


ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอา้งองิ

เลขที่เอกสารอา้งองิ
เหตุผล

สนับสนุน

1  1180200018831 ร้าน เค เอน็ บุ๊ค (นายธเนศ บินชยั) ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพมิพ์             620.00 4 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)9/2564 1

2  3180200154412 ร้าน น้ าด่ืม พี.พ.ีเอม็.ชยันาท ขออนุมัติจัดซ้ือ น้ าด่ืม ม.ค. 2563           1,590.00 4 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)8/2564 1

3  0107554000029 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด ส านักงาน
 (GECC)

          5,291.59 5 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)25/2564 1

4  3189900037832 นายสมศักด์ิ ทนงจิตรไพศาล ขออนุมัติจัดจ้างเหมาติดต้ังถงัพกัน้ า 
และปั้มน้ าอตัโนมัติ(ครุภัณฑ์) ห้องน้ า
ส านักงาน กฟส.อ.มน.

          4,500.00 5 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)16/2564 1

5  0105556106656 บริษทั วีเนเบิ้ล จ ากดั ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน
 ป้ายบงชี้

            307.48 20 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)101/2564 1

6  0105519001331 บริษทั กนกสิน ดอก็ซบอร์ต อมิปอร์ต 
จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก
เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์)

          3,630.00 20 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(บต.)98/2564 1

7  0107544000043 บริษทัโอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
สาขานครสวรรค์

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านกงาน
 GECC ส านักงาน

          3,405.61 20 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)100/2564 1

8  3180200227177 ร้าน พี.อาร์. โปรเซอร์วิส ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์

            650.00 21 ม.ค. 64 เลขที่ กฟจ.ชน..(ศปค.)
357/2564

1

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอา้งองิ

เลขที่เอกสารอา้งองิ
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

9  3760100685682 ร้าน โพลาร์ ลีฟว่ิง ขออนุมัติจัดซ้ือ เสากัน้ป้องกนัการแพร่
ระบาดขอเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

          4,710.00 25 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)119/2564 1

10  1189900002269 ร้าน มาเฮง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุบ ารุงรักษา 
ส านักงาน สีทาอาคารส านักงาน

          5,600.00 27 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)131/2564 1

11  3189900153760 ร้าน กติติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (นางยู่อมิ 
จิรวัฒน์จรรยา)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน
 ชัน้วางของ 3 ชัน้

          1,214.95 27 ม.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)130/2564 1

12  1180200018831 ร้าน เค เอน็ บุ๊ค (นายธเนศ บินชยั) ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ก.พ.2564             560.00 1 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)147/2564 1

13  3180200154412 ร้าน พี.พ.ีเอม็ น้ าด่ืม ชยันาท ขออนุม้ัติจัดซ้ือนืัด่ืม           1,590.00 1 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)146/2564 1

14  3189900027195 ร้าน กจิเจริญพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซััือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 
(GECC)

          3,242.99 1 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)148/2564 1

15  0105530016536 บริษีัท คอมพวิเตอร์ เพอรีเฟอรัลแอนด์
 ซัพพลายส์ จ ากดั

ขออนุมัตจัดซั์อเคร่ืองวัดอณุหภูมิแบบ
อนิฟาเรด (ครุภัณฑ์) จากงบส ารอง
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

          2,800.00 3 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)169/2564 1

16  0105539007491 บริษทั ยู พ ีเทค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุบ ารุงรักษา สนง . 
เชอืกกระตุ้กสัญญาณขอความ
ชว่ยเหลือส าหรับห้องน้ าบุคคลพเิศษ 
(GECC)

          1,195.00 4 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)175/2564 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
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การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

17  0605539000026 บริษทั เอม็ที อปุกรณืการแพทย์ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) นครสวรรค์

ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระ ใน
ห้องน้ า ส าหรับ 6 เดือน

          3,831.78 10 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)200/2564 1

18  3540200630790 นายยรรยงค์ พทุธจร ขออนุมัติจ้างเหมาท าสวน           2,000.00 15 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)221/2564 1

19  3189900080177 ร้าน พนัเดชอกัษรศิลป์ ชยันาท ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ตรายาง             650.00 16 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)209/2564 1

20  0105537100478 บริษทั ลีกา้ บิสสิเนส จ ากดั (ส านักงาน
ใหญ่)

ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึก           3,300.00 17 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(บง)149/2563 1

21  0107551000029 บริษทั สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาที่ 00058

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด (GECC)             803.74 19 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)214/2564 1

22  0185542000061 บริษทั กระเบื้องชยันาท จ ากดั ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด (GECC)           2,416.82 19 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)215/2564 1

23  1180400007531 ส านักพมิพส์ตางค์ มีเดีย ขออนุมัติจัดซ้ือขาแผ่นป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

          1,401.87 22 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)225/2564 1

24  3302000880250 ร้าน ฟอร์ยู กระเบื้องยางคนดาบอด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 
กระเบื้องยางคนตาบอด (GECC)

          5,550.00 22 ก.พ. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)221/2564 1

25  3180200154412 ร้าน น้ าด่ืม พี.พ.ี เอม็ ชยันาท ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม ถงั ขนาด 20 ลิตร           1,590.00 1 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)228/2564 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

26  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ (นางนันทิ ไชยกลู) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน             897.20 5 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(กป)260/2564 1

