


ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

1  1620500121209 น.ส.สุธามาศ พมิสอน จัดซ้ือถุงมือปีนเสา ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟา้ PEA             8,064.00 2/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(จป) 
37310/2563

1

2 นายท านอง นันเสือ จ้างท าป้ายชือ่สต๊ิกเกอร์ (ผังบริหาร)             1,080.00 5/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
37945/2563

1

3  0105543096169 บ.โปรไอทีล้ิงค์ จ ากดั จัดซ้ือกระดาษม้วน ชนิด THERMAL            33,063.00 7/10/2563 เลขที่ น.กฟจ.ชน.(บห.)
37426/2563

1

4  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ จัดซ้ือเบ็ดเตล็ดส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 
2563

            3,760.00 9/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38185/2563

1

5  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2563            17,181.00 9/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38190/2563

1

6  3180200154412 น้ าด่ืมพพีเีอม็ชัยนาท จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน ตุลาคม 2563                900.00 9/10/2563 เลขที่ น3กฟจ.ชน.(บห.)
37530/2563

3

7  1620500121209 น.ส.สุธามาศ พมิสอน แท่นกดเจล แอลกอฮอล (แบบใช้เท้าเหยียบ)             2,670.00 14/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
37568/63

1

8  3160300228639 นางวนัเพญ็ โพทูล,น.ส.สุธา
มาศ พมิสอน , ร้านทรัพย์

สมบูรณ์การพมิพ์

จัดซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธรุกจิ (Emergency 
Response Plan และ Business Continuity Plan
 : ERP/BCP) ประจ าปี 2563

           20,000.00 21/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(จป)
37706/2563

1

9  3169900166934 ร้าน ไอ.ท.ี เซอร์วสิ Media Convertor 10/100             4,200.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(ศปค.)
37933/2563

1

10  1309900491047 ร้านณัฐวฒิุการพมิพ์ จัดซ้ือป้ายสถิติความปลอดภัยขนาด 80*120 ซม. 
พร้อมชุดตัวเลข

            5,000.00 4/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
37973/63

1

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

11  0735547002121 บ.สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซ
สเชอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงาน             5,136.00 5/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38258/2563

1

12  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ จัดซ้ือวสัดุส านักงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563            22,084.00 5/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38722/2563

1

13  3180200154412 น้ าด่ืม พพีเีอม็ชัยนาท จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563                900.00 5/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38009/2563

3

14  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ จัดซ้ือเบ็ดเตล็ดส านักงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563

            6,995.00 5/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38719/2563

1

15  0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จ ากดั

PSU 80+ 700W power Supply             1,890.00 9/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(ศปค)
38080/2563

1

16  0735547002121 บ.สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซ
สเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงาน แผนกกอ่สร้าง             3,745.00 11/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38264/2563

1

17  1620500121209 น.ส.สุธามาศ พมิสอน จัดซ้ือ อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟา้ PEA

            5,500.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
38160/63

1

18  3169900065364 นายกรกช แกน่อนิทร์ Gigabit Switching HUB TP-Link TL-SG1024D 
24 port

            4,250.00 17/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(ศปค.)
38252/2563

1

19  1103100160255 น.ส.เพญ็นภา จันอนิ จัดการตรวจติดตามโครงการการไฟฟา้สีขาว กฟจ.
ชัยนาท และ กฟย.สรรพยา

            4,200.00 26/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(จป) 
38431/63

1

20  3180200154412 น้ าด่ืมพพีเีอม็ชัยนาท จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563                900.00 1/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
38915/2563

3

21  1309900491047 ร้านณัฐวฒิุการพมิพ์ จัดซ้ือป้ายติดลานจอดรถ และป้ายวนัหยุดราชการ                400.00 7/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห)
38588/63

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

22  1620500121209 น.ส.สุธามาศ พมิสอน จัดซ้ือถุงมือปีนเสา             8,064.00 7/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
38590/63

