
  
 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองวัวซอ 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื อก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองวัวซอ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
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     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองวัวซอ 

 
 

 



ล ำดบัที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยี

ภำษ/ีเลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ เหตผุลสนบัสนนุ

1 0415560003987 บจก.บา้นหว้ยฟารม์าซี จัดซือ้ชดุตรวจ ATK 2,140.00 04/01/2565 เลขที ่001
ราคาต า่สดุ

2 1341800071235 รา้นยายฝ้ายเฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้วางของ 2,000.00 10/01/2565 เลขที ่21/2
ราคาต า่สดุ

3 1341800071235 รา้นยายฝ้่ายเฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้วางของ 1,500.00 11/01/2565 เลขที ่20/5

ราคาต า่สดุ

4 0105519001331 บ. กนกสนิเอ็กปอรต์ อมิปอรต์ 

จ ากดั

ซือ้หมกึเครือ่งพมิพ ์(Printer) EPSON 3,884.10 11/01/2565 เลขที ่65-00086
ราคาต า่สดุ

5 3419900579284 รา้นสรุยิา ซือ้ครภัุณฑส์ านักงานและครภัุณฑเ์บ็ดเตล็ดอืน่ๆ โตะ๊

ท างานและเกา้อีท้ างาน

52,644.00 12/01/2565 เลขที ่1/5
ราคาต า่สดุ

6 0105555021215 บ. ซอีารซ์ ีไทวัสด ุจ ากดั (สาขา

อดุรธาน)ี

ซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้า ฝาพลาสตกิ 3 ชอ่ง และเตา้รับคู ่3 

ขา

868.00 13/01/2565 เลขที ่๊๊

UDNIF22010030974 ราคาต า่สดุ

7 0415560003987 บ. บา้นหว้ยฟารม์าซ ีอดุรธานี 

จ ากดั

ซือ้หนา้กากอนามัย 800.00 17/01/2565 เลขที ่002
ราคาต า่สดุ

8 3410300021471 นายปรารถนา ชาวกะมดุ จา้งปรับแตง่พืน้ทีแ่ละขนยา้ยวัสดทุิง้ 20,000.00 18/01/2565 เลขที ่1-65/4

ราคาต า่สดุ

9 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงานและวัสดเุบ็ดเตล็ด ปลั๊กไฟ สมดุ

เบอร2์ กาวแทง่ ปากกาเคม ี2 หวั ลิน้แฟ้ม เชอืกฟาง 

กระดาษเอ4และลวดเสยีบกระดาษ

4,687.00 19/01/2565 เลขที ่SS1272

ราคาต า่สดุ

10 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงาน ธงชาตขินาด 2*3 เมตรและแฟ้มผกู

เชอืก

4,650.00 19/01/2565 เลขที ่SS1279
ราคาต า่สดุ

11 0393548000425 หจก.เอสอารท์ ีคอนสตรัคชัน่ จา้งเหมา ปักเสาแซมไลน์ บา้นโคกศรแีกว้ ต.หนองวัว

ซอ อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี

22,256.00 19/01/2565 เลขที ่2022011
ราคาต า่สดุ

12 0415547000317 บ. ไทยพพัิฒน์ทลู แอนด ์

โฮมมารท์ (ส านักงานใหญ)๋

ซือ้เครือ่งมอืชา่ง 5,970.60 21/01/2565 เลขที ่

DSA6501/000591 ราคาต า่สดุ

13 3430700007980 อูพ่รเจรญิรุง่เรอืงกจิ จา้งซอ่มรถยนต์ 2,700.00 21/01/2565 เลขที ่15/20
ราคาต า่สดุ

14 0503554006306 หจก. เอส.ไอ.เอส. โทเนอร์ ซือ้หมกึเครือ่งพมิพ ์(Printer) Richo 9,150.00 27/01/2565 เลขที ่IV-65-01047
ราคาต า่สดุ

15 0433561000475 หจก. บญุสริ ิปิโตเลยีม สัง่ซือ้และอนุมัตจิา่ยเงนิคา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 105.45 03/02/2565 เลขที ่