27  0994000227396 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากดั ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า             186.92 5 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)
84/16/2564

1

28  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ (นางนันทิ ไชยกลู) ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4           6,686.92 5 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)261/2564 1

29  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ (นางนันทิ ไชยกลู) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน             752.34 5 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(บง)263/2564 1

30  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ (นางนันทิ ไชยกลู) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน           1,570.09 5 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(บง)262/2564 1

31  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน GECC           3,509.35 8 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)266/2564 1

32  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน GECC           2,098.13 8 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)265/2564 1

33  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน GECC           2,308.41 8 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)264/2564 1

34  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน GECC           3,827.10 8 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)267/2564 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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เอกสารอา้งองิ

เลขที่เอกสารอา้งองิ
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

35  3189900027195 ร้าน กจิเจริญพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 
(GECC)

          2,467.29 9 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)277/2564 1

36  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน           7,289.72 9 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)276/2564 1

37  3189900023556 ร้าน จิรวัฒน์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ที่ไม่ใชย่า 
หน้ากากอนามัย (COVID-19)

          2,336.45 9 มี.ค. 64 เลขที่ กฟส.อ.มน.(ธก)278/2564 1

38  1620100109970 นางสาวพชัราภรณ์ พวงทอง จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน ,
 ผ้าห่ม ห้องเวรแกก้ระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง

          1,800.00 4 ม.ค. 64 เลขที่ 1800 1

39  5180500004510 นายสุธี บุญทอง จัดซ้ือสายอลูมิเนียมขนาด 25 ต.มม.           3,150.00 7 ม.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
45/2564

1

40  5180500004510 นายสุธี บุญทอง จัดซ้ือหิน ปูน ทราย งานขยายเขต
ติดต้ังหม้อแปลง 2,000 เควีเอ (เชา่)
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามโนรมย์
 หมู ่3 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท

          4,705.00 29 ม.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
139/2564

1

41  1169800162825 วัชรการค้า จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้         24,900.00 29 ม.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
144/2564

1

42  5180500004510 นายสุธี บุญทอง จัดซ้ือหิน ปูน ทราย งานขยายเขต
ระบบจ าหน่ายแรงสูงติดต้ังหม้อแปลง 
น.ส.กนกพร ชืน่อ าพนัธุ ม.5 ต.ศิลาดาน
 อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท

          1,537.00 29 ม.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
140/2564

1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอา้งองิ

เลขที่เอกสารอา้งองิ
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

43  1620100109970 นางสาวพชัราภรณ์ พวงทอง ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน ,ปลอกหมอน , 
ผ้าห่ม

          1,800.00 1 ก.พ. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
164/2564

1

44  3189900037832 นายสมศักด์ิ ทนงจิตรไพศาล จ้างท าโครงสร้างส าหรับหม้อแปลง
แขวนบนเสาเด่ียว

          7,000.00 9 ก.พ. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
192/2564

1

45  0183556000295 หจก.ณรงค์ศิริ การชา่ง จ้างเหมาค่าแรงกอ่สร้างปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายบริเวณบ้านดอนส าราญ ม.10
 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท

        97,156.00 10 ก.พ. 64 เลขที่ น.3 มน./จ.007/2564 1

46  5180500004510 นายสุธี บุญทอง จัดซ้ือ หิน ปูน ทราย งานปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายบริเวณบ้านหัวถนน
เหนือ ม.1 ต.ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.
ชยันาท

          2,990.00 11 ก.พ. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
204/2564

1

47  1620100109970 นางสาวพชัราภรณ์ พวงทอง ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน , ปลอก
หมอน , ผ้าห่ม

          1,800.00 1 มี.ค. 64 1

48  3189900037832 นายสมศักด์ิ ทนงจิตรไพศาล จ้างซ่อมแซมอาคารแกก้ระแสไฟฟา้
ขดัขอ้ง

        24,000.00 12 มี.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
297/2564

1

49  3180200006880 นายธนพฒัน์ บินชยั จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานกอ่สร้าง
ระบบจ่ายไฟชัว่คราวเพื่อรองรับการ
ปรับปรุงสถานีไฟฟา้มโนรมย์

        32,000.00 16 มี.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
314/2564

1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอา้งองิ

เลขที่เอกสารอา้งองิ
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอมโนรมย์

50  0145540000128 บรัษทั จิตรเจริญทรัพย์ จ ากดั ค่าเปล่ียนถา่ยตามวาระ           1,240.00 16 มี.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน(กป) 
310/64 ลว. 16 มี.ค.2564

1

51  3189900037832 นายสมศักด์ิ ทนงจิตรไพศาล จ้างเหมาขยายทางเขา้ออกส านักงาน 
กฟส.อ.มโนรมย์

        15,000.00 23 มี.ค. 64 เลขที่ น.3 กฟส.อ.มน.(กป)
352/2564

1

รวม        315,459.75 
หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกขอ้มูล
(1) ระบุล าดับที่เรียงตามวันที่ที่มีการจัดซ้ือ
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชือ่ผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงินเชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้

1 หมายถงึ การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
             ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบๆ ขอ้ 79 วรรคสอง
2 หมายถงึ การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบๆ ขอ้ 79 วรรคสอง
3 หมายถงึ การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
             ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถงึ การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 


