
 

 

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 

 
  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตร 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 

 

(นายอานุภาพ อรรณพ ณ อยุธยา) 
       ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน 



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด ค่ำซ้ือพัสดุขำดแคลน ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก 364,870.00 3/1/2563 1
2 บริษัทธนะชัย เครน จ ำกัด ค่ำจ้ำงเหมำรถเครนขนำด7ตัน2วัน ผปบ.พำน 13,910.00 7/1/2563 เลขที่ 2000015900 1
3 นำยอภิวัฒน์ ญำวิละ กฟฟ.ยกฐำนะ/ซ่อมแซมเสำธง 20,500.00 8/1/2563 เลขที่ 2500018384 1
4 นำยบุญทำ แก้วประภำ ค่ำก ำจัดวัชพืชและบ ำรุงรักษำไม้ดอกไม้ประดับ 1,000.00 8/1/2563 เลขที่ 2000025115 1
5 ไปรษณีย์ไทย ค่ำไปรษณีย์ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 2,536.00 10/1/2563 เลขที่ 2000035821 1
6 หจก.เชียงรำยกำรดับเพลิง ค่ำน้ ำยำดับเพลิงชนิดผงเคมี10ปอนด์ ป่ำแดด 428 13/1/2563 เลขที่ 2000044942 1
7 บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ค่ำซิมโทรศัพท์ใช้ส ำหรับเคร่ือง Tablet กฟอ.พำน 1,500.00 13/1/2563 เลขที่ 2500036177 1
8 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันfleet Card เดือน ธ.ค.62 8,400.00 13/1/2563 เลขที่ 2500032864 1

10 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันFleet Card กฟอ.พำน เดือน ธ.ค.62 66,128.00 13/1/2563 เลขที่ 2500032859 1
11 บริษัทปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจ ำก ำ ค่ำน้ ำมัน เคร่ืองตัดหญ้ำทีมงำนตัดต้นไม้ กฟอ.พำน 300 13/1/2563 เลขที่ 2000044848 1
12 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 690 13/1/2563 เลขที่ 2500032800 1
13 นพรินทร์ กรำฟฟิค ค่ำตรำยำง ชผ.ปบ.กฟอ.พำน 400 13/1/2563 เลขที่ 2000047510 1
14 นำยยุทธพงษ์ กิติวรรณ ค่ำบันไดไม้ไผ่ใช้งำนชุดงำนตัดต้นไม้ ผปบ.กฟอ.พำน 3,100.00 17/1/2563 เลขที่ 2000076044 1

16 บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ค่ำบริกำรอินเตอร์เนตรถโมบำย ธ.ค.2562 4,815.00 17/1/2563 เลขที่ 2500055634 1
17 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ผจก.กฟอ.พำน ไปรำชกำร 13-19 ม.ค 1,000.00 21/1/2563 เลขที่ 2000093704 1
18 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เควีซีคอมพิวเตอร์ ค่ำแป้มพิมพ์คีบอร์ดของเดิมช ำรุด ผปบ.กฟอ.พำน 490 22/1/2563 เลขที่ 2000097904 1
19 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เควีซีคอมพิวเตอร์ ค่ำแป้มพิมพ์คีบอร์ดของเดิมช ำรุด ผปบ.กฟอ.พำน 490 22/1/2563 เลขที่ 2000097940 1
20 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด คืนเงินประกันบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด 10,800.00 22/1/2563 เลขที่ 2500068043 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2563ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพาน

เลขที่ 2500032851 1

15 นพรินทร์ กรำฟฟิค ค่ำตรำยำงพนักงำนใหม่ ผปบ.กฟอ.พำน 1,800.00 17/1/2563 เลขที่ 2000073360 1

9 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 4,158.00 13/1/2563



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2563ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพาน

21 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) ค่ำInternet ประจ ำรถบริกำร Pea Mobile Shop 7 เดือน 2,590.00 24/1/2563 เลขที่ 2000113823 1
22  3570501254803 น.ส.รุ่งทิวำ เขียววรรณ ค่ำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถ 81-9421 ชร. 1,630.00 28/1/2563 เลขที่ 2000173514 1
23 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำเชื้อเพลิง 5,392.00 29/1/2563 เลขที่ 2500089836 1
24 บริษัทปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจ ำก ำ ค่ำน้ ำมัน ชุดตัดต้นไม้ กฟอ.พำน 300 29/1/2563 เลขที่ 2000133063 1
25 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ค่ำโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 3,757.00 29/1/2563 เลขที่ 2500089842 1
26 นำงภคพร ใจปิน ค่ำน้ ำด่ืม 225 3/2/2563 เลขที่ 2000173554 1
27  0575561003327 บริษัท ธนะชัยเครน จ ำกัด ค่ำจ้ำงเหมำรถเครน ขนำด 45 ตัน จ ำนวน 1 วัน 16,050.00 16/2/2563 เลขที่ 2000187192 1
28  0573559003330 หจก.เอ็มเควอเตอร์พลัส ค่ำน้ ำด่ืม กฟอ.พำน เดือน มี.ค.2563 850.56 31/3/2563 เลขที่ 2000673348 1
29 นำยอภิวัฒน์ ญำวิละ ซ่อมแซมเสำธง กฟอ.พำน 20,500.00 8/1/2563 เลขที่ 2500018384 1
30  0575561003327 บ.ธนะชัยเครน จ ำกัด ค่ำจ้ำงเหมำรถเครนขนำด7ตัน2วัน ผปบ.พำน 13,910.00 8/1/2563 เลขที่ 250018400 1
31  0573516000207 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 690.2 13/1/2563 เลขที่ 2500032800 1
32  0573556000216 หจก.เชียงรำยกำรดับเพลิง ค่ำน้ ำยำดับเพลิงชนิดผงเคมี10ปอนด์ กฟย.ป่ำแดด 428 13/1/2563 เลขที่ 2100009108 1
33  0573516000207 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมัน fleet Card 8,400.00 13/1/2563 เลขที่ 2500032864 1
34 นำยบุญทำ แก้วประภำ ค่ำก ำจัดวัชพืชและบ ำรุงรักษำไม้ดอกไม้ประดับ 1,000.00 13/1/2563 เลขที่ 2500032838 1
35  0573516000207 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 3,886.06 13/1/2563 เลขที่ 2500032851 1
36 นพรินทร์ กรำฟฟิค ค่ำตรำยำง ผปบ.กฟอ.พำน 400 14/1/2563 เลขที่ 2500038072 1
37 หจก.บ้ำนใหม่กำรไฟฟ้ำ จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำหม้อแปลง กฟอ.พำน ประจ ำปี 2563 205,915.00 22/1/2563 เลขที่ 3001711927 1
38 SK คำร์แคร์ ค่ำล้ำงอัดฉีดรถ 6 กฉ 4507 กทม 250 4/2/2563 เลขที่ 2000164280 1
39 รุ่งทิวำ เขียววรรณ์ ค่ำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ทะเบียน 81-9421 1,630.00 7/2/2563 เลขที่ 2000173514 1
40 บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ ค่ำกระดำษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำกฟอ.พำน 17,600.00 7/2/2563 เลขที่ 2000191748 1
41 ร้ำนกิจเจริญป่ำแดด ค่ำใบเจียลับคมโซ่ส ำหรับทีมตัดต้นไม้ กฟอ.พำน 1,150.00 11/2/2563 เลขที่ 2000190733 1
42 น.ส.ธัญญพันธ์ เจริญพำณิชย์ Data Cleansingค่ำเทปพันสำยไฟฟ้ำ ส ำหรับมำร์คเฟสพำน 6,000.00 11/2/2563 เลขที่ 2000190830 1



ล ำดับที่
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2563ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพาน

43 นำยกิติศักด์ิ มังคะละ ศูนย์รำชกำรสะดวก/ปรับปรุงอำคำรน็อคดำวน์ กฟย.ปด 20,000.00 11/2/2563 เลขที่ 2000189892 1
44  0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ ค่ำซ่อมปร้ินเตอร์ ผมต.กฟอ.พำน 300 11/2/2563 เลขที่ 2000190976 1
45  0573516000207 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.พำน 60,938.30 18/2/2563 เลขที่ 2100050257 1
46 นำงศศิธร พระค ำตัน ค่ำปูน หิน ทรำย ปป.กฟอ.พำน บ.ป่ำหุ่ง อ.พำน 830 18/2/2563 เลขที่ 2000420868 1

