้ือ/จา้ง อปุกรณ์ปรับปรุง สนง. ที่ กฟส.อ.กดุจบั 2,383.00 9/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)476/2564 1

71  1411900170421 ร้านโชคแอนเกษตรยนต์
จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมอปุกรณ์ปรับปรุง สนง. (เล่ือยยนต์) ที่ 
กฟส.อ.กดุจบั 730 9/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)477/2564 1

72  3410200070381 เมืองทองออโต้เซอร์วสิ จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต. 4633 อด. (ปะยาง) 100 13/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 503/2564 1
73  1419900110913 ร้านหนองหานการไฟฟา้ จดัซ้ือ/จา้ง อปุกรณ์ปรับปรุง สนง. ที่ กฟส.อ.กดุจบั 11,070.00 17/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 504/2564 1
74  0413538001827 อดุรจรัสแสงกอ่สร้าง จดัซ้ือ/จา้ง ซ้ือ ปูน หิน ทราย เข้าหน้างาน ที่ กฟส.อ.กดุจบั 9,740.00 20/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ. กป 502/2564 1

75  0994000165501 ร้าน ฟ. การช่าง
จดัซ้ือ/จา้ง รถสวา่นขุดหลัมปักเสา คฟม.2 นายทรงยศ ธรรม
มาจติร 5,950.00 24/8/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)524/2564 1

76  0145559001120 บริษทั คอมเครซ่ี เน็ตเวร์ิค เซอร์วสิ จ ากดั จดัระเบียบสายสือสารที่ กฟส.กจบ. 57,780.00 1/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.729/2564 1
77  0994000165501 บริษทั ทวนิแอดวานซ์ จ ากดั

จดัซ้ือ/จา้ง ซ้ือชุดแฮนไลน์ และ มีดปลอกสาย SAC 50- 185
 มม. 25,050.00 3/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.719/2564 1

78  0413540000417 หจก. ธรุะทอง
จดัซ้ือ/จา้ง เติมน้ ามันรถยนต์ (ทะเบียน ผน.2096 อด.) ที่ 
กฟส.กจบ. 500 3/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)537/2564 1

79  0994000165501 ร้าน ฟ. การช่าง
จดัซ้ือ/จา้ง รถสวา่นขุดหลุมปักเสา งาน คฟม.2 นางอารยา สุ
มาตรา 2,450.00 3/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)535/2564 1

80  0413540000417 หจก.ธรุะทอง
จดัซ้ือ/จา้ง เต้มน้ ามันรถยนต์ ( 53-7604 กทม.) น าํมันเคร่ือง
ตัดหญ้าและน้ ามันเล่ือยยนต์ ที่ กฟส.อ.กดุจบั 7,381.00 3/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)536/2564 1

81  0413562000631 หจก.สยามอพัคอนเน็คชั่น
จดัซ้ือ/จา้ง จา้งเหมางานขยายเขตฯ คฟม.2 นายวจิติร วงส์
กะโซ่ 40,125.00 14/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)627/2564 1

82  3430100178392 อูส่วนการช่าง จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 83-7318 อด. 16,250.00 21/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)574/2564 1
83  0413540000417 หจก.ธรุะทอง ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟส.อ.กดุจบั ประจ าเดือน ส.ค. 2564 36,050.30 22/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)573/2564 1

84  0413562000631 หจก. สยามอพัคอนเน็คชั่น
จดัชื้อ/จา้ง ค่าแรงงาน จา้งเหมาาขยายเขต งาน ปป.เปล่ียน
อปุกรณ์ทดแทน ลูกถ้วยแรงสูง บ.สร้างกอ่ 11,235.00 25/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)561/2564 1

85  3430100178392 อูส่วนการช่าง
จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมระบบบังคับเล้ียว ( กระปุกพาวเวอร์) 
รถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 81-5952 อด. 4,200.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)586/2564 1

86  1410200133840 ร้าน ฟ.การช่าง
จดัซ้ือ/จา้ง ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ผจ.4846 อด. ที่ 
กฟส.อ.กดุจบั 15,000.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)587/2564 1

87  1419900197016 ร้านออโต้แอร์แอนด์เซอร์วสิ ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.2 นายรุ่งสุริยา แกว้สวา่ง 22,500.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)581/2564 1
88  1419900110913 ร้านหนองหานการไฟฟา้ จดัซ้ือ/จา้ง ชุดโคมถนน LED 50 W ที่ กฟส.อ.กดุจบั 1,780.00 27/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)606/2564 1

89  0413556001051 หจก.เอส.พ.ีอ.ี การไฟฟา้
ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ ย้ายแนวเสา บ.ทุ่งตาลเลียน ทต.
ตาลเลียน 4,633.10 28/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)591/2564 1

90  3410101324805 หจก.เอส.อ.ีพ.ี การไฟฟา้ ค่าแรงจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.2 ร.ต.อ. หลังกร ศิรินิทร 24,556.50 29/9/2564 เลขที่ ฉ.1 กจบ.(กป.)593/2564 1
1,002,108.10                          


