
 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอด่านช้าง 

         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  

ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 

ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอด่านช้าง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

                
                                              

                                                            (นายนรตุม์ชัย  เกษมณี) 
                                                            ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอด่านช้าง 

 
 
 
 

 



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

1 1100200374297 ร้านบ้านแอร์ด่านช้าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 1,800.00 06/01/2565 เลขท่ี DOC2500025111 1
2 1100200374297 ร้านบ้านแอร์ด่านช้าง ค่าจ้างท าป้ายสนง.ฯ 1,410.00 10/01/2565 เลขท่ี DOC2500073428 1
3 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จก. ค่าจัดซ้ืแอลกฮอล์สนง.ฯ 2,200.00 10/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1
4 3180500118888 นายคงกฤษณ แผ่นสัมฤทธ์ิ ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 

85-2168 สพ.ฯ
900.00 11/01/2565 เลขท่ี DOC2000012398 1

5 3720200385281 ร้านเนรมิตศิลป์ ค่าป้ายอะคลิลิค สนง.ฯ 500.00 11/01/2565 เลขท่ี DOC2500025095 1
6 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ

จ าหน่าย-น.ส.สุชาวดีฯ
12,476.20 12/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.009/2565 1

7 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-น.ส.จิณห์นิภาฯ

10,732.10 12/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.010/2565 1

8 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-วัดหนองแกศรัทธารามฯ

9,731.65 12/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.012/2565 1

9 0723560001157 หจก.เคซุปเปอร์สโตร์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.ฯ 1,012.00 12/01/2565 เลขท่ี DOC2100008281 1
10 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ค่าช้ันวางของ สนง.ฯ 790.00 12/01/2565 เลขท่ี DOC210008272 1
11 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้ง

หน้ีค่าไฟฟ้า ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชนรายใหญ่ฯ

2,170.00 13/01/2565 เลขท่ี DOC2500045508 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

12 0745555000301 บ.สยามพลาสแพคอินดัสเต
รียล จก.

ค่ากล่องพลาสติกใส่ใบแจ้งหน้ีค่า
ไฟฟ้าฯ

29,960.00 14/01/2565 เลขท่ี DOC2500070012 1

13 1100200374297 ร้านบ้านแอร์ด่านช้าง ค่าท าตรายางสนง.ฯ 2,190.00 14/01/2565 เลขท่ี DOC2500065165 1
14 3609900778897 ร้านเอเซียผ้าเบรค ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง บห-

1734 สพ.
2,280.00 14/01/2565 เลขท่ี DOC2500065171 1

15 3729900098844 นางวราภรณ์ ใจม่ัน ค่าซักผ้าปูโต๊ธประชุมฯ 400.00 14/01/2565 เลขท่ี DOC2100018533 1
16 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค

เซสเซอร่ี จก.
ค่าหมึกพิมพ์ผกป.ฯ 3,820.00 17/01/2565 เลขท่ี DOC2500069918 1

17 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จก.

ค่าหมึกพิมพ์ผบง.ฯ 5,414.00 17/01/2565 เลขท่ี DOC2500069918 1

18 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 62,835.00 17/01/2565 เลขท่ี DOC2500045508 1
19 0725545000261 บริษัทด่านช้างปิโตเล่ียม 

จ ากัด
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2565ฯ

74,940.40 17/01/2565 เลขท่ี DOC2500037611 1

20 3720300263803 นายส าราญ ขันทอง ค่าจ้างเหมาแรงงานสับเปล่ียน-
ถอนคืน-ย้าย-และเปล่ียนสายเพ่ิม
ขนาดมิเตอร์แรงต่ าฯ

13,741.00 18/01/2565 เลขท่ี DOC2500053425 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

21 1720300005344 ร้าน ก.แสงเจริญ ค่าซ่อมระบบไฟ รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 84-3914 สพ.ฯ

600.00 20/01/2565 เลขท่ี DOC2000110950 1

22 3101800526231 ร้านเกียรติโต้แอร์ ค่าติดต้ังฟิมล์อาคารส านักงงานฯ 20,000.00 20/01/2565 เลขท่ี DOC2500052018 1
23 3720200385281 ร้านกรอปรูปเหม่ือนด่านช้าง ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