47  0735547002121 บ.สมำร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ำกัด ค่ำTONER RICOH SP230TNHY/SP230H ใช้งำน ผปบ.พำน 5,778.00 18/2/2563 เลขที่ 2000420847 1
48 ร้ำนป้ำยไอเดียร์ ค่ำป้ำยงำนบริจำคโลหิต ประจ ำปี 2563 กฟอ.พำน 1,500.00 20/2/2563 เลขที่ 2000439531 1
49 นำยอำนันท์ มะหิทธิ ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำร ผมต.กฟอ.พำน (หลังคำ) 3,000.00 20/2/2563 เลขที่ 2000440198 1
50  0573516000207 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันเคร่ืองก ำเนินไฟฟ้ำงำนกิจกรรมโรงพยำบำลพำน 348.8 21/2/2563 เลขที่ 2000452033 1
51 บ.แอดวำนซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค ค่ำน้ ำมันส ำหรับเคร่ืองตัดต้นไม้ทีม กฟอ.พำน 300 24/2/2563 เลขที่ 2000498992 1

ค่ำข้องอ,เกลียวนอก,เกลียวใน ซ่อมแซมห้องน้ ำ สนง.พำน
ค่ำเหล็กกล่อง ใช้งำนซ่อมคลังเก็บอุปกร์มิเตอร์
ค่ำสีน้ ำมัน,ทินเนอร์,แปรงทำสีซ่อมคลังเก็บอุปกรณ์มิ
ค่ำโซ่เล่ือย12นิ้ว,โซ่เล่ือย18นิ้ว ใช้งำนตัดต้นไม้
ค่ำบำร์โซ่12,16,โบเวอร์,ตะไบ ใช้งำนตัดต้นไม้
ค่ำกุญแจ,สำยยู ใช้งำน ผบป.พำน
ค่ำสกรูเกลียวด ำ ซ่อมคลังเก็บเอกสำร

53 สถำนตรวจสภำพรถอ ำเภอพำน ค่ำตรวจสภำพรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กจ 7855 เชียงรำย 200 24/2/2563 เลขที่ 2000453584 1
54 บ.แอดวำนซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค ค่ำน้ ำมันส ำหรับเคร่ืองตัดต้นไม้ทีม กฟอ.พำน 300 24/2/2563 เลขที่ 2000453887 1
55 ร้ำบุ๋มบิ๋ม ค่ำเคร่ืองด่ืม+อำหรำรว่ำง จัดประชุมงำนส ำรวจ 500 2/3/2563 เลขที่ 2000504698 1
56 บ.แอดวำนซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค ค่ำบริกำร Tablet ตำมแผนงำน คสฟ.3 กฟอ.พำน 300 2/3/2563 เลขที่ 2000504120 1

