


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจัตุรัส

วนัที่
เอกสารอ้างอิง

เลขที่เอกสารอ้างอิง

1  3301500663893 อู่ชัยการช่างนายชัย กาบกลาง
ซ่อมขยบุขดุหลุมเปล่ือนเหล็กใหม่ ท าเสียมเเซะ
หลุมเสา

7,000.00 2/7/2563 เลขที่ 2500568648 1

3  3360101250527 นาย ปิยะมาด โคตรบ ารุง จา้งเหมาท าสวน พร้อมต้นไม้ ประดับส่วนหยอ่ม 24,000.00 8/7/2563 เลขที่ 2500579738 1
4  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ กรอบพร้อมรูปพระบรมราชินี 3,350.00 9/7/2563 เลขที่ 2500583024 1

5  3100500834541 น.ส นวลทิพย ์ชัยหมอก
ค่าจา้งเหมาซักผ้าห่มเคร่ืองนอนพร้อมผ้าห่ม
ประจ าห้องเวร

2,475.00 9/7/2563 เลขที่ 2500583799 1

6  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ กรอบพร้อมรูปพระบรมราชินี 4,321.00 9/7/2563 เลขที่ 2500583024 1
7  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 18,508.25 10/7/2563 เลขที่ 2500589493 1
8  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 16,739.37 10/7/2563 เลขที่ 2500589493 1
9  1539900289602 ร้านขวัญขา้ว ค่าซ้ืออื่นๆพระบรมฉายาลักษณ์พระราชิน 3,210.00 10/7/2563 เลขที่ 2500589938 1
10  0363551000465 หจก.เอส.พี.ชัยภูมิ 2008 ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและล่อล่ืน 13,838.00 14/7/2563 เลขที่ 2500598164 1
11  0994000165501 อู่วรวิทย ์การช่างนายวรวิทย ืสังขเ์จริญวัฒน์ ค่าจา้งอื่นๆซ่อมรถ 21,500.00 15/7/2563 เลขที่ 2500602100 1
12  3360600621997 เจเอนด์อาร์กอ๊ปปีน้ายสุรกจิ จตุัรัสตระกลู ค่าซ้ืออื่นๆพระบรมฉายาลักษณ์ 660 15/7/2563 เลขที่ 2500601689 1
13  3360700228391 นายสมศักด์ิ เร่งสูงเนิน ค่าจา้งอื่นๆ ขยายเขตฯปป.บ้านตลาด 12,361.71 15/7/2563 เลขที่ 2500601455 1
14  3360600372784 นายสมศักด์ิ เร่งสูงเนิน ค่าจา้งอื่นๆขยายเขตฯบ.ห้วยดอนยาว 9,309.00 15/7/2563 เลขที่ 2500601455 1
15  0994000165501 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธิ์ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ืออื่นๆน้ าด่ืม 949 15/7/2563 เลขที่ 2500603063 1
16  3360600621831 เล้าเกง้ฮวด ค่าซ้ืออื่นๆค่าหนังสือพิมพ์ 340 15/7/2563 เลขที่ 2500604645 1
17  3360600909401 อู่ วรวิทย ์การช่างนายวรวิทย ์สังขเ์จริญวัฒน์ ค่าจา้งอื่นๆซ่อมรถ 2,290.00 15/7/2563 เลขที่ 2500602100 1
18  0994000165501 นายบัวหลัน ลอยศักด์ิ ค่าจา้งอื่นๆ จา้งเหมายานพาหนะติดต้ังมิเตอร์ 16,800.00 15/7/2563 เลขที่ 2500601628 1
19  0994000165501 อู่วรวิทย ์การช่างนายวรวิทย ์สังเจริญวัฒน์ ค่าจา้งอื่นๆซ่อมรถ 7,350.00 15/7/2563 เลขที่ 2500602100 1
20  3360600621831 เล้าเกง้ฮวด ค่าซ้ืออื่นๆหนังสือพิมพ์ 420 15/7/2563 เลขที่ 2500604657 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน
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21  0994000165501 นายบุญช่วย ผลสวัสด์ิ ค่าจา้งอื่นๆส่งใบแจง้หนีว้ดรัฐ 900 21/7/2563 เลขที่ 2500621241 1
22  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ืออื่นๆธงชาติ 346.5 21/7/2563 เลขที่ 2500620859 1
23  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ วัสดุส านักงาน 396 21/7/2563 เลขที่ 2500621807 1
24  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ วัสดุส านักงาน 2,277.00 21/7/2563 เลขที่ 2500621807 1

