


ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

1  0653534000522 หจก.วิทยาคาร โอเอ คาซื้อวัสดุสํานักงาน กฟส.พรหมพิราม 3,568.00                  15/10/2564 เลขที่ 2001302658 1

2  3650600016284 รานธีรารัตน
คาหนังสือพิมพ ก.ย.64 กฟส.พรหม

พิราม
210.00                     15/10/2564 เลขที่ 2001302906 1

3  0533545000082 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
คาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสํานักงาน 

กฟส.พพร.
2,324.00                  15/10/2564 เลขที่ 2001302623 1

4  0105535099511
บ.ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น

 จํากัด
คาน้ํามันรถยตเดือน กันยายน 

2564 กฟส.พพร.
81,288.99                20/10/2564

เลขที่ 
B0122021102020070

4
1

5  3650600061204 งวน เชียง เส็ง คาซื้อพวงมาลา กฟส.พรหมพิราม 1,000.00                  27/10/2564 เลขที่ 2001360909 1

6  3659900132768
รายกาย วาจา ตรายางและ

งานพิมพ
คาอัดกรอบรูปผูวา กฟส.พรหมพิราม 3,000.00                  12/11/2564 เลขที่ 2001441412 1

7  3520300194323 ชอสีฟลาเวอร
คาดอกไมประดับโตะหมูบูชา กฟส.

พรหมพิราม
920.00                     12/11/2564 เลขที่ 2001441402 1

8  3101600871694 รานนําโชค
คาอุปกรณจัดโตะหมูบูชา กฟส.

พรหมพิราม
2,415.00                  12/11/2564 เลขที่ 2001441428 1

9  0105535099511
บ.ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น

 จํากัด
คาน้ํามันรถยนต เดือน ตุลาคม 

2564
76,603.15                18/11/2564

เลขที่ 
B0122021111820076

9
1

10  0653534000522 หจก.วิทยาคารโอเอ คาวัสดุสนง. กฟส.พพร. 1,740.00                  22/11/2564 เลขที่ 2001483385 1

11  0533545000082 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา คาแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ 1,920.00                  13/12/2564 เลขที่ 2001578477 1

12  0653534000522 หจก.วิทยาคาร โอเอ คาวัสดุ สํานักงาน 3,780.00                  13/12/2564 เลขที่ 2001579090 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

13  0533545000082 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา คาวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. 9,130.00                  13/12/2564 เลขที่ 2001578492 1

14  3650600016284 รานธีรารัตน คาหนังสือพิมพ พ.ย.64 220.00                     13/12/2564 เลขที่ 2001578566 1

15  0653560000879 หจก.พีพีอาร อิ้งเจ็ท คาปายสติ๊กเกอรการไฟฟา 350.00                     13/12/2564 เลขที่ 2001578536 1

16  0105535099511
บ.ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น

 จํากัด
คาน้ํามันรถยนตเดือน พฤศจิกายน 

2564 กฟส.พพร.
61,010.86                15/12/2564

เลขที่ 
B0122021121520084

8
1

17  0653534000522 หจก.วิทยาคารโอเอ คาซื้อวัสดุสํานักงาน 3,850.00                  23/12/2564 เลขที่ 2001652206 1

18  3650600061204 งวน เชียง เส็ง คาพานพุมรัชกาลที่ 9 500.00                     28/12/2564 เลขที่ 2001686975 1

19  0107537000521

บริษัทสยามแม็คโคร 410/4
 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อกลอง
ลอเลื่อนสกรีนลาย 1 แพ็ค

1,295.00                  5/10/2564 เลขที่ 2001268872 1

20  0653557001410

หางหุนสวนจํากัด เมืองธรรม
การไฟฟา 599/22-23 

ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.
เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อโคมไฟถนน
พรอมหลอดนีออน

920.00                     5/10/2564 เลขที่ 2001269116 1

21  0001531068880
อินทุยศรวมชาง 240/1 ม.1
 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม

 จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม ขอจางซอมแซม/
เปลี่ยนและบํารุงรักษารถยนต

ทะเบียน 80-7011พล.
9,400.00                  5/10/2564 เลขที่ 2001296567 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

22  0105540100068
บริษัท มิชชั่น อินโฟ 

เทคโนโลยี จํากัด
หมึกเครื่องปริ้นเตอร ผบต. กฟส.