รัชกาลท่ี 10ฯ
1,500.00 20/01/2565 เลขท่ี DOC2500051706 1

24 ร้านด่านช้างพรเจริญ ค่าผ้าขาว,ผ้าอาสนะพระฯ 400.00 20/01/2565 เลขท่ี DOC2000072794 1
25 3720200552145 ด่านช้างผ้าเบรค ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 

81-9676 สพ.ฯ
1,360.00 20/01/2565 เลขท่ี DOC2500073412 1

26 1720300084350 ค่าซ่อมอุปกรณ์สนง.ฯ 400.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2000110735 1
27 0107537001404 บ.บ๊ิกคาเมร่าคอร์ปอเรช่ัน ค่าซ้ือกล้องถ่ายรูปสนง.ฯ 22,791.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500074227 1
28 3100501356464 ร้านรวีด่านช้าง ค่าหมึกพิมพ์ผบต.ฯ 6,500.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500069832 1
29 3730100398209 ร้านกรกาญจน์วัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งเสาคอร.ฯ 25,162.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500070148 1
30 0725558000914 บริษัท เอ็มพลัสไทย

สินทรัพย์ จก.
ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ขนาด 50 น้ิว 3
เคร่ืองฯ

60,000.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500070382 1

31 3720300044061 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ค่าเก้าอ้ีส านักงาน 18,500.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500057343 1
32 3720300044061 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ค่าฉากก้ันห้องพร้อมขา 29,600.00 24/01/2565 เลขท่ี DOC2500074260 1
33 1100200374297 ร้านบ้านแอร์ด่านช้าง ค่าท าป้ายไวนิลฯ 1,770.00 25/01/2565 เลขท่ี DOC2500074331 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

34 3720300044061 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ค่าโต๊ะท างานและเก้าอ้ีสนง.ฯ 39,000.00 25/01/2565 เลขท่ี DOC25000074260 1

35 3720300044061 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ฉากก้ันห้องผกป.ฯ 37,000.00 26/01/2565 เลขท่ี DOC2500074260 1
36 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ

จ าหน่าย-นางทศพรฯ
40,424.60 26/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.014/2565 1

37 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-สถานีต ารวจภูธรองค์
พระฯ

33,619.40 26/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.019/2565 1

38 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายสถาพรฯ

9,833.30 26/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.018/2565 1

39 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-น.ส.บุญสร้างฯ

5,119.95 26/01/2565 เลขท่ี จ.ดช.016/2565 1

40 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่าต่อเติมโครงหลังคาห้องน้ าสนง.ฯ 65,000.00 27/01/2565 เลขท่ี DOC2500074238 1

41 0115562021845 บ.ฟามีลเทค จก. ค่าจัดซ้ือพัสดุขาดแคลนส าหรับ
งานภัยธรรมชาติบ้านเขาหินกองฯ

10,343.33 27/01/2565 เลขท่ี DOC2500070068 1

42 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จก. ค่าเคร่ืองท าลายเอกสารฯ 5,000.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

43 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จก. ค่าโต๊ะท างาน 2 ชุดฯ 16,478.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1
44 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จก. ค่าเคร่ืองตรวจนับธนบัตรฯ 2,500.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1
45 0725563001303 บ.เอ็มพีแรม จก. ค่าเคร่ืองนับและเคร่ืองคัดแลก

เหรียญฯ
12,600.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500008672 1

46 0725563001303 บ.เอ็ม พี แรม จก. ค่าเคร่ืองนับและคัดแยกเหรียญฯ 12,600.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1
47 0725563001303 บ.เอ็ม พี แรม จก. ชุดโต๊ะท างาน 3 ชุดฯ 41,195.00 28/01/2565 เลขท่ี DOC2500070386 1
48 1720900115892 ร้านบ้านรักต้นไม้ ค่าต้นโมกพวง 20 ต้นฯ 1,400.00 01/02/2565 เลขท่ี DOC200120010 1
49 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 69,230.50 01/02/2565 เลขท่ี DOC2500091491 1
50 1720300154382 คุณจิราภรณ์ พวงบุบผา ค่าจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้องเวรฯ 2,000.00 01/02/2565 เลขท่ี DOC2500095736 1
51 3720300016288 ร้านขวัญเมือง&ไดนาโม ค่าเช่าเคร่ืองป่ันไฟ 100 เควีเอ 5,000.00 01/02/2565 เลขท่ี DOC2500095723 1
52 0725558000914 บ.เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ 