1

23  0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงานแผนกคลังพสัดุ             9,737.00 17/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(คพ.)
38798/2563

1

24  0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงาน แผนกบริการลูกค้า             7,147.60 17/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บค.)
38773/2563

1

25  0735547002121 บ.สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซ
สเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงาน กฟย.สรรพยา             5,778.00 17/12/2563 เลขที่ น.3สพย.35160/2563 1

26  0735547002121 บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอค
เซสเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือหมึกพมิพส์ านักงาน แผนกปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษา

           16,135.60 17/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(ปบ.)
38764/2563

1

27  0605562001050 บริษัท อนันตรา ฟาร์ม่า
(2019) จ ากดั

หน้ากากอนามัย             4,000.00 23/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
38803/63

1

28  3100602718124 น.ส.พชิามญชุ ์รชตกฤตภัค ฉากกัน้ใสป้องกนัการแพร่กระจายของละอองฝอย            11,420.00 25/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห) 
38876/63

1

29  3180100238681 อูเ่สกสรรค์การช่าง ซ่อมรถยนต์80-6881 ชน.             4,140.00 12/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37540/2563

1

30  0185546000189 บ.อซูีสุ ชัยนาท จ ากดั เปล่ียนถ่ายรถยนต์81-6835 ชน.             4,433.50 12/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37542/2563

1

31  3650500044677 อูช่่างชา ซ่อมดอกสวา่น ขนาด 35 ซม. และ 45 ซม. 
ทะเบียน 80-6881 ชัยนาท

           90,400.00 12/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37534/2563

1

32  0183561000150 หจก.ชัยนาท อึง้ย่งมิ้ง เปล่ียนยางรถทะเบียน 81-6835 ชน.            60,000.00 12/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37537/2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

33  3540100516866 ร้าน ป.มั่นค.แบตเตอร่ี เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ บท.4754 ชน.             2,700.00 14/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(มต.)
37587/2563

1

34  0185546000189 บ.อซูีซุ ชัยนาท จ ากดั ล้างแอร์รถ 81-6162 ชน.             2,284.45 15/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37598/2563

1

35  3120200066432 ซ่อมเบรกรถยนต์ 80-2948 ชัยนาท            21,230.00 26/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
37764/2563

1

36  5400100046051 สันต์การช่าง ขอน ารถทะเบียน 80-3074 ชน.เข้าซ่อม             8,000.00 6/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(คพ.)
38112/2563

1

37  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ 
จ ากดั

ขอน ารถเปล่ียนถ่ายตามแผนบ ารุงรักษา ทะเบียน 
80-2948 ชัยนาท

            1,980.00 6/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38047/2563

1

38  3180100423969 ชัยนาท 11 น.3 กฟจ.ชน.(บค) 38416/63 ค่าถ่ายเอกสารขนาด
 A4 (1หน้า)

            1,531.00 25/11/2563 1

39  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุข เซอร์วสิ เปล่ียนถ่ายตามวาระตามแผนบ ารุงรักษา ทะเบียน 
บท.2437 ชน

            1,945.00 26/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(มต.)
38437/2563

1

40  5400100046051 สันต์การช่าง เปล่ียนฟล์ิมกรองแสงรถบท.1309 ชน.เนื่องจาก
เส่ือมสภาพ

            3,500.00 26/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38439/2563

1

41  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุข เซอร์วสิ
 จ ากดั

จัดซ้ือน้ ามันบิลเงินสดประจ าเดือน พ.ย.2563            61,705.96 30/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38541/2563

1

42  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุข เซอร์วสิ
 จ ากดั

จัดซ้ือน้ ามันใช้กบัรถยนต์ กฟภ.ฟดีการ์ด
ประจ าเดือน พ.ย.2563

           89,135.65 30/11/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38539/2563

1

43  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ 
จ ากดั

จัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 ฟดีการ์ด            89,420.55 1/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)1/2564 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