พรหมพิราม
6,741.00                  11/10/2564 เลขที่ 2001235961 1

23  3650600201987
นายทวีป ใจดี 127/1 ม.5 
ต.ทาชาง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก

คาจางเหมาขยายเขตระบบจําหนาย 
กฟส.พรหมพิราม

84,065.00                29/10/2564 เลขที่ 3001956066 1

24  0653531000424

หางหุนสวนจํากัด พชรพลเท
รดดิ้ง 57/63-64 ถ.

พระองคดํา ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จางเติมนํ้ายาเคมี
ถังดับเพลิง 3 ถัง

4,119.50                  2/11/2564 เลขที่ 2001400505 1

25  0001530652340
รานเจริญการยาง 259/4 
ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

กฟส.พรหมพิราม จางปะยางพรอม
เปลี่ยนยางใน รถยนตทะเบียน 

80-7011 พล.
1,080.00                  2/11/2564 เลขที่ 2001469952 1

26  3650600122076 คารแคร 6 ย.
คาลางอัดฉีด 5กฮ-5978 กทม. 

กฟส.พรหมพิราม
200.00                     3/11/2564 เลขที่ 2001393118 1

27  3650100191044
นายดอกรัก นอยทอง 128/6
 ม.6 ต.หัวรอ อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จางลาง
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน(แอร)

9,150.00                  3/11/2564 เลขที่ 2001400390 1

28  1659900036941 นายพีรพัทธ จันทรเกษม ซักผา ต.ค. 64 กฟส.พรหมพิราม 2,000.00                  4/11/2564 เลขที่ 2001400436 1

29  1659900036941 นายพีรพัทธ จันทรเกษม ซักผา ก.ย. 64 กฟส.พรหมพิราม 2,000.00                  4/11/2564 เลขที่ 2001400417 1

30  3650600341126

สิริมงคล จําหนายวัสดุ
กอสราง 122 ม.2 ต.พรหม

พิราม อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก

กฟส.พรหมพิราม ซื้อทรายหยาบ 2,700.00                  9/11/2564 เลขที่ 2001470016 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

31  3650600341126

สิริมงคล จําหนายวัสดุ
กอสราง 122 ม.2 ต.พรหม

พิราม อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก

กฟส.พรหมพิราม ซื้อทรายหยาบ 9 
คิว

2,700.00                  9/11/2564 เลขที่ 2001469952 1

32  0001793422789

วินัย แอรเครื่องเย็น 468/4 
หมู 9 ตําบลวังทอง อําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก 
65130

กฟส.พรหมพิราม จัดจางติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณ

3,300.00                  10/11/2564 เลขที่ 2001440125 1

33  0001531068880
อูอินทุยศรวมชาง 240/1 ม.
1 ต.พรหมพิราม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

คาซอมรถยนตทะเบียน 80-7011 
พล. กฟส.พรหมพิราม

8,650.00                  15/11/2564 เลขที่ 2001469929 1

34  0001530652340
รานเจริญการยาง 259/4 
ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

กฟส.พรหมพิราม จางปะยาง 
รถยนตทะเบียน 80-7011 พล.

280.00                     22/11/2564 เลขที่ 2001514218 1

35  3650600122076
คารแคร 6 ย. 11/8 ม.5 ต.
มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ลาง อัด ฉีด รถยนตทะเบียน 5กฮ-
5845 / 5กฮ-5939 / 5กฮ-
7035 ของ กฟส.พรหมพิราม

600.00                     25/11/2564 เลขที่ 2001516734 1

36  3650600201987
นายทวีป ใจดี 127/1 ม.5 
ต.ทาชาง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก

คาจางเหมาขยายเขตระบบจําหนาย 
กฟส.พรหมพิราม

85,164.50                26/11/2564 เลขที่ 3001972037 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

37  0105540100068

บริษัท มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี
 จํากัด 49 ถนนนราธิวาส

ราชนครินทร แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อหมึกพิมพ
Lexmark(ดํา) 1 ชุด /จัดซื้อหมึก

พิมพSamsung(ดํา) 1 ชุด
14,445.00                1/12/2564 เลขที่ 2001592765 1

38  0653538000268
หจก.วีวังทองกรุป 15 ม.8 

ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก

คาจางเหมาขุดหลุมปกเสาฝงสมอบก
 กฟส.พรหมพิราม

89,920.66                1/12/2564 เลขที่ 3001984837 1

39  0065354000358
หจก. ฮั่วเชียงลง 319/6 ถ.
พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อมุมโตะ
อลูมิเนียม(โตะ สนง.)