DTO000016502000017
ราคาต า่สดุ

16 0415547000317 บ. ไทยพพัิฒน์ทลู แอนด ์

โฮมมารท์ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

ซือ้อปุกรณ์ซอ่มแซมหอ้งน ้า 7,976.85 04/02/2565 เลขที ่

DSA6502/000140 ราคาต า่สดุ

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน มกรำคม พ.ศ.2565 ถงึ เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอหนองววัซอ



ล ำดบัที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยี

ภำษ/ีเลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ เหตผุลสนบัสนนุ

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน มกรำคม พ.ศ.2565 ถงึ เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอหนองววัซอ

17 0433561000475 หจก.บญุสริปิิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถจักรยานยนต ์มค.65 270.00 04/02/2565 เลขที ่ฉ.1นวซ.(กป)101

ราคาต า่สดุ

18 3410300106239 นายวชิยั มงุคณุค าชาว จา้งท าไมร้ะแนงเพือ่จัดสวนหยอ่ม กฟส.วซ. 12,000.00 08/02/2565 เลขที ่1/18
ราคาต า่สดุ

19 0415560003987 บ. บา้นหว้ยฟารม์าซอีดุรธานี 

จ ากดั

ซือ้ชดุตรวจโควทิ-19 1,700.00 09/02/2565 เลขที ่002

ราคาต า่สดุ

20 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงาน ตรายางหมกึในตัว กระดาษเอ4 แฟ้ม

 เครือ่งเจาะกระดาษ และคลปิด า

3,717.00 10/02/2565 เลขที ่SS1434

ราคาต า่สดุ

21 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชงี (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้สาย LAN ปลั๊กไฟและถา่นไฟฉาย 1,156.00 10/02/2565 เลขที ่SS1408
ราคาต า่สดุ

22 0415558001875 บรษัิท อดุร ช.ทว ีจ ากดั คา่บ ารงุรักษารถเครน 84-5717 9,842.93 13/02/2565 เลขที ่1CH-22020037

ราคาต า่สดุ

23 1419900248486 รา้นสมพรจักรยาน คา่ซอ่มเลือ่ยยนต์ 1,930.00 14/02/2565 เลขที ่12/1
ราคาต า่สดุ

24 0415558001875 บรษัิท อดุร ช.ทว ีจ ากดั คา่บ ารงุรักษารถยนตแ์กไ้ฟ 84-6933 อด. 7,840.43 15/02/2565 เลขที ่1CH-22020042
ราคาต า่สดุ

25 0393548000425 หจก.เอสอารท์ ีคอนสตรัคชัน่ จา้งเหมาขยายเขตฯปป.ปักเสาแซมไลน์บา้นโคกศรแีกว้ 22,256.00 15/02/2565 เลขที ่SRT.021/2565
ราคาต า่สดุ

26 3410300159430 รา้นแฮปป้ีสตดูโิอ กรอบรปู A3 250.00 18/02/2565 เลขที ่34/17
ราคาต า่สดุ

27 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงงานปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขยาย

เตเทศบาลต าบลโนนหวาย

67,303.00 18/02/2565 เลขที ่SUC.015/2565
ราคาต า่สดุ

28 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงงานปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขยาย

เขตเทศบาลกดุหมากไฟ

46,866.00 18/02/2565 เลขที ่SUC.013/2565

ราคาต า่สดุ

29 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงงานปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขยาย

เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองออ้

44,084.00 18/02/2565 เลขที ่SUC.009/2565

ราคาต า่สดุ

30 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงงานปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขยาย

เขตตดิตัง้หมอ้แปลง 30 เควเีอบา้นน ้าพ่น

66,661.00 18/02/2565 เลขที ่SUC.011/2565

ราคาต า่สดุ

31 0107544000043 บมจ.โฮมโปรดักสเ์ซน็เตอร์ คา่ซือ้รางครอบสายไฟ,พรมเชด็เทา้,ปลั๊กไฟ

,ถา่นไฟฉาย

2,935.00 18/02/2565 เลขที ่176057

ราคาต า่สดุ



ล ำดบัที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยี

ภำษ/ีเลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ เหตผุลสนบัสนนุ

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน มกรำคม พ.ศ.2565 ถงึ เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอหนองววัซอ

32 0125560022747 บรษัิท ยนูติีไ้อทซีสิเต็ม จ ากดั คา่สายแลน 540.00 18/02/2565 เลขที ่BC22020636
ราคาต า่สดุ

33 1419900381411 รา้นบิกีซนั2014(เหลอืงทอง) คา่ถงุพลาสตกิใสแบบหนา 205.00 18/02/2565 เลขที ่V65/00049
ราคาต า่สดุ

34 1419900381411 รา้นบิ๊กซนั2014(เหลอืงทอง) คา่ถงุใสและยางรัดของ 169.00 18/02/2565 เลขที ่V65/00048
ราคาต า่สดุ

35 1341800071235 รา้นยายฝ้ายเฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้เก็บของ 1,800.00 18/02/2565 เลขที ่18/2
ราคาต า่สดุ

36 1341800071235 รา้นยายฝ้ายเฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้เก็บเอกสาร 5,400.00 18/02/2565 เลขที ่19/2
ราคาต า่สดุ

37 0393548000425 หจก.เอสอารท์ ีคอนสตรัคชัน่ คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ 167,586.00 15/02/1565 เลขที ่SRT.0045/2565
ราคาต า่สดุ

37 0107537000521 บมจ.สยามแม็คโคร คา่ซือ้ผงซกัฟอก,ไมก้วาด,น ้ายาลา้งหอ้งน ้า,ถงุขยะฯลฯ 2,492.00 21/02/2565 เลขที ่0100411047
ราคาต า่สดุ

40 3410101222450 นายวรพล หงษาค า คา่จา้งปรับถมดนิพรอ้มเทคอนกรตี 27,300.00 25/02/2565 เลขที ่1/3
ราคาต า่สดุ

41 3309901671371 นางสาววมิลจติร ภมูจัินทกึ คา่จา้งซอ่มแซมทาสรัีว้และป้ายส านักงาน 28,600.00 25/02/2565 เลขที ่003/65
ราคาต า่สดุ

42 3410101222450 นายวรพล  หงษาค า คา่จา้งเหมาปรับปรงุภมทัิศน์ท าหนิลา้งหนา้ส านักงาน 77,000.00 25/02/2565 เลขที ่2/65
ราคาต า่สดุ

43 1410300024961 นางพุธ  มงุคณุค าชาว คา่จา้งซกัผา้ปทูีน่อนหอ้งเวร กพ.65 2,000.00 01/03/2565 เลขที ่2/1
ราคาต า่สดุ

44 3410401370969 รา้นชาญศลิป์ คา่สติ๊กเกอรต์ดิบอรด์สถิติคิวามปลอดภัย 250.00 01/03/2565 เลขที ่70/2
ราคาต า่สดุ

45 3410401370969 รา้นชาญศลิป์ จัดท าป้ายไวนลิ 810.00 01/03/2565 เลขที ่1/26
ราคาต า่สดุ

46 3410300279842 รา้นอิม่ใจโฟโตเ้อกเพรส คา่ถา่ยเอกสารสมดุบันทกึเหตกุารณ์แกก้ระแสไฟฟ้า

ขัดขอ้งพรอ้มเขา้เลม่

540.00 02/03/2565 เลขที ่5/33
ราคาต า่สดุ

47 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงาน 3,650.00 02/03/2565 เลขที ่SS1553
ราคาต า่สดุ

48 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงาน 1,250.00 04/03/2565 เลขที ่SS1655
ราคาต า่สดุ

49 0413560002300 หจก.ธมี เน็ตเวริค์ โซลชูัน่ ซือ้เครือ่งมอือปุกรณ์สือ่สาร ระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจร

ปิด กฟส.นวซ.

87,740.00 04/03/2565 เลขที ่65/0022
ราคาต า่สดุ

50 0105558162529 บ. มสิเตอร.์ด.ีไอ.วาย (กรงุเทพ)

 จ ากดั

ซือ้ HUB ส าหรับตอ่สายแลนและอปุกรณ์เบ็ดเตล็ด 295.00 05/03/2565 เลขที ่0000000769
ราคาต า่สดุ



ล ำดบัที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยี

ภำษ/ีเลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งองิ
เลขทีเ่อกสำรอำ้งองิ เหตผุลสนบัสนนุ

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน มกรำคม พ.ศ.2565 ถงึ เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอหนองววัซอ

51 3410101222450 นายวรพล  หงษาค า จา้งปรับพืน้ทีว่างตัวหนอนบรเิวณหนา้

ส านักงานฟส.นวซ.