44  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ
จ ากดั

จัดซ้ือน้ ามันบิลเงินสด ประจ าเดือนธนัวาคม 2563            38,711.12 1/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)3/2564 1

45  3120200066432 อูพ่สิิทธิ์การช่าง เปล่ียนสายไมล์รถยนต์ 80-2948 ชน.                850.00 9/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38767/2563

1

46  0185546000189 บริษัท อซูีสุ ชัยนาทจ ากดั น ารถทะเบียน 81-6162 ชน.เข้าเปล่ียนถ่ายตาม
แผนบ ารุงรักษายานพาหนะ

            3,134.00 21/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(กส.)
38769/2563

1

47  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ 
จ ากดั

เปล่ียนถ่ายน้ ามัน รถยนต์ 80-3074 ชน. ตามแผน
บ ารุงรักษายานพาหนะ

            2,005.00 21/12/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(คพ.)
38783/2563

1

48  0183561000150 หจก.อึง้ย่งมิ้ง ชัยนาท จ ากดั ค่าเปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0045 
ชัยนาท

           36,600.00 2/10/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37312 1

49  0183561000150 หจก.อึง้ย่งมิ้ง ชัยนาท ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1207 
ชัยนาท

           58,000.00 5/10/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37344 1

50  1189900063756 นายมนต์ชัย ชาญศิลป์ ค่าเช่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 150 KV             4,000.00 20/10/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37725 1
51  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าจัดซ้ือปูนซีเมนต์ หิน ทราย งานเทโคน

เสาไฟฟา้แรงสูง งาน ปป.ระบบจ าหน่ายบ้านโรงววั
(จุดที่ 1) ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท

           14,594.00 28/10/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37854 1

52  0185546000189 บริษัท อซูีซุชัยนาท จ ากดั ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 81-1207 ชัยนาท

            3,745.06 2/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37912 1

53  3600700405037 นายนิธศิ ขจรกล่ า ค่าจัดซ้ือเชือกใยยักษ์และเคร่ืองมือช่าง            18,740.00 5/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37993 1
54  3180500452648 สรรคบุรีแอร์ ค่าซ่อมระบบแอร์รถตู้แกไ้ฟฯ หมายเลขทะเบียน 

81-2457 ชัยนาท
            3,410.00 5/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 37995 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

55  0185546000189 บริษัท อซูีซุชัยนาท จ ากดั ค่าซ่อมปั๊มลมและสายพานรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 81-1207 ชัยนาท

           13,917.90 9/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38114 1

56  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามวาระ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-6321 ชัยนาท

            1,425.00 9/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38066 1

57  0183522000012 หจก.ไทยเสรีบริการ ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ส ารอง
หมายเลขทะเบียน 81-6960 ชัยนาท

           14,746.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38324/2563 1

58  3180200140659 นายนิมิตร คงดี ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบแรงสูง ฟดีเดอร์ 
4 สถานีชัยนาท กรณีแบบเฉพาะคราว คร้ังที่ 2

           77,000.00 18/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38261/2563 1

59  0105547128316 บริษัท ซัมมิท เอน็จิเนี่ยร่ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

ค่าจัดซ้ือลูกบีบไฮดรอลิค ขนาด 50 มม.             5,136.00 18/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38259/2563 1

60  0185546000189 บริษัท อซูีซุชัยนาท จ ากดั ค่าจัดซ่อมรถยนต์กระเช้าแกไ้ฟหมายเลขทะเบียน 
81-0045 ชัยนาท

            7,023.75 18/11/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38279/2563 1

61  3180100423969 ชัยนาท 11 ค่าถ่ายเอกสารขนาด A4,A3 แผนกปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษา

               307.00 4/12/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38567/2563 1

62  3600700405037 นายนิธศิ ขจรกล่ า ค่าจัดซ้ือมีดหวด ตะขอ หินลับมีดและเชือกใยยักษ์ 
ทีมงานตัดต้นไม้

