
                                                                    

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 
เรื่อง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจ าไตรมาสที่ 3/2563  

(เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) 

             

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค 1 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)   จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 

 

  

           (นายผดุงชัย  โกณานนท์) 

          ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 



วนัที่ เลขที่

1  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้นพระ

พทุธ ต.พระพทุธ อ.เฉลมิพระ

เกยีรติ 1,712.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727982 1

2  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ บา้นหนอง

สองหอ้งเหนอื ม.4 ต.หัวทะเล 13,910.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727957 1

3  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้น

หนองตะลมุปุ๊ กใหม ่ม.10 2,889.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727967 1

4  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้นหัว

ทะเล ม.1 ต.หัวทะเล 2,247.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727984 1

5  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้นยอง

แยง ม.8 ต.พะเนา 9,630.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727912 1

6  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้น

หนองระเวยีง ม.12 ต.หนองระ 14,980.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727962 1

7  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้นหัว

ชา้ง ต.มะเรงิ 7062 13/7/2563

เลขที ่

3001727892 1

8  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

งานขยายเขตแรงต า่ฯ บา้นสารภี

 ม.3 ต.มะเรงิ 1,498.00 13/7/2563

เลขที ่

3001727975 1

9  0125561014331 บ.ดแีอล6เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด

จัดซือ้ชดุโคมไฟสาธารณะ งาน

งบผูใ้ชไ้ฟ 37,878.00 13/7/2563

เลขที ่

3001728223 1

10  0303556002300 หจก.เดอะวนั โอเอ ถา่ยเอกสาร A4 2,894.30 15/7/2563

เลขที ่

2001134990 1

11  1309901012959

MJ Design (นายศักดิภ์ชิาญ 

เสยีงล ้า) จัดจา้งท าป้ายประชาสมัพันธ์ 500.00 15/7/2563

เลขที ่

2100213370 1

12  0303534000011

หจก.สมชยัอเิล็คโทรนคิ 

โคราช จัดซือ้สายไมคห์อ้งประชมุ 1,100.00 15/7/2563

เลขที ่

2100213400 1

13  0305543000861

บรษัิท นาฟ สเตชัน่เนอรี ่

จ ากัด

จัดซือ้ปากกาไวทบ์อรด์ (สนี ้า

เงนิ) 224.70 16/7/2563

เลขที ่

2001134839 1

14  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพย์ คฟม.2 นายมาเนตร 15,087.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733666 1

15  0994000165501 หจก.รุ่งงเจรญิทรัพย์

ขยายเขต คฟม.2 นางสาว สุ

นษิา 10,700.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733664 1

16  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพย์ ขยายเขต อบต.มะเรงิ 5,564.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733660 1

17  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพย์ ขยายเขต คฟม.2 นางบังอร 9,095.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733658 1

18  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพย์

ขยายเขต อบต.มะเรงิ บา้นบงึ

สาร 11,021.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733671 1

19  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพย์ ขยายเขต คฟม.2 นายศริศิักดิ์ 43,442.00 23/7/2563

เลขที ่

3001733655 1

20  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 

จดุ 2 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737301 1

21  0303548004366 หจก.กฤตฐา งานขยายเขตบา้นมาบมะคา่ ม.8 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737298 1

22  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 

จดุ 6 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737306 1

23  0303548004366 หจก.กฤตฐา งานขยายเขตบา้นสารภ ีม.3 11,128.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737313 1

24  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นอา่งหนอง

แหน ม.7 8,346.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737309 1

25  0303548004366 หจก.กฤตฐา งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

300177300 1

26  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 

จดุ 4 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737302 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที่ 3/63 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจงัหวดันครราชสมีา2(หัวทะเล)

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เหตผุลสนับสนุน
(7)



27  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานเพิม่เฟสแรงต า่ บา้นสลักได