25  3360600116699
โรงน้ าแขง็เนินสง่า น้ าด่ืมวชิรานายสุริยนั กลุ
ประจวบ

ค่าซ้ืออื่น น้ าด่ืม 405 21/7/2563 เลขที่ 2500623153 1

26  3360600621997 เจแอนด์อาร์กอ๊ปปีน้ายสุรกจิ จตุัรัสตระกลู ค่าจา้งอื่นๆป้ายอะคิลิก 1,750.00 21/7/2563 เลขที่ 2500610905 1
27  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา ค่าจา้งอื่นๆขยายเขตบ.โปร่งขนุเพรช 126,168.00 21/7/2563 เลขที่ 2500620735 1
28  0545560000961 บ.ไอทีเวิร์คอนิเตอร์เทรด จ ากดั วัสดุส านักงาน 9,202.00 21/7/2563 เลขที่ 2500620623 1
29  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ืออื่นๆลวดเสียบกระกา่ ปล๊ักไฟ 680 21/7/2563 เลขที่ 2500620859 1
30  1360600130598 ร้านบังอรค้าปลีกน.สบังอร ขนัธรักษา ค่าซ้ืออื่นๆ น้ ายาล้างจานสเปรปรับอากาส 1,015.00 21/7/2563 เลขที่ 2500623146 1
31  3369900010908 โชคชัยกลการนายณัฐวุติ ธนพุฒิพงศ์ ค่าจา้งอื่นๆซ่อมรถ 8,790.00 21/7/2563 เลขที่ 2500623133 1
32  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ ยาสามัญประจ าส านักงาน 642.51 21/7/2563 เลขที่ 2500621807 1
33  3360101356724 นายบุญช่วย ผลสวัสด์ิ ค่าจา้งอื่นๆ ส่งใบแจง้ค่าไฟ 800 21/7/2563 เลขที่ 2500621241 1
34  3330900569231 สวนสมนึก พันไม้นายสมนึก ค่าซ้ืออื่นๆต้นไม้ประดับสวน 5,200.00 21/7/2563 เลขที่ 2500623124 1
35  3360600816453 ร้านหนุมเซอร์วิสนายสุราษฎร์ วงศ์เบีย้สัจจ์ ค่าจา้งอื่นๆ ซ่อมรถ 1,000.00 21/7/2563 เลขที่ 2500623165 1
36  5360600061491 บูมบูมซักรีดนางค าลาด บุตรเเสน ซักเคร่ืองนอน 1,465.20 21/7/2563 เลขที่ 2500621743 1
37  3360600597670 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา

จา้งเหมาเเรงงานขยายเขตุติดตัังหม้อเเปลงไฟส่อง
สว่าง

9,394.60 23/7/2563 เลขที่ 2500629242 1
38  0994000314647 สหรณ์เกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 21,538.86 24/7/2563 เลขที่ 2500635240 1
39  3360700228391 นายโชติวุฒิ คงขนุทด ค่าจา้งอื่นๆขยายเขตฯบ.โนนม่วง 2,700.00 31/7/2563 เลขที่ 2500631173 1
40  3360600902481 นายบัวหลัน ลอยศักด์ิ ค้าจา้งอื่นๆทาสีส านักงานห้องเวร ร้ัว 120,000.00 31/7/2563 เลขที่ 2500649804 1
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41  3360700228391 นายโชติวุฒิ คงขนุทด ค่าจา้งอื่นๆ ขยายเขตหม้อแปลงเคร่ืองทางรถไฟ 169,500.00 31/7/2563 เลขที่ 250065173 1
42  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและล่อล่ืน 1,351.60 31/7/2563 เลขที่ 25006512020 1
43  3360600909401 อู่ วรวิทย ์การช่าง นางวรวิทย ์สังเจร็ญวัฒน์ เปล่ืยนน้ ามันเค่ืองตามวาระ 7,959.60 7/8/2563 เลขที่ 2500675630 1
44  0994000314647 สหกรณ์การเกษตร จ ากดั น้ ามันเชื้อเพลิง 5,919.34 7/8/2563 เลขที่ 2500675637 1
45  3360600855726 หจก.เอส.พี.ชัยภูม2ิ008 น้ ามันเชื้อเพลิงเเลหล่อล่ืน 5,968.68 10/8/2563 เลขที่ 2500680375 1
46  3360600855726 หจก.เอส.พี.ชัยภูม2ิ008 น้ ามันเชื้อเพลิงเเละหล่อล่ืน 6,807.77 10/8/2563 เลขที่ 2500680375 1
47  3100500834541 น.ส นวลทิพย ์ชัยหมอก อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 445 10/8/2563 เลขที่ 250680602 1
48  0994000165501 ร้าน ว ยิ่งเจริญ นายชิระ ชัยรัตน์ เปล่ียนยางรถ 15,741.00 10/8/2563 เลขที่ 250068947 1
49  0994000165501 ร้าน ว.ยิ่งเจริญ นายวชิระ ชัยวิรัตน์ ซ่อมรถ83 871 10/8/2563 เลขที่ 2500680694 1
50  3360100635298 นส อิ้ด เเง้จตุัรัส ท าความสะอาด 1,188.00 10/8/2563 เลขที่ 2500685202 1
51  3360600855726 หกจ เอส พร ชัยภูม2ิ008 น้ ามันเชื้อเพลิง 12,512.96 10/8/2563 เลขที่ 2500680375 1
52  3360600604383 นายประยธุ ภิรมยก์จิ วัสดุส านักงาน 3,304.64 11/8/2563 เลขที่ 2500687463 1
53  0539900289602 ร้านขวัญขา้ว นส เบญจััตฯื ตะบุตร พระบรมฉายาลักษณ์ 2,772.00 11/8/2563 เลขที่ 250685271 1
54  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยธุ ภิรมยก์จิ พระบรมฉายาลักษ์ 792 11/8/2563 เลขที่ 25006874623 1
55  3360600116699 โรงน้ าเเขง็เนินสง่า น้ าด่ืม 375 13/8/2563 เลขที่ 2500693690 1
56  3360600909401 อู่วรวิทย ์นายวรวิทย ์สังเริ ซ่อมรถ 7,441.80 13/8/2563 เลขที่ 2500691079 1
57  3620501115802 ร้านทองเหมาะ นางทองเหมาะ เณรตากอ้น วัสดุส านักงาน 1,134.00 13/8/2563 เลขที่ 2500694603 1
58  3360600621997 เจเเอนด์อาร์กอ็ปปีน้ายสุกจิ จตุัรัสตละกลู พระบรมฉยาลักษณ์ ร.10จต 653.4 13/8/2563 เลขที่ 2500691062 1
59  0994000165501 บริษัทนีโอคอร์ปอเรชั้นกร๊ปจ ากดั ป้ายสถติิความปลอดภัย จต 6,360.00 13/8/2563 เลขที่ 2500691157 1
60  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,599.41 14/8/2563 เลขที่ 2500697714 1
61  3430500832057 เทพบุตรการยางนายบุญยฤทธิ์ ศรีสมบัติ ค่าจา้งอื่นๆเปล่ียนยางรถ 8,400.00 14/8/2563 เลขที่ 2500696239 1