จก. สนญ.ฯ
ค่าเคร่ืองดูดฝุ่นสถานีไฟฟ้าด่าน
ช้างฯ

5,990.00 01/02/2565 เลขท่ี DOC2500163677 1

53 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นางศศินันท์ฯ

3,552.40 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.024/2568 1

54 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-น.ส.วีรวรรณฯ

2,824.80 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.025/2565 1

55 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายคอง งวดท่ี2ฯ

9,159.20 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.046/2564 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

56 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายแหวนฯ

6,420.00 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.23/2565 1

57 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายสุชาติ งวดท่ี2ฯ

3,424.00 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.022/2564 1

58 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-

19,035.30 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.021/2565 1

59 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-กปภ.สาขาอ าเภอด่าน
ช้างฯ

19,035.30 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.021/2565 1

60 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-

11,770.00 02/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.020/2565 1

61 0725559001043 บ.รักษษความปลอดภัย
เดอะเฟิร์สการ์ด จก.ฯ

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสนง.ฯ 11,128.00 02/02/2565 เลขท่ี DOC2500105253 1

62 0725545000261 บริษัทด่านช้างปิโตเล่ียม 
จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,447.00 03/02/2565 เลขท่ี DOC2500086629 1

63 1100200374297 ร้านบ้านแอร์ด่านช้าง ค่าท าตรายางฯ 360.00 04/02/2565 เลขท่ี DOC2000119988 1
64 3720300066366 น.ส.ธนัชชา ทรัพย์วิริยะกุล ค่าถ่ายเอกสานสนง.ฯ 2,229.00 04/02/2565 เลขท่ี DOC2500095697 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

65 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่างานประตูด้านหลัง สนง.ฯ 8,535.00 04/02/2565 1

66 บ.สยามน าทอง จ ากัด 
สนญ.ฯ

ค่าเเคร่ืองพ่นยาสะพายหลัง ฯ 15,000.00 04/02/2565 เลขท่ี DOC2500163677 1

67 072555000088 บ.สยามน าทอง จก. ค่ารถเข็นตัดหญ้า สถานีไฟฟ้าด่าน
ช้างฯ

13,300.00 04/02/2565 เลขท่ี DOC2500163677 1

68 3720500243890 ร้านกรอบศักด์ิก่อสร้าง ค่าตาข่ายมุ้งฟ้า สถานีฯ 4,610.00 06/02/2565 เลขท่ี DOC2100045017 1
69 0107544000043 บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก. ค่าเคร่ืองใช้สนง.ฯ 5,291.00 07/02/2565 เลขท่ี DOC2100045008 1
70 3720300156021 นายกิตติพงษ์ ล้ิมประจันต์ ค่าน้ าด่ืมสนง.ฯ 1,488.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2000160601 1
71 5141300018771 ร้านอัมพรภัณฑ์ ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 4 รีมฯ 520.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2000160728 1
72 5141300018771 ร้านอัมพรภัณฑ์ ค่ากระด่ษทิชชูม้วน,กล่อง,ผ้าปูโต๊ะฯ 6,655.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2500105201 1

73 5141300018771 ร้านอัมพรภัณฑ์ ค่าสต๊ิกเกอร์คัดกรองฯ 1,500.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2500105201 1
74 5141300018771 ร้านอัมพรภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ สนง.ฯ 4,870.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2500105201 1
75 3100501356464 ร้านรวีด่านช้าง ค่าหนังสือพิมพ์สนง.ฯ 620.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2000160638 1
76 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบ

จ าหน่าย-ปป.เช่ือมโยงฯนิคม-กก
ตาด8ฯ

78,933.90 08/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.174/2564 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

77 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายวิชัยฯ

3,398.32 08/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.022/2565 1

78 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย-ปป.เช่ือมโยงฯนิคม-กก
ตาด9ฯ

