
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอหันคา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจาไตรมาสท่ี 1/2565 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 

___________________________ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกาหนด นั้น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอหันคา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตงลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (นายสุชาติ ล้ออุไร)  
                                                                      ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอหันคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

1 3180600224680 นายวินัย จันทร์นุ่ม จ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์ 48 เคร่ือง           14,041.00 07/01/2565 เลขที ่5200002179,5200002184 1

2 1609900259532 ชัยนาทเซฟต้ี (นายปัฐน์
วิชญ์ อดิเทพาโรจ)์

ค่าเติมน้้ายาถังดับเพลิง (รักษาความ
ปลอดภัย)

          20,400.00 09/01/2565 เลขที ่2000019541 1

3 3180600500369 ร้านบ้านพีเ่จี๊ยบ (นางสุพร
ทิพย์ ธนีมาตร)

ค่าต้นไม้บ้ารุงสวน            2,595.00 10/01/2565 เลขที ่2000020372 1

4 3180600266161 ร้านเจริญชัย พลาสติก 
J.C.P ใกล้ ธกส.หันคา ม.1 
ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

ซ้ือกล่องล๊อคหูหิว้ใส่ค้าร้องขอใช้ไฟฟ้า 
ม.ค.65

              660.00 12/01/2565 เลขที ่2000031696 1

5 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา ค่าซ่อมแซมอาคารโรงอาหารพร้อม
อุปกรณ์

           5,500.00 13/01/2565 เลขที ่2000038913 1

6 1619900266504 นายเอกพล กอบสินค้า จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ้าหน่าย บ้านทุง่
 ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

          28,242.00 18/01/2565 เลขที ่5200007020 1

7 0000000000000 ร้านขีดเขียน ค่าวัสดุส้านักงาน กระดาษ A3               280.00 18/01/2565 เลขที ่2100015072 1
8 3180600418531 น.ส.กัญญาภัทร จันวิลา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส้านักงาน กล่อง

พลาสติกล้อเล่ือน
              560.00 18/01/2565 เลขที ่2100015101 1

9 3100602355307 นายวิวัฒน์ อังอนันตระกูล ค่าประชาสัมพันธ์อื่น (ธงชาติ)               600.00 18/01/2565 เลขที ่2100015127 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

10 5182936852361 ร้านขีดเขียน 679/3 ม.1 
ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

ซ้ือดรัมหมึกซัมซุง ML-4510ND 
ผบง.กฟส.หค.

           4,990.00 19/01/2565 เลขที ่2100021869 1

11 1720200058772 ร้านพรเทพการพิม ม.3 ต.
หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

ซ้ือกระดาษ A4 ผบต. ม.ค.65 กฟสอ.หค.            1,900.00 20/01/2565 เลขที ่2000082595 1

12 3180600017307 นายธวัช สว่างดี 93 ม.5 ต.
วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.

ชัยนาท

จ้างท้ากรอบใส่จอโทร? ัศน์วันทัช อะโลมิ
เนียม ผบต.กฟส.หค.

              700.00 01/02/2565 เลขที ่2000139748 1

13 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา จ้างซ่อมแซมมุ้งลวดและทีน่อนห้องอยู่
เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

           1,200.00 01/02/2565 เลขที ่2000140432 1

14 3180600502248 น.ส.วราภรณ์ แซ่เฮ็ง จ้างซักผ้าปูทีน่อนห้องอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เดือน มกราคม 
2565

           1,000.00 01/02/2565 เลขที ่2000142102 1

15 3180600309791 น.ส.ฉาย โพโต ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง กฟย.เนินขาม ประจ้าเดือน 
มกราคม 2565

              500.00 01/02/2565 เลขที ่2000170027 1

16 3180600398246 นางยุพิน ชัยวัฒนสมวงศ์ ค่าน้้าด่ืม ประจ้าเดือน มกราคม 2565               180.00 01/02/2565 เลขที ่2000169560 1
17 3180600398246 นางยุพิน ชัยวัฒนสมวงศ์ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน มกราคม 

2565
              310.00 01/02/2565 เลขที ่2000169907 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

18 5180699003750 สนิท ภูมิภักด์ิ 50/1 ม.9 ต.
บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.

ชัยนาท

ซ้ือเจลแอลกอออล์ 3 เอ้ม แอนด์ แซนไท
เซอร์ กฟส.หค.