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62  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ืออื่นๆค่าน้ าด่ืม 771 17/8/2563 เลขที่ 2500701296 1
63  3360101030101 นางปรัศณีญา ปราการะนันท์ ค่าจา้งอื่นๆส่งเสริมอาชีพในโครงการผู้เกษีย 3,500.00 17/8/2563 เลขที่ 2500704512 1
64  3360600621831 เล้าเกง้ฮวดนางไซเอยีง สุวรรณวิไล ค่าซ้ืออื่นๆค่าหนังสือพิมพ์ 400 19/8/2563 เลขที่ 2500712494 1
65  3360000175164 นายอดุม โยนจตุัรัส ค่าจา้งอื่นๆ จา้งเกมาตัดต้นไม้ หบห 114,000.00 20/8/2563 เลขที่ 2500729185 1
66  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,205.00 21/8/2563 เลขที่ 2500719571 1
67  3360100635298 น.สอิ้ด แง้จตุัรัส ค่าจา้งอื่นๆท าความสะอาด สนง 1,500.00 21/8/2563 เลขที่ 2500720099 1
68  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน สมุดปกแขง็ คลิปหนีบกระดาษ 1,060.00 24/8/2563 เลขที่ 2500725391 1
69  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษ 2,300.00 24/8/2563 เลขที่ 2500725391 1
70  0994000165501 นายปัญญา เศรษฐไกรศร ค่าวื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าน้ ามัน 1,400.00 24/8/2563 เลขที่ 2500726641 1
71  3400101421258 ขอนแกา่ตรายางนายอนันท์ แสนโครต ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน ตรายาง 640 24/8/2563 เลขที่ 2500726643 1
72  3360101235561 นายอภิรักษ์ โพธิ์นาฝาย ค่าจา้งอื่นๆตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 70,200.00 25/8/2563 เลขที่ 2500729252 1
73  0363555000265 หจก.เสริมการไฟฟ้า ค่าจา้งอื่นๆเขม็ขดันิรภัย สายกนัตก 22,026.00 25/8/2563 เลขที่ 2500729287 1
74  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี จ ากดั ค่าซ้ืออปุกรณ์ส านักงาน หมึกพิมพ์ 8,095.00 26/8/2563 เลขที่ 2500735294 1
75  3360600604383 ภิรมยก์ารค้านายประยทุะ ภิรมยก์จิ ค่าซ้ืออื่นๆกรอบรุป 1,000.00 27/8/2563 เลขที่ 2500741247 1
76  3360800034505 นายค าตัน ไขหินต้ัง ค่าจา้งอื่นๆตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 113,000.00 27/8/2563 เลขที่ 2500139754 1
77  0303551000015 หจก.เฟซแซนท์ คลีนนิง่ ค่าจา้งอื่นๆรักษาความสะอาด 10,165.00 27/8/2563 เลขที่ 2500740753 1
78  0994000314647 สหกรณ์การเกษตร จตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,502.00 28/8/2563 เลขที่ 2500747466 1
79  3360101356724 นายบุญช่วย ผลสวัสด์ิ ค่าจา้งอื่นๆ จดัส่งใบแจง้หนี้ 900 31/8/2563 เลขที่ 2500750873 1
80  3360101356724 นายบุญช่วย ผลสวัสดัิ ค่าจา้งอื่นๆจดัส่งใบแจง้หนี้ 800 31/8/2563 เลขที่ 2500750873 1
81  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั ค่าซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 17,980.33 11/9/2563 เลขที่ 2500786284 1
82  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กฟส.จต. 17,980.33 11/9/2563 เลขที่ 2500786824 1
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83  3301000766677 ร้านโนนสูงองิค์เจท็ นายเจษฎา กลางเมือง
จา้งเหมาจดัท าป้ายบ่งชี้ เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินศูนยร์าชการสะดวก Gecc กฟส.จต.