 ม.14 66,340.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737311 1

28  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 

จดุ 7 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737307 1

29  0303548004366 หจก.กฤตฐา

งานขยายเขตบา้นโตนด ม.10 

จดุ 5 11,449.00 4/8/2563

เลขที ่

3001737304 1

30  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองสองหอ้งเหนอื ม.10 

ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา

 จ.นครราชสมีา 22,470.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743583 1

31  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หัวถนน ม.7 ต.หัวทะเล อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1,605.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743589 1

32  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองตาคง ม.8 ต.หนองบัว

ศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 8581.4 18/8/2563

เลขที ่

3001743550 1

33  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หัวทะเล ม.5 ต.หัวทะเล อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 21400 18/8/2563

เลขที ่

3001743584 1

34  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายหมอ้

แปลง/แรงต า่ บ.ขาม ม.1 ต.

ทา่ชา้ง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา 42,339.90 18/8/2563

เลขที ่

3001743544 1

35  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.พะไล ม.5 ต.หัวทะเล อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 6,527.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743555 1

36  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.เคยีงบงึ ม.9 ต.มะเรงิ อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1,605.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743552 1

37  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หัวถนน ม.7 ต.หัวทะเล อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 4,066.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743585 1

38  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.ใหมห่นองแหน ม.7 ต.

หนองบัวศาลา อ.เมอืง จ. 5,564.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743572 1

39  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองสมอ ม.13 ต.หนองระ

เวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา 15,194.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743548 1

40  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.กระทอน ม.8 ต.มะเรงิ อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 48,150.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743577 1

41  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่ 

บ.โพธิน์อ้ย ม.12 ต.หนองงู

เหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา 10,700.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743546 1

42  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.พะไล ม.5 ต.หัวทะเล อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 9,095.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743565 1

43  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.คอนอนิทร ์ต.พะเนา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 7,169.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743542 1

44  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.พะเนา ม.6 ต.พะเนา อ.

เมอืงนครราชสมีา 8,988.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743524 1

45  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.พระ ม.6 ต.มะเรงิ อ.เมอืง 

จ.นครราชสมีา 24,610.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743557 1

46  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองบัว ม.11 ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 8,774.00 18/8/2563

เลขที ่

3001743530 1

47  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองสองหอ้งเหนอื ม.10 

ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา

 จ.นครราชสมีา 22,470.00 19/8/2563

เลขที ่

3001743583 1

48  0305543000861

บรษัิท นาฟ สเตชัน่เนอรี ่

จ ากัด

จัดซือ้วสัดสุ านักงาน (กระดาษ 

A4) 508.25 20/8/2563

เลขที ่

2001316707 1

49  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.โนนสะเดา ม.7 ต.

ทา่ชา้ง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครรราชสมีา 23,540.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745028 1

50  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.พดุซา ม.2 ต.พะเนา อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1,605.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745018 1

51  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.คอนอนิทร ์ม.4 ต.

พะเนา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา 7,276.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745038 1

52  0305543000861

บรษัิท นาฟ สเตชัน่เนอรี ่

จ ากัด

จัดซือ้สเปรยแ์มลง วสัดุ

เบ็ดเตล็ดส านักงาน 674.10 20/8/2563

เลขที ่

2001314353 1

53  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองตะลมุปุ๊ ก ม.10 ต.

หนองบัวศาลา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราขสมีา 1,605.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745011 1

54  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.สารภ ีม.3 ต.มะเรงิ อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 9,951.00 20/8/2563

เลขที ่

3001744985 1



55  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.มะเรงินอ้ย ม.1 ต.พะเนา อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 12,840.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745001 1

56  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.โนนฝร่ัง ม.3 ต.หัวทะเล อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 3,317.00 20/8/2563

เลขที ่

3001744998 1

57  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.โตนด ม.10 ต.หนองระเวยีง

 อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 9,951.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745020 1

58  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองตาคง ม.8 ต.หนองบัว

ศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 8,667.00 20/8/2563

เลขที ่

3001743550 1

59  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.ทา่กระสงัข ์ม.9 

ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา

 จ.นครราชสมีา 8,988.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745032 1

60  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.สวาสดิ ์ม.6 ต.

หนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระ

เกยีรต ิจ.นครราชสมีา 7,811.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745025 1

61  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.โนนกราด ม.1 ต.

หนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระ

เกยีรต ิจ.นครราชสมีา 11,021.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745029 1

62  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.ทับชา้ง ม.6 ต.

หนองระเวยีง อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 14,445.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745034 1

63  0305543000861

บรษัิท นาฟ สเตชัน่เนอรี ่

จ ากัด

จัดซือ้วสัดสุ านักงาน (กระดาษ

A4) 753.28 20/8/2563

เลขที ่

2001314245 1

64  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ใหข้ยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.หนองสองหอ้ง

เหนอื ม.10 ต.หัวทะเล อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 5029 20/8/2563

เลขที ่

3001745030 1

65  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.กระทอน ม.8 ต.มะเรงิ อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา 9,800.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745015 1

66  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายไฟ

สาธารณะ บ.ทับชา้ง ม.6 ต.

หนองระเวยีง อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 3,745.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745022 1

67  0303558001891 หจก.นลิเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่ายแรงต า่

 บ.หนองสองหอ้ง ม.4 ต.หัว

ทะเล อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 6,527.00 20/8/2563

เลขที ่

3001745008 1

68  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯจ าหน่ายหมอ้แปลง/

แรงต า่ บ.ขาม ม.1 ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 43,014.00 21/8/2563

เลขที ่

3001743544 1

69  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

จา้งเหมาคา่แรงขยายเขตฯ ไฟ

สาธารณะงาน นางอัญชนั รัตนพ

รมงคล บา้นหนองสองหอ้ง

เหนอื หมูท่ี1่0 ต.หัวทะเล อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 21,935.00 1/9/2563

เลขที ่

3001750240 1

70  0305543000861

บรษัิท นาฟ สเตชัน่เนอรี ่

จ ากัด คา่ซือ้วสัดสุ านักงาน 192.60 2/9/2563

เลขที ่

2001381910 1

71  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย ไฟ

ทางหลวงชนบทนครราชสมีา 

บา้นพระพทุธ ม.3 ต.พระพทุธ 

อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา 11663 10/9/2563

เลขที ่

3001753797 1

72  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย บา้น

หนองงเูหลอืม ม.2 ต.หนองงู

เหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา 35,203.00 10/9/2563

เลขที ่

3001753794 1

73  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย บา้น

โพธิน์อ้ย ม.12 ต.หนองงเูหลอืม

 อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา 9,737.00 10/9/2563

เลขที ่

3001753806 1

74  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย 

ตดิตัง้หมอ้แปลง บ.โนนฝร่ัง ม.

3 ต.หัวทะเล อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 38,520.00 10/9/2563

เลขที ่

3001753801 1

75  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย บา้น

น ้าไหล ม.12 ต.พระพทุธ อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 5,136.00 10/9/2563

เลขที ่

3001753804 1

76  0303548004366 หจก.กฤตฐา

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย บา้น

หนองเต็ง ม.3 ต.ชา้งทอง อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 5,243.00 10/9/2563

เลขที ่

3001753803 1

77  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย แรง

สงู/หมอ้แปลง/แรงต า่ปรับปรงุ/

บา้นพระ (ตลาดนัดสารภ)ี บา้น

พระ ม.3 ต.มะเรงิ อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 25,680.00 21/9/2563

เลขที ่

3001758247 1

78  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯระบบจ าหน่าย หมอ้

แปลง/แรงต า่ ปรับปรงุ/บา้นพระ

 (ลงสะพาน) บา้นพระ ม.6 ต.มะ

เรงิ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา 51,360.00 21/9/2563

เลขที ่

3001758267 1



79  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) 

นางสาวศรัญญา จ ารญู 5,564.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760565 1