           1,189.00 02/02/2565 เลขที ่2000140036 1

19 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา จ้างซ่อมแซมห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง กฟส.อ.หค

          12,500.00 02/02/2565 เลขที ่2000142236 1

20 3180600224680 นายวินัย จันทร์นุ่ม งานติดต้ังมิเตอร์           13,794.00 02/02/2565 เลขที ่5200014712 1
21 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา จ้างเหมาพ่นสีตัวหนังสือหน้าร้ัว และ

หน้าอาคารส้านักงาน
           6,500.00 03/02/2565 เลขที ่2000139429 1

22 1610100053206 เนินขามดีไซน์ นายวิทยา 
คลายน้อย

สต๊ิเกอร์ติดกระจกมาตรการป้องกัน 
covid-19 กฟย.เนินขาม

           1,020.00 03/02/2565 เลขที ่2000148441 1

23 3100200953501 ร้านเลิศศิลป์ การเกษตร 
(นายสาโรจน์ ปรางปิยนันท)์

ค่าบ้ารุงสวนส้านักงาน               860.00 03/02/2565 เลขที ่2000143111 1

24 3180600236149 น้้าด่ืมดอกคูณ (นายสุชิน 
ล้าเพ็ง)

ค่าน้้าด่ืม เดือน ม.ค.65               720.00 03/02/2565 เลขที ่2000141017 1

25 1180600058953 ร้านเอนกไดนาโม แอร์ จ้างติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบรถยนต์
บรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า

          10,900.00 04/02/2565 เลขที ่5200016241 1

26 0994000227345 สหกรณ์การเกษตรหันคา 
จ้ากัด สาขาเนินขาม

ค่าน้้ามัน กฟย.เนินขาม ประจ้าเดือน 
ม.ค.65

          19,886.10 04/02/2565 เลขที ่2000145558-47036 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

27 1610100053206 นายวิทยา คลายน้อย ค่าใช้จ่ายอื่น (สต๊ิกเกอร์ติดกระจก
มาตรการโควิด)

           1,020.00 04/02/2565 เลขที ่2000148441 1

28 0994000165501 จาก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์
เพรส กรุ๊ป จ้ากัด

จัดซ้ือเบ็ดเตล็ดส้านักงาน               354.00 04/02/2565 เลขที ่2100042918 1

29 3180600142101 พินิจ-การไฟฟ้า นายพินิจ 
ปานเพ็ชร

ซ่อมรถบรรทุก 2 ตัน ทพเบียน บท 
1796 ชัยนาท

           1,000.00 04/02/2565 เลขที ่2000171280 1

30 3180600106041 ศูนย์บริการ ป.รัตนชัยคาร์
แคร์

เปล่ียนถ่ายตามวาระรถแก้ไฟฟ้าทะเบียน
 81-4780 ชัยนาท

           3,320.00 04/02/2565 เลขที ่2000171185 1

31 3600100293581 นางเตือนใจ คงชู จัดซ้ือวัสดุจัดสวนหย่อม            8,000.00 08/02/2565 เลขที ่2000169465 1
32 0105540100068 บริษัท มิชชั่น อินโฟ 

เทคโนโลยี จ้ากัด
จัดซ้ือหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Lexmark            9,951.00 08/02/2565 เลขที ่น.3 หค.(บง.)009/2565 ลว. 

8 ก.พ. 2565
1

33 3180956231452 ร้านโพธิท์องโอสถ 270 ม.1
 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

ซ้ือยาสามัญประจ้าบ้าน กฟส.อ.หันคา 
ใส่ตู้ยา

              350.00 09/02/2565 เลขที ่2100042953 1

34 3180600152824 นายธีรภัทร มั่นญาเกิด งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์แรงสูง F4,6 
คร้ังที ่1 ปี 2565

          43,000.00 09/02/2565 เลขที ่5200018745 1

35 0183561000699 หจก. ช.แสงเจริญไลท์ต้ิง ค่าซ่อมอุปกรณ์ส้านักงาน ซ่อมแซมและ
ทาสีอาคาร ส้านักงานและห้องแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

          11,423.32 09/02/2565 เลขที ่2000171553,2000171577 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

36 3170600501535 หันคา ออโต้แอร์ (นายธนา
เศรษฐ์ ศุภรุ่งเรืองหิรัญ)

ย้ายติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแทน
ของเดิมทีช่้ารุด

           3,500.00 09/02/2565 เลขที ่2000171763 1

37 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด 
มหาชน

ค่าน้้ามันประจ้าเดือน ม.ค.65 Feed 
card

          34,476.30 09/02/2565 เลขที ่2100038091-2100038119 1

38 3180600017307 นายธวัช สว่างดี ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส้านักงาน            4,100.00 10/02/2565 เลขที ่2000173123 1
39 3100200617757 ร้านวัชราภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน            1,060.00 10/02/2565 เลขที ่น.3 หค.(บง.)010/2565 ลว. 