69,111.30 08/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.175/2564 1

79 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 22,770.00 08/02/2565 เลขท่ี DOC2500114062 1
80 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้ง

หน้ีค่าไฟฟ้า ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชนรายใหญ่ฯ

2,210.00 09/02/2565 เลขท่ี DOC2500114062 1

81 3711000203253 ร้านต้ังเจริญพร ค่าไม้กวาด สายางฯ 4,275.00 09/02/2565 เลขท่ี DOC2100045042 1
82 3720200649301 ร้านช.การเกษตร ค่ายาก าจัดวัชพืช สถานีฯ 9,100.00 09/02/2565 เลขท่ี DOC2100045028 1
83 0725545000261 บริษัทด่านช้างปิโตเล่ียม 

จ ากัด
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
มกราคม 2565ฯ

79,884.10 10/02/2565 เลขท่ี DOC2500114137 1

84 3720300052888 นายกิตติพงษ์ พงษ์พัชรินทร์ ค่าซ่อมอุปกรณ์สนง.ฯ 3,560.00 14/02/2565 เลขท่ี DOC2500126308 1

85 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอรร่ีจก.ส านักงาน
ใหญ่ฯ

ค่าด๊ัมหมึก ผบต.ฯ 5,550.00 14/02/2565 เลขท่ี DOC2500148046 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

86 3720300153269 ร้านพิชัยพานิช ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ าสนง.ฯ 930.90 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500105317 1
87 5721000035861 น.ส.จิตรดา ภูฆัง ค่าท าความสะอาดสถานีฯ 1,200.00 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500126720 1
88 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จ ากัด ค่าแอลกฮอล์ฯ 2,200.00 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500126990 1
89 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค

เซสเซอรร่ีจก.ส านักงาน
ใหญ่ฯ

ค่าหมึกพิมพ์ ผกป.ฯ 5,300.00 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500126984 1

90 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอรร่ีจก.ส านักงาน
ใหญ่ฯ

ค่าหมึกพิมพ์สนง.ผกป.ฯ 1,800.00 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500126984 1

91 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอรร่ีจก.ส านักงาน
ใหญ่ฯ

ค่าหมึกพิมพ์สนง.ผกป.ฯ 3,660.00 15/02/2565 เลขท่ี DOC2500126984 1

92 1141100083046 นายเอเชีย   เอกลาภ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ลักษณะ
พิเศษล้มกอขนาดเล็กและใหญ่
บริเวณส่ีแยกไฟแดง-บ้านทับผ้ึง
น้อยฯ

90,000.00 15/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.027/2565 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

93 1141100083046 นายเอเชีย   เอกลาภ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ลักษณะ
พิเศษล้มกอขนาดเล็กและใหญ่
บริเวณบ้านเขาหินกองฯ

90,000.00 15/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.026/2565 1

94 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.ห้วยขม้ินฯ

23,895.24 17/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.256/2564 1

95 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.ห้วยขม้ิน(บ้านป่า
เเลา1)

25,894.00 17/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.2257/2564 1

96 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.ห้วยขม้ิน(กลุ่มนาย
คมคาย)

34,775.00 17/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.261/2564 1

97 0107537000882 บริษัท ด่านช้างปิโตรเลียม 
จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงพาหนะฯ 4,810.00 18/02/2565 เลขท่ี DOC2500134940 1

98 37200300153269 ร้านพิชัยพานิช ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหน้าห้อง
ประชุมฯ

1,605.00 18/02/2565 เลขท่ี DOC2500162872 1

99 3720300153269 ร้านพิชัยพานิช วัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมบริเวณประตู
ด้านหลังสนง.ฯ

2,027.65 18/02/2565 เลขท่ี DOC2500162872 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

100 อู่อนุศักด์ิเซอร์วิส ค่าล้างรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9
 กภ.3922 กทม.ฯ