            7,910.00 9/12/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38617/2563 1

63  3180200140659 นายนิมิตร คงดี ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบแรงสูง ฟดีเดอร์ 4 
สถานีฯชัยนาท คร้ังที่ 2 ปี 2563 แบบเฉพาะคราว

           74,000.00 14/12/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38656/2563 1

64  5400100046051 สันต์การช่าง จัดซ่อมระบบไฮดรอลิค รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
80-6321 ชัยนาท

           25,200.00 21/12/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38777/2563 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

65  0185546000189 บริษัท อซูีซุชัยนาท จ ากดั ค่าซ่อมมิเตอร์เรือนไมล์รถยนต์กระเช้าแกไ้ฟ
หมายเลขทะเบียน 81-0045 ชัยนาท

           15,959.05 21/12/2563 เลขที่ น.3 ชน.(ปบ.) 38775/2563 1

66  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น จ้างงานขยายเขต น.ส.กฤตพร อุม่อยู่            45,652.00 2/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37183/2563 ลงวนัที่ 25 

กนัยายน 2563

1

67  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย จ้างงานขยายเขต นายอเดช เพิ่มผล            19,720.00 2/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37180/2563 ลงวนัที่ 25 

กนัยายน 2563

1

68  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น จ้างงานขยายเขต นางอ าไพ ปิ่นทอง            28,907.00 2/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37186/2563 ลงวนัที่ 25 

กนัยายน 2563

1

69  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 จ.ส.อ.สุธ ีกนัภัย 78/3 ม.6 ต.
โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           21,500.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37409/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1

70  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.จรัญญา กนัทอง 77/3 
ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           16,678.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37418/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1

71  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.กา้นตอง ศรีน้ าเงิน 
150/1 ม.3 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           18,910.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37415/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

72  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 นางเพญ็ลักษณ์ ศิริ 79/3 ม.7
 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           13,090.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37406/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1

73  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.อารย์ ภู่ทองค า 153/7 
ม.6 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

            3,990.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37421/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1

74  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 นายอรรณพ สวนจุย้ 6/3 ม.2
 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           14,900.00 8/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37412/2563 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 

2563

1

75  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข. นางนฤมล บุญเล็ก                894.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37556/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

76  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข.นางสาวปรียานุช แสงปุย             1,788.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37552/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

77  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข. นางสาวแจ้ ชมโฉม             1,788.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37554/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

78  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข. นายสุริยง ดีประดิษฐ์                894.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37548/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

79  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข.นางสาววรีญา อยูน่าค                894.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37544/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

80  0603560001956 หจก.อนิเตอร์ แอร์ คูลล่ิง บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบชิลเลอร์ คร้ังที่ 2 
ประจ าปี 2563

           32,100.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37576/2563 ลงวนัที่ 14 ตุลาคม

 2563

1

81  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข. นายสุชิน เกดิมงคล             1,788.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37550/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

82  1189900160417 นายเสรี มีชัย ค่าหิน ปูน ทราย งาน ขข. นางสาวพมิพกานฐ์ ทิฐิ
ธรรมเจริญ

               894.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37546/63 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 

2563

1

83  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต นายมรกต ใจแสน             5,098.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37510/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1

84  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต นายประสิทธิ์ แตงเส็ง             9,204.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37507/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1

85  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต น.ส.วจิิตรา พลูสมบัติ            11,450.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37504/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

86  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต นายสรรเสริญ อ่ าบุญ             6,202.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37514/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1

87  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต นางสมนึก กรสังข์             4,744.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37505/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1

88  1180100002509 นายอนุ นาคปั้น งานขยายเขต นายล าดวน ค าพฤกษ์             4,580.00 16/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37512/2563 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม

 2563

1

89  3180100423969 ร้านชัยนาท 11 ค่าถ่ายเอกสารประจ าแผนกกอ่สร้าง             2,346.00 22/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37690/2563 ลงวนัที่ 20 ตุลาคม