10 ก.พ. 2565
1

40 1149900415300 น.ส.สุตัญญา บุตรศักด์ิ 
481/3 ต.หันคา อ.หันคา 

จ.ชัยนาท

จ้างท้าป้ายจราจรติดโรงรถ เพือ่รองรับ
ผู้ใช้ไฟทีเ่ข้ามาจอดรถ กฟส.หค.

              800.00 14/02/2565 เลขที ่2000219770 1

41 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารส้านักงาน
และห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

          18,000.00 15/02/2565 เลขที ่2000195800 1

42 3180600229568 ร้านด้ารงค์โทรทัศน์แอนด์
ซาวด์ (นายด้ารงค์ เมฆช้าง)

ค่าซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อมเปล่ียนสาย            2,500.00 15/02/2565 เลขที ่2000195986 1

43 3670300440072 นางเดือนน้อย เพ็งหา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์แรงสูงฟีด
เดอร์ 2

          62,900.00 15/02/2565 เลขที ่5200021795 1

44 3180600099940 ร้านชัยแสงมอเตอร์ จ้างซ่อมมอเตอร์ปัม้น้้า            2,600.00 17/02/2565 เลขที ่2000247045 1
45 3100900453200 น.ส.อุไรวรรณ กับเกิด จัดซ้ือวัสดุจัดสวนหย่อม            1,000.00 21/02/2565 เลขที ่2000219613 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

46 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา ค่าบ้ารุงสวนส้านักงาน            4,760.00 21/02/2565 เลขที ่2000219673 1
47 3180600081251 นายกิติศักด์ิ พุม่จ้าปา ค่าจ้างบ้ารุงสวนหน้าอาคารส้านักงาน            6,568.00 21/02/2565 เลขที ่2000219713 1
48 0405560006358 บริษัท ลูเซียโน่ ซัพพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด
จัดซ้ือกระดาษพิมพ์ลายสีน้้าเงินเข็ม 
สัญลักษณ์ กฟภ.

          10,700.00 21/02/2565 เลขที ่2000247389 1

49 3180600152824 นายธีรภัทร มั่นญาเกิด จ้างซ่อมเล่ือยยนต์            2,900.00 23/02/2565 เลขที ่2000245940 1
50 วัชราภัณฑ์ ซ้ือธงชาติ               300.00 23/02/2565 1
51 3180600106041 ศูนย์บริการ ป.รัตนชัยคาร์

แคร์
จ้างเปล่ียนถ่ายตามวาระรถยนต์ 
ทะเบียน 81-6160 ชัยนาท

           3,150.00 28/02/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)204/2565 4

52 3180600398246 นางยุพิน  ชัยวัฒนสมวงศ์ ค่าน้้าด่ืม ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2565               180.00 03/03/2565 เลขที ่2000277900 1
53 3180600398246 นางยุพิน ชัยวัฒนสมวงศ์ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์

 2565
              280.00 03/03/2565 เลขที ่2000277826 1

54 3180600224680 นายวินัย จันทร์นุ่ม ค่าจ้างเหมาติดต้ัง สับเปล่ียน เพิม่/ลด
ขนาดมิเตอร์ แรงต้่า 1 เฟส 3 เฟส

          15,170.00 03/03/2565 เลขที ่5200032084 1

55 0994000227345 สหกรณ์การเกษตรหันคา 
จ้ากัด

ค่าน้้ามันเดือน ก.พ.65           20,335.50 03/03/2565 เลขที ่2000267809-2000281444 1

56 0994000227345 สหกรณ์การเกษตรหันคา 
จ้ากัด

ค่าน้้ามัน กฟย.เนินขาม               110.00 03/03/2565 เลขที ่2000280445 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

57 3180600106041 ศูนย์บริการ ป.รัตนชัยคาร์
แคร์

จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองตามวาระ
รถยนต์ติดเครน ทะเบียน 80-7151 
ชัยนาท

           3,730.00 07/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)236/2565 4

58 3180600455321 นางนภัทร ภูษิต จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 3 ตัน ทะเบียน 
81-6160 ชัยนาท

              800.00 07/03/2565 เลขที ่2000393735 4

59 3180600455321 นางนภัทร ภูษิต จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 3 ตัน ทะเบียน 
81-5179 ชัยนาท