250.00 18/02/2565 เลขท่ี Doc2000655523 1

101 3720300016288 ร้านขวัญเมืองแอร์&ไดนาโม ค่าซ่อมแอร์รถยนต์ บห 1734 
สพ.ฯ

4,750.00 21/02/2565 เลขท่ี DOC2500162928 1

102 0994000164882 สนง.ความปลอดภัย
องค์การสงเคราะทหารผ่าน
ศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเดือน ม.ค.2565ฯ

41,000.00 22/02/2565 เลขท่ี DOC2500149356 1

103 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค่า
เหล็ก

ค่าเปล่ียนโครงหลังคาห้องประชุมฯ 48,000.00 22/02/2565 เลขท่ี DOC2500152087 1

104 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายธรรมรัตน์ฯ

34,775.00 22/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.038/2565 1

105 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นางมาลีฯ

2,985.30 22/02/2565 เลขท่ี DOC2500153669 1

106 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-โครงการส่งน้ ากระเสียวฯ

9,630.00 22/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.036/2565 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

107 3720300263803 นายส าราญ ขันทอง ค่าจ้างเหมา(ติดต้ัง-ย้าย-สับเปล่ียน
และถอนคืนมิเตอร์)

16,945.00 22/02/2565 เลขท่ี จ.ดช.279/2564 1

108 5720100007664 ร้านทรัพย์ไพศาล ค่าช้ันวางของฯ 5,000.00 23/02/2565 เลขท่ี DOC2500149109 1
109 1608903069 อู่เชษฐ เจริญยนต์ ค่าซ่อมกะบะรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 81-9676 สพ.ฯ
14,500.00 23/02/2565 เลขท่ี DOC2500159104 1

110 0723539000066 หจก.ท.การยาง ค่าเปล่ียนยางรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 91-9676 สพ.ฯ

49,500.00 24/02/2565 เลขท่ี DOC2500149360 1

111 3720300156021 นายกิตติพงษ์ ล้ิมประจันต์ ค่าน้ าด่ืมสนง.ฯ 1,488.00 28/02/2565 เลขท่ี DOC2500163722 1
112 3720300066366 น.ส.ธนัชชา  ทรัพย์วิริยะกุล ค่าถ่ายเอกสารสนง.ฯ 2,600.00 28/02/2565 เลขท่ี DOC2500163719 1

113 อู่อนุศักด์ิ ค่าล้างรถยนต์ 9 กภ.3922 
กทม.ฯ

250.00 28/02/2565 เลขท่ี DOC2000256674 1

114 1720300154382 น.ส.จิราภรณ์  พวงบุบผา ค่าซักผ้าปูท่ี ห้องแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องฯ

2,000.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500171620 1

115 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 67,780.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500176053 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

116 0994000164882 สนง.ความปลอดภัย
องค์การสงเคราะทหารผ่าน
ศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยเดือน  ก.พ.2565ฯ

41,000.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500186669 1

117 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่าวัสดุสร้างถังคัดแยกถังขยะ 9,610.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500192431 1

118 37206000311575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็กฯ

ค่าอุปกรณ์สร้างถังคัดแยกขยะฯ 9,610.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500192431 1

119 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็กฯ

ค่าอุปกรณ์สร้างถังคัดแยกถังขยะฯ 115.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2500192431 1

120 3720701097491 ร้านก้องกิจแอร์ ค่าซ่อมแอร์ ผบต.ฯ 500.00 01/03/2565 เลขท่ี DOC2000302604 1
121 3720300056106 ร้านฅนเดินป่า ค่าอุปกรณ์ยกและรัดพัสดุ ประจ า

รถยนต์ 81-9676 สพ.ฯ
6,330.00 02/03/2565 เลขท่ี DOC2500171237 1

122 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นางประทีปฯ

2,482.40 02/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.043/2565 1

123 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นางเจรดาฯ

7,479.30 02/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.2257/2564 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

124 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-น.ส.พรณัฐชาฯ

45,464.30 02/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.046/2565 1

125 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายชัยกัณญ์ฯ

39,461.60 02/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.047/2565 1

126 0725559001043 บ.รักษษความปลอดภัย
เดอะเฟิร์สการ์ด จก.ฯ

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสนง.ฯ 11,128.00 02/03/2565 เลขท่ี DOC2500186659 1