156.00                     3/12/2564 เลขที่ 2001586995 1

40  1659900036941 นายพีรพัทธ จันทรเกษม คาซักผา พ.ย. 64 กฟส.พรหมพิราม 2,000.00                  13/12/2564 เลขที่ 2001579124 1

41  3650600201987

นายทวีป ใจดี 127/1 ม.5 
ต.ทาชาง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก วงเงนิ 
83,430.50 บาท

คาจางเหมาขยายเขตระบบจําหนาย 
กฟส.พรหมพิราม

83,430.50                16/12/2564 เลขที่ 3001980578 1

42  3650600064858
นางสาวอัญรยา นาคคงคํา 

49/7 ม.2 ต.พรหมพิราม อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

กฟส.พรหมพิราม จางเปลี่ยนฝา
พรอมทาสีอาคารแกกระแสไฟฟา

ขัดของของ กฟส.พรหมพิราม
24,500.00                17/12/2564 เลขที่ 2001586926 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

43  0107551000029

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 
จํากัด (สาขาพิษณโุลก 

00017) 9/9 ม.7 ต.วัด
จันทร อ.เมืองพิษณุโลก จ.

พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อรางปลั๊กไฟ
วัสดุสํานักงาน กฟส.พพร.

987.00                     21/12/2564 เลขที่ 2001650886 1

44  0107551000029

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 
จํากัด (สาขาพิษณโุลก 

00017) 9/9 ม.7 ต.วัด
จันทร อ.เมืองพิษณุโลก จ.

พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อกรวยจราจร 5,580.00                  21/12/2564 เลขที่ 2001650767 1

45  0653558002665

หจก.เคซพีี กรุป 2015 
(สํานักงานใหญ) 396/4 ม.8
 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จางซอมกลอง
วงจรปดพรอมอุปกรณ

11,759.30                21/12/2564 เลขที่ 2001648980 1

46  0653558002665

หจก.เคซพีี กรุป 2015 
(สํานักงานใหญ) 396/4 ม.8
 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จางซอมสาย
แลนดพรอมอุปกรณ

4,494.00                  21/12/2564 เลขที่ 2001649007 1

47  3650200456571

อู ม.เจริญยนต 401/18 
ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง
 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 65000

กฟส.พรหมพิราม จางซอมคีมบีบ
หลอดตอสาย (ไฮดรอลิค)

1,130.00                  22/12/2564 เลขที่ 2001648690 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

48  3650200456571

อู ม.เจริญยนต 401/18 
ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง
 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 65000

กฟส.พรหมพิราม จางเปลี่ยนสายไฮ
ดรอลิครถยนตทะเบียน 80-7011 

พล.
15,565.00                22/12/2564 เลขที่ 2001649427 1

49  0653560002430

หางหุนสวนจํากัด เจี่ยเฮง
เคียม สํานักงานใหญ 

19/9-10 ถ.มหาธรรมราชา 
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 65000

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อผานวม
พรอมผาปูเตียงหองแกกระแสไฟฟา

ขัดของ(หองนอนเวร)
7,704.00                  28/12/2564 เลขที่ 2001681564 1

50  3640400420464
รานวงฆองวัสดุกอสราง 309
 ม.3 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม

 จ.พิษณุโลก 65180

กฟส.พรหมพิราม ซื้อทรายหยาบ 5 
คิว

1,750.00                  29/12/2564 เลขที่ 2001662457 1

51  3640400420464
รานวงฆองวัสดุกอสราง 309
 ม.3 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม

 จ.พิษณุโลก 65180

กฟส.พรหมพิราม ซื้อหินเกร็ด 7 คิว
 ปูน 2 ถุง

3,420.00                  29/12/2564 เลขที่ 2001662430 1

52  3640400420464
รานวงฆองวัสดุกอสราง 309
 ม.3 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม

 จ.พิษณุโลก 65180

กฟส.พรหมพิราม จัดซื้อทรายหยาบ
 16 คิว

5,600.00                  29/12/2564 เลขที่ 2001662446 1

53  0105540100068
บริษัท มิชชั่น อินโฟ 

เทคโนโลยี จํากัด
คาหมึก บต. กฟส.พรหมพิราม 13,428.50                21/12/2564 เลขที่ 2001643790 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

54  3560200020960 รานรวมทรัพย คาน้ําดื่ม กฟส.พรหมพิราม 660.00                     4/10/2564 เลขที่ 2001268976 1

55  3650600480738
นายสายยัณห เลี้ยงน่ิม เลขที่
 64 ต.หนองแขม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

จางซอมแซมประตูรั้ว สนง.กฟส.
พรหมพิราม

32,500.00                5/10/2564 เลขที่ 3001945215 1

56  0105540100068
บริษัท มิชชั่น อินโฟ 

เทคโนโลยี จํากัด
คาหมึกพิมพ กฟส.พรหมพิราม 2,850.00                  12/10/2564 เลขที่ 2001297005 1

57  3650100191044 รานดอกรัก นอยทอง
ซอมแอร เปลี่ยนเบครเกอรและแมค

เนติก กฟส.พรหมพิราม
1,500.00                  12/10/2564 เลขที่ 2001296943 1

58  3560200020960 รานรวมทรัพย คาน้ําดื่ม กฟส.พรหมพิราม 480.00                     12/10/2564 เลขที่ 2001296974 1

59  0105543096169 บริษัท โปร ไอ.ที.ลิ้งค จํากัด
คากระดาษโพสสลิป กฟส.พรหม

พิราม
22,042.00                27/10/2564 เลขที่ 2001362583 1

60  0105535099511
บริษัท ปโตรเลียมไทยคอร

ปอเรชั่น จํากัด
คาน้ํามันรถจักรยานยนต กฟส.

พรหมพิราม
64.14                       16/11/2564 เลขที่ 2001483506 1

61  0105535099511
บริษัท ปโตรเลียมไทยคอร

ปอเรชั่น จํากัด
คาน้ํามันรถจักรยานยนต กฟส.

พรหมพิราม
99.21                       3/12/2564 เลขที่ 2001575296 1

62  3560200020960 รานรวมทรัพย คาซื้อน้ําดื่ม กฟส.พรหมพิราม 620.00                     7/12/2564 เลขที่ 2001567508 1

63  3560200020960 รานรวมทรัพย คาน้ําดื่ม กฟส.พรหมพิราม 440.00                     7/12/2564 เลขที่ 2001567532 1

64  0105540100068
บริษัท มิชชั่น อินโฟ 

เทคโนโลยี จํากัด
คาซื้อหมึกพิมพ Brother กฟส.

พรหมพิราม
8,346.00                  8/12/2564 เลขที่ 2001575265 1

65  3650600064904

นางสาวทับทิม ขาวสวย เลขที่
 49/2 หมู 2 ต.พรหมพิราม
 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

65150

จางบุคคลภายนอกทําความสะอาด 
สนง. กฟส.พพร.

87,324.00                24/12/2564 เลขที่ 301985449 1

66  3650600399850 นายเจริญชัย ไชยนันทน คาถายเอกสาร กฟส.พรหมพิราม 315.00                     27/12/2564 เลขที่ 2001676478 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

67  3650600434175

นางสาว กันทิยา เสือหาญ 
เลขที่ 139/1 หมู 12 ต.
มะตอง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก 65150

จางเหมาทําความสะอาด สนง.กฟ
ย.วงฆอง

30,888.00                29/12/2564 เลขที่ 3001985220 1

68  3650600424960
นายบุญชวย เสือจุย 550/3 
ม.1 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก

ซื้อน้ําดื่ม 09/2564 กฟย.วฆ. 
กฟส.พพร. กฟส.พรหมพิราม

195.00                     4/10/2564 เลขที่ 2001249268 1

69  3650600434175
น.ส.กันทิยา เสือหาญ 

139/1 ม.12 ต.มะตอง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

จางซักเครื่องนอนเวร 08/2564 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
1,072.00                  4/10/2564 เลขที่ 2001249286 1

