
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ  
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

 
 
 
                                                                ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน เมษายน ๒๕65 
 
 
                                                                          ( นายชาญณรงค์  บุญเต็ม) 
                                                                    ผูจ้ัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 
                      อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1 0105519001331 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ำกัด หมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์บิล RIBBON 
TG.T6212,T6215,T6218

2,140.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 76/2565 1

2 0735547002121 บริษัท สมำร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ำ
กัก

INKJET EPSON,TONER RICOH SP230,TONER 
BROTHER TN2480

19,438.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 78/2565 1

3 3670800553551 ร้ำนปลำก๊อปป้ี ค่ำถ่ำยเอกสำร ม.ค.65 758.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 285/2565 1

4 0673539000156 หจก.ผลสว่ำงพำนิช ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ม.ค.65 1,169.00 04/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 335/2565 1

5 0673554000391 หจก.บุญเลิศเพำเวอร์ จ้ำงเหมำค่ำแรงก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย งำนงบ
ผู้ใช้ไฟ ปี 2564 จ ำนวน 2 งำน และงำนงบลงทุน จ ำนวน 1
 งำน รวมจ ำนวน 3 งำน บริเวณดังต่อไปน้ี
1.ขข.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ล ำปำง จ ำกัด หมู่ 2 ต.ซับ
ไม้แดง อ.บึงสำมพัน จงเพชรบูรณ์
2.ขข.บ้ำนซับบอนใต้ หมู่ 14 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.
เพชรบูรณ์
3.ขข.บ้ำนซับบอนใต้ หมู่ 14 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.
เพชรบูรณ์

56,153.60 11/01/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)/จ.03/2565 ลง
วันท่ี 11 มกรำคม 2565

1

6 0105543096169 บริษัท โปร ไอ.ที.ล้ิงค์ จ ำกัด กระดำษม้วนชนิด THERMAL 11,021.00 12/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 154/2565 1

7 0105543096169 บริษัท โปร ไอ.ที.ล้ิงค์ จ ำกัด กระดำษม้วนชนิดTHERMAL 11,021.00 12/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 154/2565 1

8 5670100022656 ร้ำนศรีสมร กำรค้ำ กระดำษช ำระม้วนใหญ่ ,กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น ,น้ ำยำ
กัดสนิม, ผ้ำถูพ้ืนแบบกลม ,น้ ำยำถูพ้ืน ,ถุงขยะด ำ

9,170.00 13/01/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 161/2565 1

9 0673537000574 หจก.เจนณรงค์ฟำร์ม ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย งำนงบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 
รวมจ ำนวน 2 งำน บริเวณดังต่อไปน้ี
1.ขข.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไทพิพัฒน์ หมู่ 11 ต.ซับไม้แดง อ.
บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์
2.ขข.บ้ำนกันจะ หมู่ 1 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์

49,155.80 20/01/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)/จ.04/2565 ลง
วันท่ี 20 มกรำคม 2565

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำรส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำไตรมำส 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม 2565



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำรส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำไตรมำส 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม 2565

10 0673537000574 หจก.เจนณรงค์ฟำร์ม ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย งำนงบลงทุน รวมจ ำนวน
 2 งำน บริเวณดังต่อไปน้ี
1.ขข.บ้ำนหินดำดน้อย หมู่ 6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสำมพัน 
จ.เพชรบูรณ์
2.ขข.บ้ำนเขำขำด หมู่ 4 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสำมพัน จ.
เพชรบูรณ์

35,898.50 21/01/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)/จ.05/2565 ลง
วันท่ี 21 มกรำคม 2565

1

11 0673537000574 หจก.เจนณรงค์ฟำร์ม ค่ำคอนกรีตผสมเสร็็จอัดแรง 6,821.25 21/01/2565 เลขท่ี 3002007282 ลงวันท่ี 7 
กุมภำพันธ์ 2565

1

12 0673559001123 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์อำร์ซี วิศวกรรม 
(สำขำส ำนักงำนใหญ่)

จ้ำงเหมำค่ำแรงก่อสร้ำงงำนขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย 
จ ำนวน 8 งำน

66,443.00 28/01/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 189 /2565 1

13 0673519000037 หจก.พิพัฒน์วัฒนำ ค่ำน้ ำด่ืม ก.พ.65 4,896.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) 312/2565 1

14 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงสำมพัน ค่ำขยะมูลฝอย มค.-กพ.65 390.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.) /2565 1

15 3670800553551 ร้ำนปลำก๊อปป้ี ค่ำถ่ำยเอกสำร ก.พ.65 1,353.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)389/2565 1

16 0673539000156 หจก.ผลสว่ำงพำนิช ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ก.พ.65 490.00 01/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)446/2565 1