127 3720300153269 ร้านพิชัยพานิชฯ ค่าอุปกรณ์สร้างถังคัดแยกขยะ 1,321.45 02/03/2565 เลขท่ี DOC2500192422 1
128 0725545000261 บริษัทด่านช้างปิโตเล่ียม 

จ ากัด
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,165.40 03/03/2565 เลขท่ี DOC2500176067 1

129 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จ ากัด ค่าวัสดุสนง.ฯ 344.00 03/03/2565 เลขท่ี DOC2500176042 1
130 5710390016106 นายสมพงษ์   หงเวียงจันทร์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นรายคร้ัง

คราวบริเวณ บ้านเขาช่องคับ-บ้าน
ปรักประดู่ฯ

32,400.00 07/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.32/2565 1

131 5710390016106 นายสมพงษ์   หงเวียงจันทร์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นรายคร้ัง
คราวบริเวณสามแยกหนองปรือ-
วัดเขาช่องคับฯ

30,600.00 07/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.033/2565 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

132 3720300252968 นายไพโรจน์  แก้วสถิตย์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนว
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นรายคร้ัง
คราวบริเวณรีโคลสเซอร์นิคม-แยก
หน้าวัดพระธาตุฯ

46,300.00 07/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.030/2565 1

133 3720300252968 นายไพโรจน์  แก้วสถิตย์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนว
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นรายคร้ัง
คราวบริเวณนิคมเหนือ-นิคมใต้ฯ

56,800.00 07/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.031/2565 1

134 3720701097491 ร้านก้องกิจแอร์ ค่าซ่อมแอร์ ผบง.ฯ 2,000.00 07/03/2565 เลขท่ี DOC2500193381 1
135 010753700521 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ค่าวัสดุสนง.(แก้วน้ าแบบกระดาษฯ 2,027.00 08/03/2565 เลขท่ี DOC2100072844 1

136 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่าอุปกรณ์สร้างถังขยะคัดแยกฯ 115.00 08/03/2565 เลขท่ี DOC2500192431 1

137 3609900778897 ร้านเอเชียผ้าเบรค ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
บห 1734 สพ.ฯ

2,240.00 08/03/2565 เลขท่ี DOC2500208185 1

138 3170400164802 นายสุรชัย  จ านงค์เวช ค่าซ่อมอุปกรณ์ สนง.(ถอดแอร์
เก่า)ฯ

1,200.00 09/03/2565 เลขท่ี DOC2500192406 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

139 372030050413 ร้าอาภรณ์เฟอร์นิเจอร์ ค่าจัดซ้ือถังส าหรับคัดแยกถังขยะฯ 14,730.00 09/03/2565 เลขท่ี DOC2500193389 1

140 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้ง
หน้ีค่าไฟฟ้า ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชนรายใหญ่ฯ

2,210.00 09/03/2565 เลขท่ี DOC2500201940 1

141 3720900580338 นายประสาร แสงทองดี ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 70,130.00 09/03/2565 เลขท่ี DOC2500203186 1
142 3720900346050 ร้านธนภรณ์เบาะยนต์ ค่าท่ีนอนห้องแก้กระแสไฟฟ้า

ขัดข้องฯ
8,000.00 09/03/2565 เลขท่ี DOC2500208199 1

143 5720100007664 ร้านทรัพย์ไพศาล ค่าช้ันวางของ ธุรการฯ 1,500.00 10/03/2565 เลขท่ี DOC2500198798 1
144 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค

เซสเซอร่ี จก.ฯ
ค่าหมึกพิมพ์ ธุรการฯ 3,489.00 10/03/2565 เลขท่ี DOC2500199299 1

145 0725545000261 บริษัทด่านช้างปิโตเล่ียม 
จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 ฯ

88,633.20 10/03/2565 เลขท่ี DOC2500203196 1

146 5720100007664 ร้านทรัพย์ไพศาล ค่าช้ันวาง ธุรการฯ 1,500.00 11/03/2565 เลขท่ี DOC2500203206 1
147 3250400050334 ร้าน 9 บาท พาณิชย์ ค่ากระเป๋าผ้ากรีนออฟฟิต หมวด