4,500.00 14/9/2563 เลขที่ 25000791315 1

84  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.หนองลูกช้าง ต.บ้านขาม 
อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

4,628.82 14/9/2563 เลขที่ 2500790954 1

85  3301000766677 ร้านโนนสูงองิค์เจท็ นายเจษฎา กลางเมือง
จา้งเหมาจดัท าพร้อมติดต้ังป้ายท าเนียบผู้บริหาร 
เพื่อรองรับการตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก 
Gecc กฟส.จต.

3,500.00 14/9/2563 เลขที่ 2500791315 1

86  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ ประปาบ้านหนองคร้อ ต.
บ้านตาล อ.บ าเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

11,160.10 14/9/2563 เลขที่ 2500796954 1

87  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.ท่าหว้า ต.กะฮาด อ.เนิน
สง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

10,881.90 14/9/2563 เลขที่ 2500790954 1

88  3360600902481 นายบัวหลัน ลอยศักด์ิ
จา้งเหมายานพาหนะปฏิบัติงานเกี่ยวกบัมิเตอร์ 
กฟส.จต./ส.ค.63

16,000.00 14/9/2563 เลขที่ 2500790581 1

89  0105554017214 บริษัทไอทีเวิร์คอนิเตอร์เทรด จ ากดั จดัซ้ือหมึกพิมพ์ brother กฟส.จต. 9,309.00 14/9/2563 เลขที่ 2500791368 1

90  3301000766677 ร้านโนนสูงองิท์เจท็ นายเจษฎา กลางเมือง
จา้งเหมาจดัท าพร้อมติดต้ังโลโกก้ารไฟฟ้าฯ ป้าย
ห้องประชุม เพือรองรับการตรวจประเมิน GECC 
กฟส.จต.

8,000.00 14/9/2563 เลขที่ 2500791315 1

91  3360101250527 นางปิยะมาด โคตรบ ารุง
จา้งเหมาจดัท าป้ายสถติิความปลอดภัยในการ
ท างาน กฟส.จต.

1,500.00 14/9/2563 เลขที่ 2500791394 1

92  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านหนองสมบูรณ์ ต.ละหาน
 อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

1,433.80 14/9/2563 เลขที่ 2500790954 1
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93  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.โนนสมบูรณ์ ต.ละหาน อ.
จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

4,637.38 14/9/2563 เลขที่ 2500790954 1

94  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านบุฝ้าย ต.รังงาม อ.เนิน
สง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

26,878.40 14/9/2563 เลขที่ 2500796954 1

95  3360200114834 ร้านก าไรเงินงาม นายอนุสรณ์ โพธิ์นันท์ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กฟส.จต. 1,600.00 14/9/2563 เลขที่ 2500791239 1

96  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนักา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.หนองบัวใหญ่ ต.หนองบัว
ใหญ่ อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

4,637.38 14/9/2563 เลขที่ 2500790954 1

97  3309901400408 วี เอม็ แค แอนด์ เซอร์วิส
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเวรฯแกไ้ฟฟ้า
ขดัขอ้ง กฟส.จต.

17,880.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755194 1

98  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยทุธ ภิรมยก์จิ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน แฟ้ม ลูกแม็กซ์ กฟส.จต. 5,786.00 17/9/2563 เลขที่ 2500806316 1
99  0735547002121 บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จดัซ้ือหมึกพิมพ์ Samsung กฟส.จต. 6,800.00 17/9/2563 เลขที่ 2500806544 1
100  0735547002121 บริษัท สมาร์คคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากดั จดัซ้ือหมึกพิมพ์ ricoh กฟส.จต. 2,889.00 17/9/2563 เลขที่ 2500790954 1
101  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า นายประยทุธ ภิรมยก์จิ ค่าน้ าด่ืม กฟส.จต./ส.ค.63 570 17/9/2563 เลขที่ 2500801356 3

102  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.หนองบัวใหญ่ ต.หนองบัว
ใหญ่ อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

4,230.78 17/9/2563 เลขที่ 2500806386 1

103  0994000314647 สหกรณ์การเกษตรจตุัรัส จ ากดั จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟส.จต. 24,084.89 18/9/2563 เลขที่ 2500811777 1

104  3360600902481 นายบัวหลัน ลอยศักด์ิ
จา้งเหมาบุคคลภายนอกทาสีอาคารภายใน-ภาย
นอก,บ้านพักพนักงาน กฟส.จต.

54,000.00 18/9/2563 เลขที่ 2500810701 1

105  0363555000265 หจก.เสริมการไฟฟ้า(2555)
จดัซั้ือหลอดไฟและอปุกรณ์ซ่อมแซมภายใน
ส านักงาน กฟส.จต.