 2563

1

90  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย งานขยายเขตนางนิยม ยอด
หนู 123/10 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท(แผนก
แรงต่ า)

               894.00 27/10/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
37773/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

91  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย งานขยายเขตประปาเทศบาล
ต าบลบ้านกล้วย ระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.บ้าน
กล้วย อ.เมือง (แผนกแรงสูงภายใน)

            1,650.00 27/10/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
37786/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

92 ร้านพนัเดชอกัษรศิลป์ชัยนาท ค่าตรายาง ผจก.ชน.,รจก.(ท),รจก.(บ),ชผ.กส.
รักษาการแทน หผ.กส.ชน.

            1,650.00 27/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37778/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย งานขยายเขตประปาเทศบาล
ต าบลโพธิ์พทิักษ์ ม.2 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา

(แผนกแรงสูงภายนอก)
94  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า

ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท
จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย งานขยายเขตประปาเทศบาล
ต าบลโพธิ์พทิักษ์ ม.2 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา 
(แผนกแรงสูงภายใน)

            1,650.00 27/10/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
37771/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

95  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต ส านักงานจังหวดัชัยนาท ม.3 ต.
ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

           28,336.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37799/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

96  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต นายธรีชัย จันทร์เทศ ม.5 ต.บ้าน
กล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            9,442.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37798/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

97  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต อบต.เขาแกว้ ไฟสาธารณะ ม.6 ต.
เขาแกว้ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

            5,100.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37800/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

98  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต เทศบาลโพนางด าตก ไฟสาธารณะ 
ม.3 ต.โพนางด าตก

           47,761.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37790/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37787/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

199  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต นายคนอง มาแกว้ ม.3 ต.นางลือ อ.
เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            7,000.00 

93  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

            6,220.00 27/10/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
37769/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

100  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต น.ส.พรพรรณ สมหวงั 210 ม.1 ต.
สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

           34,408.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37789/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

101  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต เทศบาลโพนางด าตก ไฟสาธารณะ 
ม.2 ต.โพนางด าตก

           35,569.00 30/10/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37788/2563 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม

 2563

1

102  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ ค่าน้ ามันรถยนต์ เดือนตุลาคม 2563            99,860.55 3/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37938/2563 ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 

2563

1

103  0183525000030 หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วสิ ค่าน้ ามันรถยนต์ เดือนตุลาคม 2563            36,692.35 3/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37940/2563 ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 

2563

1

104 สถาบัน AIT ค่าทดสอบความเที่ยงตรงของไดนาโมมิเตอร์             4,000.00 3/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37924/2563 ลงวนัที่ 2 

พฤศจิกายน 2563

1

105  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต นางสังวาลย์ กอ้นทอง ม.10 ต.ท่าชัย
 อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           10,126.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37962/2563 ลงวนัที่ 3 

พฤศจิกายน 2563

1

106  3180200174928 19 ชัยนาทแอร์ ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องรอง
ผู้จัดการด้านบริหาร เพื่อให้เคร่ืองปรับอากาศอยูใ่น
สภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

            3,600.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37958/2563 ลงวนัที่ 3 

พฤศจิกายน 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

107 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ ีเอ ซี ซิส
เต็มส์

ค่าติดต้ังสวติช์จุดเปิด-ปิด ระบบประตูเปิด-ปิดบาน
เล่ือนอตัโนมัติ บริเวณ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3

            2,568.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37976/2563 ลงวนัที่ 4 

พฤศจิกายน 2563

1

108  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต น.ส.กนกวรรณ สนธโิพธิ์ 63/32 ซอย
เทศบาล 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

           79,430.00 12/11/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
37968/2563 ลงวนัที่ 3 

พฤศจิกายน 2563

1

109  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย น.ส.กนกวรรณ สนธโิพธิ์ 63/32 
ซ.เทศบาล7 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

            4,380.00 13/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38183/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