17 5670500067959 นำยชิษณุพงศ์ ไผ่นอก ค่ำจ้ำงส ำรวจ ออกแบบ เขียนแผนผังและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย

25,750.00 07/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บต.) 264/2565 1

18 ร้ำนยำฟำร์มำดี ชุดตรวจ ATK Testselab 3,996.00 22/02/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)471/2565 1

19 3670800157329 หนุ่มไดนำโม ระบบไฟ รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 80-9335 พช. 300.00 25/02/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 399/2565 1

20 1539900334195 น.ส.กำญจนำ  นนทอง ท ำควำมสะอำดห้องอยู่เวรแก้กระแสไฟไฟ้ำขัดข้อง ของ 
กฟส. บึงสำมพัน

1,900.00 28/02/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)409/2565 1

21 0673519000037 หจก.พิพัฒน์วัฒนำ ค่ำน้ ำด่ืม  มี.ค.65 4,896.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)418/2565 1

22 0673538000373 หจก.พัฒนำผลปิโตเลียม บึงสำมพัน น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน มีนำคม 20,343.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 383 /2565 1

23 0673538000373 หจก.พัฒนำผลปิโตเลียม บึงสำมพัน น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน มีนำคม 22,879.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 383 /2565 1

24 0673538000373 หจก.พัฒนำผลปิโตเลียมบึงสำมพัน น้ ำมันเช้ือเพลิงเดือนมีนำคม 22,260.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)383/2565 1

25 099000509529 สหกรณ์กำรเกษตรบึงสำมพัน จ ำกัด น้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน มีนำคม 20,709.30 01/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)572/2565 1

26 0673539000156 หจก.ผลสว่ำงพำนิช ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน มี.ค.65 1,560.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)605/2565 1

27 3670800553551 ร้ำนปลำก๊อปป้ี ค่ำถ่ำยเอกสำร มี.ค.65 771.00 01/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)626/2565 1

28 3670800605313 ชำติเจริญกำรยำง ปะยำงเรเดียลล้อหลังซ้ำยรถยนต์ กฟภ. หมำยเลขทะเบียน
 81-9749 พช.

200.00 04/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 435 /2565 1



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำรส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำไตรมำส 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม 2565

29 0105560194661 บริษัท ทีแอลบี (ไทยแลนด์) จ ำกัด ส ำนักงำน
ใหญ่

เจลล้ำงมือและแอลกอฮอล์ล้ำงมือ 1,269.00 09/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)517/2565 1

30 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด เดทตอลไฮยีนท ำควำมสะอำดพ้ืน ,ใบกอนเขียวก ำจัดแมลง
 , โลตัสฟองน้ ำตำข่ำย , เซนไดร้ท์ , โลตัสชุดอะไหล่
ด้ำมสปินม๊อบ

1,732.00 14/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)483/2565 1

31 1670500116116 นำยสุรศักด์ิ ดีบุกค ำ จ้ำงเหมำค่ำแรงก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย บ.ตระ
กรุดหิน

35,259.00 14/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป.) 458 / 2565 1

32 0105539020269 บริษัท ต้ำฟู อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)

ชุดตรวจ ATK HIP Biotech SARS-CoV-2 Antigen Test
 Card

3,210.00 15/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)527/2565 1

33 0673560001760 หจก.รังสุวรรณ ค้ำวัสดุ หิน/ปูน/ทรำยหยำบ 965.00 16/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)511/2565 1

34 0735547002121 บริษัท สมำร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ำกัด

INKJET EPSON , INKJET HP, TONER RICOH 
SP230,DRUM BROTHER DR 2455

14,288.00 18/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)534/2565 1

35 1200400001884 อู่ช่ำงหน่อย ระบบคลัชท์และเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ กฟภ.
หมำยเลขทะเบียน 81-9749 พช.

19,770.00 18/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)551/2565 1

36 1539900334195 น.ส.กำญจนำ  นนทอง ไม้กวำดทำงมะพร้ำว และ ไม้กวำดอ่อน 1,000.00 22/03/2565 เลขท่ี น.3บงส.(บง.)522/2565 1

37 1670890008071 นำยวิชำญ  ศักด์ิศรี ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศของส ำนักงำน กฟส. บึงสำมพัน 12,000.00 22/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป)542/2565 1

38 1539900334195 น.ส.กำญจนำ นนทอง ท ำควำมสะอำดห้องอยู่เวรแก้กระแสไฟไฟ้ำขัดข้อง ของ 
กฟส. บึงสำมพัน

1,900.00 31/03/2565 เลขท่ี น.3 บงส.(กป) 730 /2565 1