ท่ี2ฯ
531.00 11/03/2565 เลขท่ี DOC2100088955 1

148 3720300153269 ร้านพิชัยพานิช ค่าอุปกรณ์สร้างถังขยะคัดแยก กรี
นออฟฟิต หมวดท่ี 4ฯ

749.00 15/03/2565 เลขท่ี DOC2500211632 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

149 3700200118496 ร้านอุดมโชคการช่าง ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
บห-1734 สพ.ฯ

6,200.00 15/03/2565 เลขท่ี DOC2500261969 1

150 3720300263803 นายส าราญ ขันทอง ค่าจ้างเหมาแรงงานสับเปล่ียน-
ถอนคืน-ย้าย-และเปล่ียนสายเพ่ิม
ขนาดมิเตอร์แรงต่ าฯ

14,121.00 16/03/2565 เลขท่ี DOC2500228316 1

151 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-นายรักชาติฯ

10,646.50 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.058/2565 1

152 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-นายเจริญฯ

19,302.80 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.062/2565 1

153 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-นายสมหมายฯ

16,112.06 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.061/2565 1

154 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-นางขนิษฐาฯ

14,241.70 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.057/2565 1

155 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-นางนวรัตน์ฯ

22,405.80 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.059/2565 1

156 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้าเหมางานขยายเขตระบบ
จ าหน่าย-น.ส.รุ่งอรุณฯ

14,027.70 17/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.060/2565 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

157 3710300405039 นายสน่ัน  ติเยาว์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนว
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นรายคร้ัง
คราวบริเวณสถานีไฟฟ้า-ร.ร.
บรรหาร 3

31,600.00 18/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.034/2565 1

158 310300405039 นายสน่ัน  ติเยาว์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนว
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณสาม
แยกหนองปรือ-บ้านเขาช่องคับฯ

18,500.00 18/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.035/2565 1

159 0725554741 บ.เอ็มพี แรม จ ากัด สนญ. ค่าวัสดุสนง.ฯ 1,351.00 22/03/2565 เลขท่ี DOC2100096696 1
160 37202000552145 ร้านด่านช้างผ้าเบรค ค่าเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง บห-1734

 สพ.ฯ
3,700.00 22/03/2565 เลขท่ี DOC2500261941 1

161 3720600011575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่าจ้างท าระแนงเหล็กหน้าสนง.,
หลังคาเหล็กสวนหย่อมฯ

39,500.00 22/03/2565 เลขท่ี DOC2500237019 1

162 37206000311575 ร้านพานทองการช่างค้า
เหล็ก

ค่าซ่อมหลังคา สนง.,แผงร้ัว
ตะแกรงเหล็ก/เสริมประตูฯ

37,900.00 22/03/2565 เลขท่ี DOC2500237019 1

163 0725563001303 บ.เอ็มพี แรม จก. ค่าแอลกฮอล์ฯ 2,240.00 23/03/2565 เลขท่ี DOC2500237054 1
164 3720300059106 ร้านฅนเดินป่า ค่าวัสดุและอุปกรณ์ กรีนออฟฟิต 

หมวดท่ี 3 ฯ
4,379.00 25/03/2565 เลขท่ี DOC2500254708 1

165 3720300153269 ร้านพิชัยพานิช ค่าปูนขาว กระเบ้ือง ฯ 1,048.60 25/03/2565 เลขท่ี DOC250054685 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

166 ร้านพิชัยพานิช ค่าทรายหยาบ 1,605.00 25/03/2565 เลขท่ี DOC2500254677 1
167 3720300159372 ร้านปานรากไม้ ค่าเก้าอ้ี 2 ตัว ฯ 1,700.00 25/03/2565 เลขท่ี DOC2100100049 1
168 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค

เซสเซอร่ี จก.
ค่ากระดาษบัตรคิว ผบง.ฯ 4,680.00 25/03/2565 เลขท่ี DOC2500262274 1

169 ร้านปลามีโชค ค่าต้นโมกพวง+กระถางฯ 7,250.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2100101307 1
170 1720300005344 ร้าน ก.แสงเจริญฯ ค่าเปล่ียนแบตเตอรร่ีเคร่ืองป่ันไฟฯ 2,000.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2500263172 1

171 1720300005344 ร้าน ก.แสงเจริญฯ ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
กค 2926 สพ.

