
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66  วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด  นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจัตุรัส จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายปัญญา  เศรษฐไกรศร)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอจัตุรัส

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
แระจ าไตรมาส 2/2563  (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)



การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอจัตรุัส

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่เอกสารอ้างอิง

1  3360600621997 เจแอนด์อาร์ก๊อปปี ้นายสุรกิจ จัตุรัสตระกูล จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 1,820.00 5/4/2563 เลขที่ 2500546199 1
2  3360600621997 เจเเอนด์อาร์ก๊อปปี้ จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ 2,914.00 8/4/2563 เลขที่ 2500336145 1
3  3360600604383 ภริมย์กิจร้านค้า นายประยุทธ ภริมย์กิจ จัดซ้ือชั้นวางของ 700 10/4/2563 เลขที่ 2500508933 1
4  3360600604383 ภริมย์กิจการค้า นายประยุทธ ภริมย์กิจ จัดซ้ือธงชาติ 600 10/4/2563 เลขที่ 2500508933 1
5  3360600620796 มดงาน เคร่ืองเขียน ค่าซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน 1,560.00 12/4/2563 เลขที่ 2500520131 1
6  3360600604383 นายอนชุัย ดวงจันทึก จ้างเหมาเทคอนกลีตถนนเสริมเหล็ก 74,250.00 12/4/2563 เลขที่ 2500519325 1
7  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,645.00 12/4/2563 เลขที่ 2500519337 1
8  1360600130598 ร้านบงัอร ค้าปลีก น.ส บงัอร ขันธรักษา ค่าซ้ืออื่นๆหนา้กากอนามัย 5,500.00 12/4/2563 เลขที่ 2500520138 1
9  3360600624783 นางสุณียื ดวงเพรียราช ค่าซ้ือกระแสไฟฟ้า 3,869.00 17/4/2563 เลขที่ 2500522966 1
10  3360600604383 ภริมย์การค้านายประยุธ ภริมย์กิจ ค่าซ่ืออื่นๆน้ าด่ืม 1,460.00 24/4/2563 เลขที่ 2500542444 1
11  3360100635298 นสอิ้ด แง้จัตุรัส ค่าจ้างอื่นๆซักเคร่ืองนอนเวร 900 24/4/2563 เลขที่ 2500387015 1
12  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,904.56 24/4/2563 เลขที่ 2500386114 1
13  3301000766677 ร้านโนนสูง อิงเจ็ทนายเจษฎา เมืองกลาง ค่าจ้างอื่นๆปา้ย 7,167.00 24/4/2563 เลขที่ 2500387325 1
14  3360100635298 นสอิ้ด แง้จัตุรัส ค่าจ้างอื่นๆท าความสะอาด 1,485.00 24/4/2563 เลขที่ 2500387015 1
15  3360600604383 ภริมย์การค้านายประยุทธ ภริมย์กิจ ค่าซ้ืออื่นๆ แว่น ขาต้ังแว่น ตะปู 2,393.00 25/4/2563 เลขที่ 2500544700 1
16  3360600770143 จิรวัฒน ์อลูมิเนยีมนายมนตรี ทิพย์โอสถ ค่าซ้ืออื่นๆ กระจกเงา 1,500.00 25/4/2563 เลขที่ 2500542402 1
17  3360600604383 ภริมย์การค้านายประยุทธ ภริมยืกิจ ค่าวื้ออุปกรณ์ส านกังาน 1,736.00 26/4/2563 เลขที่ 2500394184 1
18  3360800002794 อู่ช่างปัน้นายสุทธิชัย แดงสูงเนนิ ค่าจ้างอื่นๆซ่อมรถ 8,000.00 27/4/2563 เลขที่ 2500392049 1

เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

เอกสารอ้างอิง
ล าดบัที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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19  3301000766677 ร้านโนนสูงอิงเจ็ทนายเจษฎา เมืองกลาง ค่าจ้างอื่นๆ กรอปรูปประกอบ 14,500.00 27/4/2563 เลขที่ 250039078 1
20  0363551000465 หจกเอสพีชัยภมู2ิ008 ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,584.18 27/4/2563 เลขที่ 2500392148 1
21  3360600101063 จรัญดูโส้วมนายจรัญ ทองสุขนอก ค่าจ้างอื่นๆรถดูดส่ิงปฎิูล 750 28/4/2563 เลขที่ 2500396702 1
22  5360600061490 นส นวลทิพย์ ชัยหมอก ซักเคร่ืองนอน 1,465.20 29/4/2563 เลขที่ 2500555319 1
23  3100500834541 น.สนวลทิพย์ ชัยหมอก ค่าซ้ืออื่นๆเคร่ืองด่ืม 475 29/4/2563 เลขที่ 2500400696 1
24  0363555000265 หจก.เสริมการไฟฟ้า ค่าซ้ืออื่นๆจัดซ้ือไม้ชักฟิวส์ บนัได 75,260.00 29/4/2563 เลขที่ 2500397893 1

25  1360800033651
ร้านเจเจวายแอร์ เซอร์วิส นายยุรนนัท์ 
มณีศรี ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,366.00 29/4/2563 เลขที่ 2500554798 1

26  1360600129255 ร้านช่างต้ัมเซอร์วิชแอนอิเล็กทรอนกิส์ ค่าจ้างอื่นๆซ่อมแอร์ 2,300.00 29/4/2563 เลขที่ 2500400694 1
27  3360600855700 หจก เอส.พ.ีชัยภมูิ2008 น้ ามันเชื้อเพลิง 7,111.90 29/4/2563 เลขที่ 2500554781 1