80  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นายนพินธ ์

สธนเสาวภาคย์ 3,317.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760544 1

81  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นางเยาว

มาลย ์จากมะเรงิ 21,721.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760559 1

82  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นายภาณุ

พงษ์ คงแกว้พะเนา 9,630.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760550 1

83  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นางสาวภา

นชิา เทยีมส าโรง 4,922.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760566 1

84  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นางเนตร

นภา ปรงุโพธิ์ 7276 24/9/2563

เลขที ่

3001760572 1

85  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ นางพลากร ขวญั

บญุจัน 10,165.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760578 1

86  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นางสาว

นติยษ์า นรารัตน์ 9,095.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760540 1

87  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า ขยายเขตฯ นางณภิา ยศกลาง 16,050.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760576 1

88  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ (คฟม) นางสาว

วรรณี กอ้นกระสงัข์ 15,301.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760557 1

89  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า

ขยายเขตฯ นายภาณุพันธุ ์สงัข์

พัฒน์ 3,424.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760573 1

90  0994000165501 หจก.รุ่งเจรญิทรัพยก์ารไฟฟ้า ขยายเขตฯ นางนภิา วงษ์สนทิ 4,066.00 24/9/2563

เลขที ่

3001760577 1

91  0303547000227 หจก.เทวญัครภัุณฑส์ตลี

ครภัุณฑส์ านักงาน โตะ๊ประชมุ 

กฟจ.นม2(หทล) จ านวน 2 ชดุ 

งบส ารองกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น 

ประจ าปี 2563 62,000.00 28/9/2563

เลขที ่

3001760666 1

92  0303547000227 หจก.เทวญัครภัุณฑ ์สตลี

จัดซือ้ครภัุณฑ ์โตะ๊ประชมุ 

กฟจ.นม2(จ านวน 2 ชดุ) 62,000.00 28/9/2563

เลขที ่

3001760666 1

93  3300600060049 รา้น ด ีด ีเซน็เตอร์ คา่วสัดสุ านักงาน 53030010 1,984.00 1/7/2563 1/7/2563 1

94  3300600060049 รา้น ด ีด ีเซน็เตอร์

คา่วสัดเุบ็ดเตล็ดส านักงาน 

53030030 1,328.00 1/7/2563 1/7/2563 1

95  3710100222721 นายเฉลยีว พทิกิลุ

คา่บ ารงุรักษาบรเิวณส านักงาน 

(คา่ดดูสิง่ปฏกิลู) 600.00 2/7/2563 2/7/2563 1

96 นายทวเีกยีรต ิเรอืงทองหลาง

53010080 คา่แรงงาน-บรกิาร 

(งานตดิตัง้มเิตอร)์(ยา้ย

สบัเปลยีน) 3,705.00 14/7/2563 14/7/2563 1

97  5305400001139 น.ส.ติ๊ก สดุประเสรฐิ

คา่จา้งเหมาท าความสะอาด

ส านักงาน 53034010 (ติ๊ก) 2400 31/7/2563 31/7/2563 1

98

กาประปาสว่นภมูภิาคสาขา

นครราชสมีา คา่น ้าประปา 886.22 31/7/2563 31/7/2563 1

99  3300600587608 น.ส.พจนา เชดิกฤษณ์ คา่ซกัผา้หม่ 53034010 1,500.00 31/7/2563 31/7/2563 1

100  5300600064466 นางรุ่งรัชน ีเชดิกฤษณ์ คา่น ้าดืม่ 53031010 510.00 31/7/2563 31/7/2563 1

101  3300600587608 น.ส.พจนา เชดิกฤษณ์

คา่จา้งเหมาท าความสะอาด

(ซกัผา้) 1,500.00 30/9/2563 30/9/2563 1

102  5300606064466 นางรุ่งรัชน ีเชดิกฤษณ์ คา่น ้าดืม่ (53031010) 510 30/9/2563 30/9/2563 1

รวมทั้งสิ้น 1,271,890.75

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มกีารจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้ 

(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มกีารจดัซ้ือจดัจา้ง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