13,500.00 07/03/2565 เลขที ่1/65/4
ราคาต า่สดุ

52 3102003006536 รา้นสารักษ์วงศ ์ คนไอที คา่ถา่ยเอกสาร 417.00 07/03/2565 เลขที ่1/01
ราคาต า่สดุ

53 3410100707883 รา้นอดุร พันธุไ์ม ้ ซือ้ตน้ไม ้ ไมด้อก ไมป้ระดับ 9,770.00 08/03/2565 เลขที ่10/11
ราคาต า่สดุ

54 0415547000317 บ.ไทยพพัิฒน์ทลู แอนด ์

โฮมมารท์ จ ากดั

ซือ้ตะแกรงกนักลิน่แสตนเลส 435.00 10/03/2565 เลขที ่000201090883
ราคาต า่สดุ

55 0433561000475 หจก.บญุสริปิิโตรเลยีม คา่น ้ามันเลือ่ยยนต์ 260.00 14/03/2565 เลขที ่16503000224
ราคาต า่สดุ

56 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้างาน ปป.

ลกูถว้ย บา้นหนองออ้

46,224.00 14/03/2565 เลขที ่SUC.023/2565

ราคาต า่สดุ

57 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งานบา้นหนอง

ออ้นอ้ย 2

20,009.00 14/03/2565 เลขที ่SUC.021/2565
ราคาต า่สดุ

58 0413562000631 หจก.สยาม อพั คอนเน็คชัน่ จา้งเหมาคา่แรงปรับปรงุระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งาน ปป.

ลกูถว้ยบา้นหนองออ้นอ้ย1

26,750.00 14/03/2565 เลขที ่SUC.019/2565
ราคาต า่สดุ

59 3410100707883 รา้นอดุร พันธุไ์ม ้ ซือ้ตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดับ 3,165.00 15/03/2565 เลขที ่10/6
ราคาต า่สดุ

60 0105559069140 บ.พดีพี.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั ซือ้กลอ่งใสใ่บแจง้หนี้ 44,940.00 18/03/2565 เลขที ่IV1777
ราคาต า่สดุ

61 0415560003987 บ. บา้นหว้ยฟารม์าซอีดุรธานี 

จ ากดั

ซือ้ชดุตรวจโควทิ-19 3,700.00 21/03/2565 เลขที ่004
ราคาต า่สดุ

62 0415560003987 บ. บา้นหว้ยฟารม์าซ ีจ ากดั ซือ้ชดุตรวจโควทิ-19 3,000.00 21/03/2565 เลขที ่003
ราคาต า่สดุ

63 0413524000157 หจก. ลิม่หมงเชยีง (ส านักงาน

ใหญ)่

ซือ้วัสดสุ านักงาน 615.00 22/03/2565 เลขที ่SS1676
ราคาต า่สดุ

64 5410300003487 นายสบุนิ  แกว้สวุรรณ จา้งจัดสวนหยอ่มบรเิวณส านักงาน กฟส.นวซ. 5,000.00 23/03/2565 เลขที ่1/1
ราคาต า่สดุ

65 0215553004118 บจก.เอสเอ็มเค โปรเกรสซพี คา่เสือ้สะทอ้นแสง,หมวกนริภัย,รองเทา้ปีนเสา,ถงุมอื

กนับาด

44,907.90 23/03/2565 เลขที ่65003-011
ราคาต า่สดุ

66 0405560006358 บจก.ลเูซยีโน่ ซพัพลาย แอนด ์

เซอรว์สิ

คา่กระดาษมว้นThermal 11,021.00 29/03/2565 เลขที ่005/065032
ราคาต า่สดุ

67 0415538001217 บ.ฑฆีเจรญิ จ ากดั จา้งบ ารงุรักษาตามวาระ หมายเลขทะเบยีน กต5047อด 8,674.79 30/03/2565 เลขที ่

B02SS-2203300001 ราคาต า่สดุ

1,080,159.05