110  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง

ค่า หิน ปูน ทราย นายอเดช เพิ่มผล 45 ม.4 ต.เขา
แกว้ อ.สรรพยา

            2,920.00 13/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38192/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

111  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย นายล าดวน ค าพฤกษ์ 1/9 ม.3 
ต.ชัยนาท

               894.00 13/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38195/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

112  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย เทศบาลโพนางด าตก ไฟ
สาธารณะ ม.3 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา

               894.00 13/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38186/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

113  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย ส านักงานจังหวดัชัยนาท ม.3 ต.
ชัยนาท อ.เมือง

            3,386.00 13/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38189/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

114  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่าหิน ปูน ทราย (เทโคนเสา) น.ส.ชลีรัตน์ พมิพ์
ทองแท้ 200หมู่ 9 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท

            1,032.00 16/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38117/2563 ลว.11พฤศจิกายน 

2563

1

115  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย ร.ต.เจริญ พงศ์พริิยะภาพย์ 
บ้านแหลมหวา้ 220 ม.9 ต.เสือโฮก

            1,032.00 16/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38108/2563 ลว.11พฤศจิกายน 

2563

1

116  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่าหิน ปูน ทราย (เทโคนเสา) นายปิยะ ภาณุโรจน์ 
ม.4 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

            3,576.00 16/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38110/2563 ลว.11พฤศจิกายน 

2563

1

117  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย นางสมนึก กรสังข์ 7/2 ม.7 ต.
หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท

               956.58 17/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38176/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

118  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย น.ส.จรัญญา กนัทอง 77/3 ม.3 
ต.ตลุก อ.สรรพยา

            1,788.00 17/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38180/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

119  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย นายสรรเสริญ อ่ าบุญ 70/5 ถ.
พหลโยธนิ ต.บ้านกล้วย

               894.00 17/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38193/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

120  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย นางเพญ็ลักษณ์ ศิริ 79/3 ม.7 ต.
โพนางด าออก อ.สรรพยา

               894.00 17/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38178/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

121  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่า หิน ปูน ทราย นายประสิทธิ์ แตงเส็ง 157/4 ม.1
 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

            1,788.00 17/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38198/2563 ลงวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2563

1

122  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต นายประชล บานเย็นงาม ม.2 ต.เขา
ท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            6,736.00 14/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38645/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

123  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต นางอ าไพ วฒันาภิรมย์ ม.4 ต.บ้าน
กล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           38,260.00 14/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38646/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

124  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต บริษัท อดรีนาแลนด์ เดเวลอปเมนท์ 
จ ากดั ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           54,570.00 14/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38469/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

125  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.ศิริพร เพิ่มพลู 363 ม.7 
ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            9,317.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38446/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

126  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.ณาฏตลา บุญโต 147/7 
ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            4,826.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38478/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

127  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 คุณบุญลือ บุญมา 83 ม.8 ต.
เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           12,940.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38472/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

128  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.ยุพา แสงออ่น 252/1 ม.
2 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           13,000.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38443/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

129  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.สุมาลี ฟกัทอง 52 ม.2 ต.
เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            2,800.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38449/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

130  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่าหิน ปูน ทราย (เทโคนเสา) นางพวงนาก ลอยล่อง
 425 ม.6 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

               894.00 17/12/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38628/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

131  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.ชนิดา พึ่งส าเภา 189 ม.1
 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            9,724.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38475/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

132  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 นางวนัเพญ็ ศรีสุวรรณ 23/7
 ซ.เทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            4,738.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38481/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

133  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 น.ส.อไุร หนูวงษ์ 246 ม.5 ต.
เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            4,634.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38453/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1

134  1619900290308 นายประสิทธชิัย อนิทร์น้อย งานขยายเขต คฟม.2 นางลักขณา อว่มพรหม 418 
ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

           11,249.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38456/2563 ลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