1,926.00 18/9/2563 เลขที่ 2500810958 1
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106  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ.วังน้ าเขยีว (คุ้มคลองน้ า) ต.
วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

17,335.40 22/9/2563 เลขที่ 2500820281 1

107  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ ติดต้ังหม้อแปลงไฟส่องสว่าง 
ชย4035 ต.หนองฉมิ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

7,736.10 22/9/2563 เลขที่ 2500820281 1

108  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า จดัซ้ือกระดาษ A4 กฟส.จต./ก.ย.63 2,300.00 22/9/2563 เลขที่ 2500820631 1

109  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.
จตุัรัส จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

9,576.50 22/9/2563 เลขที่ 2500820281 1

110  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ หนองตาโพธิ์ ต.กะฮาด อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

6,180.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1

111  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านซาด ต.ส้มป่อย อ.จตุัรัส 
จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

10,380.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1

112  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านกะฮาดน้อย ต.กะฮาด อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

13,220.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1

113  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านขี้เหล็ก ต.กะฮาด อ.เนิน
สง่า จ.จตุัรัส กฟส.จต.

22,100.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1

114  3360600604383 ภิรมยก์ารค้า จดัซ้ือหมึกพิมพ์ Epson กฟส.จต. 1,040.00 23/9/2563 เลขที่ 2500826479 1

115  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านขี้เหล็ก ต.กะฮาด อ.เนิน
สง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

9,780.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1

116  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านบะเสียวน้อย ต.หนองฉมิ
 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

11,250.00 23/9/2563 เลขที่ 2500825642 1
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ประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน

117  3470400151414 นายไชยะ บาลลา
จา้งเหมาขยายเขตฯ บ้านหนองโพธิ์ ต.ตาเนิน อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

10,320.00 24/9/2563 เลขที่ 2500829768 1

118  3360600621831 เล้ากงัฮวด นางไซเฮียง สุวรรณวิไล จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ กฟส.จต./ส.ค.63 400 24/9/2563 เลขที่ 2500832846 1

119  3360600909401 อู่วรวิทยก์ารช่าง นายวรวิทย ์สังขเ์จริญวัฒน์
จา้งเหมาเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองตามวาระ 
82-1642ชย กฟส.จต.

2,410.00 28/9/2563 เลขที่ 2500842400 1

120  3309901400408 วี เอม็ แค แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จา้งเหมาล้าง เติมน้ ายา เคร่ืองปรับอากาศ กฟส.จต. 7,800.00 29/9/2563 เลขที่ 2500847120 1
121  3360100635298 น.ส.อี้ด แง้จตุัรัส

จา้งเหมาท าความสะอาดส านักงาน กฟย.หบห./
ส.ค.63

1,200.00 29/9/2563 เลขที่ 2500846539 1

122  3360100635298 น.ส.อี้ด แง้จตุัรัส
จา้งเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวรแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง 
กฟย.หบห./ก.ย.63

720 29/9/2563 เลขที่ 2500846539 1

123  3360600597671 นายสมศักด์ิ บุญจนัดา
จา้งเหมาขยายเขตฯบ้านโกรกตาแป้น ต.รังงาม อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กฟส.จต.

15,482.90 30/9/2563 เลขที่ 2500851220 1

124  3360600101063 จรัญดูดส้วม นายจรัญ ทองสุขนอก จา้งเหมารถดูดส่ิงปฎิกลู กฟย.นส. 750 30/9/2563 เลขที่ 2500855328 1
125  3620501115802 ร้านทองเหมาะ นางทองเหมาะ เณรตากอ้ง จา้งเหมาถา่ยเอกสาร กฟส.จต./ก.ย.63 750 30/9/2563 เลขที่ 2500855309 1
126  3360101250527 นางปิยะมาด โครตบ ารุง จา้งเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเคร่ืองปัม้น้ า กฟส.จต. 9,700.00 30/9/2563 เลขที่ 2500850873 1

127  3360600621997 เจแอนด์อาร์กอ๊ปปี ้นายสุรกจิ จตุัรัสตระกลู
จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล พร้อมกรอป พระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรม
ราชานินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟส.จต.

660 30/9/2563 เลขที่ 2500852626 1

รวมทั้งสิน้ 1,562,538.21