550.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2500263172 1

172 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จก.

ค่าวัสดุสนง.(ธุรการ/ผบง./ผบต./
ผกป.)

1,836.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2500262274 1

173 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จก.

ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า 
สนง.(ธุรการ/ผบง./ผบต./ผกป.)

7,800.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2500262274 1

174 3609900778897 ร้านเอเชียผ้าเบรค ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
กค-2926 สพ.ฯ

33,840.00 28/03/2565 เลขท่ี DOC2500258368 1

175 ร้านปลามีโชค ค่าวัสดุตกแต่งสวนหย่อม กรี
นออฟฟิตฯ

5,580.00 29/03/2565 เลขท่ี DOC2100101519 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

176 3230400030040 น.ส.อวยพร วิสุทธิแพทย์ ค่าผ้าปูท่ีนอน,ปลอกหมอนห้อง
เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องฯ

5,200.00 29/03/2565 เลขท่ี DOC2500263148 1

177 5479900022600 อู่อนุศักด์ิเซอร์วิส ค่าซ่อมเบาะรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 85-2168 สพ.

2,500.00 29/03/2565 เลขท่ี DOC2500263159 1

178 0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จก.

ค่าหมึกพิมพ์ผบง.ฯ 5,415.00 29/03/2565 เลขท่ี DOC2500262274 1

179 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.หนองมะค่าโมง ม.8
 บ้านพุกร่าง ซ.1ฯ

2,461.00 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.211/2564 1

180 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.หนองมะค่าโมง ม.8
 บ้านพุกร่าง ซ.1 จุด 1ฯ

7,447.20 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.212/2564 1

181 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.หนองมะค่าโมง ม.8
 บ้านปากชัฎฯ

10,239.90 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.215/2564 1

182 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.หนองมะค่าโมง ม.8
 บ้านพุกร่าง ซ.2จุด 2ฯ

4,087.40 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.213/2564 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

183 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-แขวงทางหลวงชนบท
สุพรรณบุรีช่วงท่ี 2ฯ

21,913.60 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.068/2565 1

184 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายรัชกรฯ

12,690.20 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.070/2565 1

185 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-อบต.หนองมะค่าโมง ม.8
 บ้านพุกร่าง ซ.3ฯ

1,192.20 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.214/2564 1

186 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายมารุตฯ

17,869.00 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.069/2565 1

187 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายจรูญฯ

23,176.20 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.072/2565 1

188 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-นายบุญส่งฯ

7,650.50 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.066/2565 1

189 2720300016212 นายบุญชู แสนพรม ค่าจ้างเหมางานขยาเขตระบบ
จ าหน่าย-แขวงการทางสุพรรณบุรี
ช่วงท่ี 1ฯ

16,895.30 29/03/2565 เลขท่ี จ.ดช.067/2565 1

190 073553200194 บ.โรงโม่ด่านช้าง ค่าหินสนง.ฯ 1,716.50 29/03/2565 เลขท่ี DOC2100102968 1



ล ำดับท่ี  ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (3) (4) (5) วันท่ี เลขท่ี (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1/2565 (เดือนมกรำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอด่ำนช้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  

(2)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

191 3720300159372 ร้านปานรากไม้ ค่าชุดชิงช้าบริเวณโดมฯ 8,645.00 29/03/2565 เลขท่ี DOC2100102981 1
192 5721000035861 น.ส.จิตรลดา ภูฆัง ค่าจ้างท าความสะอาดสถานีฯ 1,200.00 31/03/2565 เลขท่ี DOC2500261917 1
193 3720300066366 น.ส.ธนัชชา ทรัพวิริยะกุล ค่าถ่ายเอกสารสนง.ฯ 2,773.00 31/03/2565 เลขท่ี DOC2500263120 1
194 3720300156021 นายกิตติพงษ์  ล้ิมประจันต์ ค่าน้ าด่ืมสนง.ฯ 1,488.00 31/03/2565 เลขท่ี DOC2500263113 1

รวม 2,889,179.95 บาท