28  3360600621997 เจแอนด์อาร์ก็อปปี ้นายสุรกิจ จัตุรัสตละกูล ได้รับเงินจากการส่งของ 14,247.00 30/4/2563 เลขที่ 250056104 1
29  3360600909401 อู่วรวิทย์การช่าง ค่าจ้างซ่อมรถ 7,830.00 30/4/2563 เลขที่ 2500402667 1
30  3360600909401 อู่วรวิทย์ การช่าง ค่าจ้างอื่นๆซ่อมรถ 3,160.00 30/4/2563 เลขที่ 2500402667 1
31  1600100343743 เฉลิมชัยการไฟฟ้า ค่าจ้างอื่นๆซ่อมรถ 4,640.00 30/4/2563 เลขที่ 2500402581 1
32  3360600902481 นายบวัหลัน ลอยศักด์ิ เหมายานพาหนะ 16,632.00 13/5/2563 เลขที่ 2500425928 1
33  3360600604383 ภริมย์การค้า นายประยุ ภริมย์กิจ วัสดุส านกังาน 742.5 13/5/2563 เลขที่ 250045157 1
34  5360600061791 บมูบมูวักรีด นางค าลาด บตุรเเสน ซักเคร่ืองนอน 1,465.00 15/5/2563 เลขที่ 2500435110 1
35  3360200178387 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส น้ ามันเชื้อเพลิง 25,709.17 15/5/2563 เลขที่ 2500436834 1
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36  5301800049020 บริษัทริโก้ ประเทศไทย จ ากัด หมึกพิมพ์ 5,289.40 20/5/2563 เลขที่ 2500447554 1

37  3360600909401
อู่ วรวิทย์ การช่าง นายวรวิทย์ สังข์เจริญ
วัฒน์ น้ ามันเคร่ืองรถ 3,306.60 20/5/2563 เลขที่ 2500447995 1

38  3360600909401 อู่วรวิทย์การช่าง นาย วรวิทย์ สังเจรืญวัฒย์ ซ่อมรถ 19,503.00 20/5/2563 เลขที่ 2500447995 1
39  3360600604383 ภริมย์การค้า นายประยุธ ภริมย์กิจ หนา้กากนามัย 3,257.10 21/5/2563 เลขที่ 2500452993 1
40  3360100635298 นส อิ๊ด แง้จัตุรัส ซักเคร่ืองนอน 712 22/5/2563 เลขที่ 2500456572 1
41 3410200068416 นายโชคบนัดาล เเก้วมณี ติดต้ัสเนคการ์ด249ต้น 79,182.00 22/5/2563 เลขที่ 2500455276 1
42  0994000165501 นส อิ๊ด แง้จัตุรัส ท าความสอาด 1,188.00 22/5/2563 เลขที่ 250045672 1

43  3360600909401
อู่ วรวิทย์ การช่าง นายวรวิทย์ สังเจริญ
วัฒน์ เปล่ือนเเตอร้ีรถ 11,830.50 27/5/2563 เลขที่ 2500468893 1

44  3309800350438 นาย อนชุัย ดวงจันทึก ซ่อมถนน 25,740.00 27/5/2563 เลขที่ 2500468899 1
45  3360101356724 นายช่วย ผลสวัสด่ิ22/1 เหมายานพาหนะ 792 27/5/2563 เลขที่ 2500469736 1
46  0994000165501 เจริญออโต้กรุ๊ป จ ากัด ซ่อมรถ 388,527.52 28/5/2563 เลขที่ 2500474448 1
47  3360600094229 ร้านซาวบาทน นส ช่อผกา หอมอยู่ หลอดไฟ 1,670.00 28/5/2563 เลขที่ 2500475457 1
48  0994000165501 นายประชารักษ์ ผลสวัสด์ิ จ้าลเหมาส ารวจเฟสมิเตอร์ 34,501.70 28/5/2563 เลขที่ 2500478191 1
49  3360800175184 นายอุดม โยนจัตุรัส ตัดต้นไม้ 112,860.00 28/5/2563 เลขที่ 2500473097 1
50  3360800034505 นายค าต้น ไขหนิต้ัง ตัดต้นไม้ 51,480.00 28/5/2563 เลขที่ 2500470594 1
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51  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง 15,061.09 29/5/2563 เลขที่ 2500504371 1
52  3100500834541 นส นวลทิพย์ ชัยหมอก ซักเคร่ืองนอน 2,475.00 9/6/2563 เลขที่ 2500504374 1
53  3360100635298 นส อิ้ด เเง้จัตุรัส ซักเคร่ือง นอน 891 20/6/2563 เลขที่ 2500550289 1
54  3360101356724 นายช่วย ผลสวัสด์ิ จ้างเหมายานพาหนะ 792 26/6/2563 เลขที่ 2500549395 1

55  3730300173375
บริษัท สามร?ท คอม เเอนด์ เเอคเซสเซอรี
 จ ากัด

หมึกพิมพ์ 2,862.00 26/6/2563 เลขที่ 2500550374 1

56  3360600604383 ภริมย์การค้า นายประยุธ ภริมย์กิจ วัสดุส านกังาน 2,277.00 26/6/2563 เลขที่ 2500549944 1
57  3360101356724 นาย ช่วย ผลสวัสด์ิ22/1 เหมายานพาหนะ 891 26/6/2563 เลขที่ 2500549395 1
58  3360800002794 อู่ช่างปัน้ นายสุธิชัย เเดงสูงเนนิ ซ่อมรถ 15,939.00 26/6/2563 เลขที่ 2500549628 1
59  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง 17,530.76 26/6/2563 เลขที่ 2500551570 1
60  3360800002794 อุ่ช่างปัร้ นายสุทธิชัย เเดงสูงเนนิ ซ่อมรถ 2,217.60 26/6/2563 เลขที่ 2500549628 1

รวมทั้งสิน้ 1,140,417.78


