
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวมที่ เหตุผล

ที่ เลขประจ าตัวประชาชน จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

จ้างเหมาค่าเเรงบุคคลภายนอกด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายติดต้ังหม้อ

แปลงบ้านท่าคร้อ ม.3 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2  0363554000750 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญสุขการไฟฟ้า จ้างเหมาค่าเเรงบุคคลภายนอกติดต้ังหม้อแปลง บ.หนองไผ่ ม.2 ต.หนองโพน

งาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

117,700.00 5/2/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64017549560 1

3  0363559001771 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองการไฟฟ้า 2559 งานจ้างเหมาค่าแรงบุคลภายนอกงานปรับปรุงหม้อแปลงแรงดันตก LD CAD 

บ้านโพธิ์ ม.1 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

160,500.00 3/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037015370 1

4  0363559001771 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองการไฟฟ้า 2559 งานจ้างเหมาค่าแรงบุคลภายนอกงานแก้ไขแรงดันตก LD CAD บ.สระโพนทอง 

 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

160,500.00 11/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037165088 1

งานจ้างเหมาค่าแรงบุคลภายนอกงานงานจ้างเหมาค่าแรงบุคลภายนอกงาน

แก้ไขปัญหาแรงดันตก LD CAD บ.โนนฆ้อง ม.2 ต.สระโพนทอง อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จ้างเหมาค่าเเรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจ าหน่ายเเรงดันตก LD CAD 

บ้านหัวขัว ม.2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จ้างเหมาค่าเเรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจ าหน่ายเเรงดันตก LD CAD  บ.

เขวา ม.5 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จ้างเหมาค่าเเรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจ าหน่ายเเรงดันตก LD CAD บ.

เป้า ม.8 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

18  0363554000750 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญสุขการไฟฟ้า 74,900.00 23/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037386243

1

7  0363562000640 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเจริญการไฟฟ้า 2019 90,950.00 23/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 

640373866482

1

6  0363562000640 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเจริญการไฟฟ้า 2019 80,250.00 23/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037386888

5  0363554000750 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญสุขการไฟฟ้า 101,650.00 15/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037209460 1

11  0363562000640 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเจริญการไฟฟ้า 2019 149,800.00 22/1/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64017170309

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส 1/2564 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 936,250.00

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวมที่ เหตุผล

ที่ เลขประจ าตัวประชาชน จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนั้

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

             ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจ้างตามระเบียบ ฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
             ด่วนที่สุด ที่กค.(กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส 1/2564 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

18  0363554000750 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญสุขการไฟฟ้า 74,900.00 23/3/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64037386243