           1,880.00 07/03/2565 เลขที ่2000393732 4

60 1210200067164 น.ส.นันทัชพร ต่วนเทศ จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ้าหน่าย บ้าน
กลาง ม.11 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.
ชัยนาท

          72,096.00 08/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)จ./57/2564 1

61 3180600309791 น.ส.ฉาย  โพโต ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟ้า กฟย.เนินขาม ประจ้าเดือน
 กุมภาพันธ์ 2565

              500.00 10/03/2565 เลขที ่2000310314 1

62 3180600502248 น.ส.วราภรณ์ แซ่เฮ็ง จ้างซักผ้าปูทีน่อนห้องอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

           1,000.00 10/03/2565 เลขที ่2000310358 1

63 1610100053206 ร้านเนินขามดีไซค์ 14 ม.2 
ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.

ชัยนาท

เพือ่รองรับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อพนักงานที่
ท้าเกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยตรง

              400.00 11/03/2565 เลขที ่2000320174 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

64 3100800382742 ร้านโพธิท์องโอสถ จัดซ้ือเบ็ดเตล็ดส้านักงาน (ค่าป้องกัน/
ควบคุมโรค)

              450.00 11/03/2565 เลขที ่2100079449 1

65 3180600500669 นางสุพรทิพย์ ธนีมาตร จัดซ้ือวัสดุจัดสวนหย่อม            1,760.00 11/03/2565 เลขที ่2000317059 1
66 3180600266161 นางสนิท ภูมิภักด์ิ ซ้ือหลอดไฟ LED 15W            1,200.00 11/03/2565 เลขที ่2000320118 1
67 01075370000882 ธนาคารกรุงไทย สาขาหันคา ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  Feed card 

ประจ้าเดือน กพ.65
          63,390.10 11/03/2565 เลขที ่2100070896-2100080243 1

68 3100201098184 นางสุภาพร ปุริยานนท์ จัดซ้ือเบ็ดเตล็ดส้านักงาน            3,260.00 14/03/2565 เลขที ่2000321812 1
69 1189900053688 นางสุรัตนา พรหมพิทักษ์ ชุดตรวจเชื้อโควิด 19            3,120.00 15/03/2565 เลขที ่2100083445 1
70 3100200617757 วัชราภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน               402.00 16/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(บห.)019/2565 1
71 0107563000011 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน

ประกันภัย(ประเทศไทย)
จ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
ทะเบียน 2876 ชัยนาท

              967.28 17/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)268/2565 4

72 0107563000011 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ประกันภัย(ประเทศไทย)

จ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
ทะเบียน 81-5179 ชัยนาท

           1,310.75 17/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)276/2565 4

73 0107563000011 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ประกันภัย(ประเทศไทย)

จ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
ทะเบียน 80-7151 ชัยนาท

           1,408.12 17/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)269/2565 4

74 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ประกันภัย(ประเทศไทย)

จ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
ทะเบียน 81-6160 ชัยนาท

           1,310.75 17/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)270/2565 4

75 1189900184154 ร้านคลินิกยา นครสวรรค์ จัดซ้ือชุดตรวจ ATK            2,340.00 21/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(บห.)020/2565 1



ล าดบั
ที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิง

เลขทีเ่อกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่ 1/2565  (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอหันคา

76 3180600106041 ศุนย์บริการ ป.รัตนชัยคาร์
แคร์

จ้างเปล่ียนถ่ายตามวาระรถยนต์ 
ทะเบียน 81-5179 ชัยนาท

           3,400.00 23/03/2565 เลขที ่น.3 หค.(กป.)277/2565 4

77 0675560001010 บริษัทเค.เอส. สุขเสถียร 
จ้ากัด

ค่าแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค.64 
(เพิม่เติมเกินสัญญา)

          31,102.50 25/03/2565 เลขที ่5200046569 1

78 3180600544561 นายประจักษ์ แซ่โง้ว จัดจ้างเปล่ียนยางรถเข็น            1,200.00 26/03/2565 เลขที ่2100099370 1
79 0183560000067 ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ณรงค์พร

ยางยนต์
จ้างปะยางนึ่งสติมรถยนต์ ทะเบียน 6กด
 7860 กทม.

              300.00 28/03/2565 เลขที ่2100100504 1

80 3180600126157 นายมนูญ  ทองแว่น ซ้ือก๊อกช้าระ เทปพันเกลียว               520.00 30/03/2565 1
81 ร้านมะลิวัลย์ ค่าซ้ือพานพุม่ วันระรึกราชการที ่3               800.00 31/03/2565 1

รวมทัง้สิ้น 623,482.72       