135  3180100423969 ร้านชัยนาท 11 ค่าถ่ายเอกสารขนาด ขนาด A4 (1 หน้า)                587.00 18/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38743/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

136  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายชลิต ทิพย์รัตน์ 158 ม.2 
ต.ธรรมมูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           13,340.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38746/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

137  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายวฑูิรย์ ไหลรุ่งเรือง 3085
 ซ.เทศบาล15 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท

            8,730.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38703/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

138  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายวชิระ ยังถิน 425 ม.6 ต.
บ้านกล้วย อเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           11,066.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38637/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

139  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นางองัคนา สีอาษา 1221 ม.1
 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

            4,724.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38634/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

140  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายนิตย์ ปิ่นประดับ 1153 
ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           18,650.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38640/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

141  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายประเทือง ปั้นนิ่ม 414 ม.
2 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            3,330.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38643/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

142  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นายสุพรรณ์ ขันทอง 408 ม.3
 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            4,954.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38706/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

143  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 นางส ารวย เนียมจันทร์ 406 
ม.4 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท

           32,880.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38631/2563 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม

 2563

1

144  1619900300877 นายธนกฤต สายเพช็ร์ งานขยายเขต คฟม.2 วา่ที่ ร.ต.สมนึก กลับหอม 
461 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

           13,986.00 24/12/2563 เลขที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)-
38709/2563 ลงวนัที่ 17 

ธนัวาคม 2563

1

145  1189900160417 นายเสรี มีชัย 240 ม.4 ต.ท่า
ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่าจัดซ้ือเชือกใยยักษ์และเคร่ืองมือช่าง            17,840.00 25/12/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(กส.)
38820/2563 ลงวนัที่ 24 

ธนัวาคม 2563

1

146 น้ าด่ืม พี.พ.ีเอม็.ชัยนาท ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน ตุลาคม 2563                240.00 4/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 ชน.(คพ)37873/63 
ลว.30ต.ค.63

1

147  0135554003256 บริษัท สีทอง ฟอล์คลิฟท์ 
จ ากดั

ขอซ้ือ/ขอจ้าง ตรวจเช็ครถยกไฟฟา้มิตซูบิชิ รุ่นรถ 
FBZ25ฉฤ1 หมายเลข 257C02102 ประจ าปี 2563
 คร้ังที4่

            2,140.00 16/11/2563 เลขที่ ที่ น.3 กฟจ.ชน.(บห)
38023/63 ลว.6พ.ย. 2563

1

148  3180200154412 น้ าด่ืม พี.พ.ีเอม็.ชัยนาท ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563                240.00 18/11/2563 เลขที่ ที่ น.๓. ขน.(คพ.)๓๘๒๕๖/
๒๕๖๓

1

149  0994000165501 บริษัท สีทอง ฟอล์คลิฟท์ 
จ ากดั

ขออนุมัติอนุมัติซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์ ผคพ.ชน.ชุด
รุด

           19,500.00 8/12/2563 เลขที่ ที่ น.๓. กฟจ.ขน.(บห.)
๓๘๖๐๗/๒๕๖๓

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

150  3180100228678 นายชัชวาล ฉิมโห้ ค่าจ้างตัดหญ้า             1,000.00 14/12/2563 เลขที่ น.๓.ชน.(คพ.)๓๘๖๖๒/๖๓ 1

151  3180200154412 น้ าด่ืม พี.พ.ีเอม็.ชัยนาท ค่าน้ าด่ืม                240.00 14/12/2563 เลขที่ ที่ น.๓ ชน.(คพ.)๓๘๖๖๐/
๒๕๖๓

1

152  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์
แอคเซสเซอร่ี จ ากดั

จัดซ้ือผ้าหมึก RBBONTALLY ผบป.             5,136.00 7/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
37425/2563

1

153  0105545113541 บริษัท พ ีแอนด์ พ ี
อเิลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี 

จ ากดั

กระดาษบัตรคิว P-THAERMALL             4,280.00 7/10/2563 เลขที่ น.3กฟจ.ชน.(บห.)
37427/2563