70  3650101255003
รานไอดีคอม 59/19 ถ.ศรี
ธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.พิษณุโลก

ซื้ออุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
1,760.00                  12/10/2564 เลขที่ 2001316843 1

71  0245537000570
บ.จิตตวรรณ จํากัด 274 ม.1
 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก

เติมนํ้ามันรถจยย. กฟย.วฆ. กฟส.พ
พร. กฟส.พรหมพิราม

95.64                       12/10/2564 เลขที่ 2001316646 1

72  0645557000326
บ.โชคชัยมอเตอร จํากัด 

สาขาหนองตม

เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องรถจักรยานยนต 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
309.00                     14/10/2564 เลขที่ 2001316746 1

73  0105536092641
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
จํากัด 55 ม.8 ต.มะตอง อ.

พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ซื้อของใชทําความสะอาดสนง. 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
645.00                     15/10/2564 เลขที่ 2001316884 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

74  3530800154908
รานเลเซอร แอร อิงค 1/27 
ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ิ

ซื้อหมึกพิมพสีดําและชุดดรัม
เครื่องพิมพSumsung กฟย.วฆ. 

กฟส.พพร. กฟส.พรหมพิราม
4,500.00                  21/10/2564 เลขที่ 2001393321 1

75  3650600434175
น.ส.กันทิยา เสือหาญ 

139/1 ม.12 ต.มะตอง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

จางซักเครื่องนอนเวร ต.ค.64 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
1,072.00                  2/11/2564 เลขที่ 2001400459 1

76  3650600424960
นายบุญชวย เสือจุย 550/3 
ม.1 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก

ซื้อน้ําดื่ม ต.ค.64 กฟย.วฆ. กฟส.พ
พร. กฟส.พรหมพิราม

195.00                     2/11/2564 เลขที่ 2001400480 1

77  0653559002588

หางหุนสวนจํากัด ไพศาลอัคร
ชัย เทรดดิ้ง เลขที่ 4 หมู 5 
ต.ทาชาง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก 65150

จางเหมาตัดตนไมรายครั้ง ป2564 
กฟย.วงฆอง กฟส.พรหมพิราม 1. 

QRA07S-01 (จาก QRA07VS-01
 ถึง QRA09VS-04) 
2.QRA04S-01 (จาก 

QRA04VS-01 ถึง QRA04VS-04)

59,900.00                5/11/2564 เลขที่ 3001960038 1

78  0245537000570
บ.จิตตวรรณ จํากัด 274 ม.1
 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก

น้ํามันรถจยย.1กณ9479
พล.กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.

พรหมพิราม
101.64                     5/11/2564 เลขที่ 2001412892 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

79  0105513004762
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด 71/72 ม.9 ต.วัดไทร
 อ.เมือง จ.นครสวรรค

ซื้อหมึกพิมพเลเซอร รุน sp230h 
3k กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.

พรหมพิราม
2,495.00                  18/11/2564 เลขที่ 2001483479 1

80  0245537000570
บริษัท จิตตวรรณ จํากัด 274
 ม.1 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม

 จ.พิษณุโลก

ซื้อน้ํามันรถจยย. 1กณ 9479 พล. 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
91.07                       1/12/2564 เลขที่ 2001544082 1

81  3650600434175
น.ส.กันทิยา เสือหาญ 

139/1 ม.12 ต.มะตอง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

จางซักเครื่องนอนเวร ธ.ค.64 
กฟย.วฆ. กฟส.พพร. กฟส.พรหม

พิราม
1,072.00                  2/12/2564 เลขที่ 2000004609 1

82  3650600424960
นายบุญชวย เสือจุย 550/3 
ม.1 ต.วงฆอง อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก

ซื้อน้ําดื่ม ธ.ค. 64 กฟย.วฆ. กฟส.พ
พร. กฟส.พรหมพิราม

195.00                     2/12/2564 เลขที่ 2000004629 1

รวมทั้งสิ้น 1,025,891.66           

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5) ระบุจํานวนเงนิรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณทีี่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงนิที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ 

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงนิรวมที่จัดซื้อจัด

จาง
เหตุผลสนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลอืก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพรหมพิราม

เอกสารอางอิง (6)

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางน้ัน โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  
     4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กรณีการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
     5 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 4