1

154  3102101102548 สรรคบุรีองิค์เจ็ท ค่าป้ายไวนิล ป้ายส านักงาน กฟย.อ.สรรพยา พร้อม
โครงไม้

            1,050.00 7/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35090 ลว. 7 
ส.ค. 63

1

155  3180500244727 นายกนัตพงศ์ สัจจาศิลป์ จ้างเหมาติดต้ังชุดฉากกัน้เชือ้โรค             3,000.00 7/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35085 ลว. 7 
ต.ค. 63

1

156  3120500323813 สมศักด์ิ เข็มเพช็ร ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ 13 ต.ค.
 63

            3,000.00 12/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35087 ลว. 12 
ต.ค. 63

1

157  3180400107434 นางสุพรรณา แช่มเมือง ค่าอปุกรณ์จัดโต๊ะหมู่ ถวายราชสักการะ             1,340.00 12/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35095 ลว. 12 
ก.ย. 63

1

158  3170200316404 ร้านโสภณรุ่งเรือง ค่าถังขยะ             2,850.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35097 ลว. 15 
ต.ค. 63

1

159  3102101102548 สรรคบุรีองิค์เจ็ท ค่าป้ายไวนิล รณรงค์แยกขยะ                650.00 15/10/2563 เลขที่ น.3 สพย.35093 ลว. 15 
ส.ค. 63

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

160  5530190001468 นายทวปี ราชแขวง จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน            16,000.00 6/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35112/2562 ลว.
 6 พ.ย. 63

1

161  5530190001468 นายทวปี ราชแขวง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน            16,000.00 6/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35112/2562 ลว.
 6 พ.ย. 63

1

162  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ ค่าของใช้ในส านักงาน             1,597.00 9/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35126/2562 ลว.
 6 พ.ย. 63

1

163  3189900023556 ร้านจิรวฒัน์ ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดส านักงาน             2,195.00 9/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35127/2562 ลว.
 9 พ.ย. 63

1

164  0183522000012 หจก.ไทยเสรีบริการ ค่าน้ ามันดีเซล รถ กฟภ. ทะเบียน 81-4800 ชน.ใช้
เนื่องจาก เคร่ืองรูดฟดีการ์ดช ารุด

               903.20 18/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35139/2562 ลว.
 18 พ.ย. 63

1

165  3180400107434 นางสุพรรณา แช่มเมือง จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน พ.ย. 63             1,340.00 24/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35134/2562 ลว.
 24 พ.ย. 63

1

166  3180400107434 สุพรรณา แช่มเมือง ค่าจัดซ้ือชุดเครืองนอน ห้องนอนเวร             7,560.00 26/11/2563 เลขที่ น.3 สพย.35143/2562 ลว.
 26 พ.ย. 63

1

167  3170600242165 นายวรีะ บัวสรวง  ้ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ 20 ธ.ค.
 63

            2,000.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 สพย.35162/2562 ลว.
 17 ธ.ค. 63

1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสยี
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจำ้ง

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4/2563  (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหัดชัยนาท และ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอสรรพยา

168  3180400208460 เอส เอส กราฟฟกิ ดีไซน์ ค่าจ้างติดต้ังสต๊ิกเกอร์             5,400.00 17/12/2563 เลขที่ น.3 สพย.35153/2562 ลว.
 17 ธ.ค. 63

1

169  3180400107434 นางสุพรรณา แช่มเมือง ค่าอปุกรณ์ใช้ในส านักงาน             2,114.00 25/12/2563 เลขที่ น.3 สพย.35164/2562 ลว.
 25 ธ.ค. 63

1

รวมทั้งสิน้ 2,194,972.87      

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขกำรบนัทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชือ่ผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีใบเสร็จรับเงินมรหลายรายงานให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวนัที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้
    1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2560
                 ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง
    2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง
    3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
                 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว  119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561
    4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