152 บ.ถำวรพำณิชย์ 23,621.32 24/2/2563 เลขที่ 2500218036
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57 บ.พบโชคอนันต์ ค่ำบริกำรรถเครนขนำด 7 ตัน งำนตัดต้นไม้ กฟอ.พำน 27,820.00 2/3/2563 เลขที่ 2000504577 1
58 นพรินทร์กรำฟฟิค ค่ำตรำยำง แผนกบัญชีและประมวลผล กฟอ.พำน 1,000.00 2/3/2563 เลขที่ 2000500765 1
59 นำยวิชัย ยำมี ถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง,เปล่ียนกรองเคร่ือ ผข7300 ชร 2,880.00 2/3/2563 เลขที่ 2000500400 1
60 ร้ำนพำนดีไซน์ ค่ำป้ำยไวนิล รุกขกร BingPartolling ทีมตัดต้นไม้พำน 500 2/3/2563 เลขที่ 2000504269 1
61 น.ส.ชโลบล ธำดำจันทร์ ค่ำเช่ำบ้ำน ผจก.กฟอ.พำน เดือน ก.พ.63 5,000.00 2/3/2563 เลขที่ 2000506569 1
62 หจก.เอ็ม.เค.วอเตอร์ ค่ำน้ ำด่ืมประจ ำสนง.กฟอ.พำนเดือน กพ.63 738.3 2/3/2563 เลขที่ 2000506797 1
63 ร้ำนออนน้ ำแข็ง ค่ำน้ ำด่ืมใช้งำนประชำสัมพันธ์กฟอ.พำน ผบค.พำน 1,500.00 2/3/2563 เลขที่ 2000506047 1
64 นพรินทร์กรำฟฟิค ค่ำตรำยำง แผนกบัญชีและประมวลผล กฟอ.พำน 1,000.00 2/3/2563 เลขที่ 2000500765 1
65 บ.แอดวำนซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค ค่ำเคร่ืองด่ืม+อำหรำรว่ำง จัดประชุมงำนส ำรวจ 600 2/3/2563 เลขที่ 2100066415 1
66 หจก.เอ็ม พี อิเล็กทริกแอนด์ซิสเตอร์ 2.ส ำรวจข้อมูลสำยส่ือสำร คร้ังที่ 4 และ 5 145,485.76 3/3/2563 เลขที่ 5200025802 1
67 หจก.วิวัฒน์กำรไฟฟ้ำเชียงรำย 1.ขยำยเขตฯ นำยปรพลปวิช ซำวค ำ 6,935.95 3/3/2563 เลขที่ 5200025750 1
68 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เคร่ืองท ำน้ ำร้อย-น้ ำเย็น (ซ่อนถัง) 15,380.00 4/3/2563 เลขที่ 3001669618 1
69 ร้ำนเชียงกี่ ของใช้งำนใน กฟอ.พำน 14,617.11 4/3/2563 เลขที่ 2000523427 1
70 หจก.เอ็ม พี อิเล็กทริกแอนด์ซิสเตอร์ 1.จ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำร EO กฟอ.พำน งวดที่ 2 450,000.00 4/3/2563 เลขที่ 3001604512 1
71 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กฟอ.พำน 7,060.64 4/3/2563 เลขที่ 2000523524 1
72 บ.ซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกดั ค่ำเทปพันสำยบไฟงำน Data Cleansing 260 4/3/2563 เลขที่ 2100069439 1
73 ร้ำนเขยอีสำน ค่ำรับรอง กฟอ.พำน ประจ ำเดือน มีนำคม 63 5,000.00 4/3/2563 เลขที่ 2000524206 1
74 หจก.วิวัฒน์กำรไฟฟ้ำเชียงรำย 1.ขยำยเขตฯ นำยยุทธนำ ยำวิรำช 29,724.60 5/3/2563 เลขที่ 3001665432 1
75 บ.สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน) ค่ำกระดำษช ำระ,น้ ำยำดันฝุ่น,ผงซักฟอก 1,680.00 5/3/2563 เลขที่ 2100071384 1
76 นำยอุกฤษณ์ กะวะนิช ค่ำจ้ำงส่งหนังสือแจ้งเตือน กฟอ.พำน ม.ค.63 22,191.75 5/3/2563 เลขที่ 3001670414 1
77 นำยอ ำนวย ตำสำย 1.ขยำยเขตฯ บ.ห้วยตุ้ม ม.11 173,250.33 5/3/2563 เลขที่ 3001621660 1
78 นำงณัฐธิดำ พลทำ ย้ำยแนวระบบจ ำหน่ำย 39,957.06 5/3/2563 เลขที่ 3001619671 1
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79 บริษัทเจริญไทยแปซิฟิค จ ำกัด CA:1028068 รำยได้ 02/2020 421,148.15 9/3/2563 เลขที่ 2200005919 1
80 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กฟอ.พำน 16,493.20 10/3/2563 เลขที่ 2000547309 1
81 นำย จ ำนงค์ วงค์สุยะ ค่ำซ้ือหน่วย solar roop ก.พ.2566 6,391.05 11/3/2563 เลขที่ 2000555501 1
82 นำง ล ำดวน กิจเจริญพัฒนำ ค่ำซ้ือหน่วย solar roop ก.พ.2564 6,781.50 11/3/2563 เลขที่ 2000555562 1
83 สบำยใจเซอร์วิส ค่ำถ่ำยเอกสำรแผนกบริกำรลูกค้ำ ก.พ.63 495 11/3/2563 เลขที่ 2000558595 1
84 นำยมณเฑียร ดวงปีก ซ่อมแซมรถยนต์ชนเสำ บ.แม่แก้วใต้ ม.3 ต.แม่อ้อ 24,373.00 11/3/2563 เลขที่ 3001668839 1
85 บ.สมำร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก. ค่ำหมึกเคร่ืองพิมพ์ ผบห.กฟอ.พำน 4,500.00 11/3/2563 เลขที่ 2000558543 1
86 บริษัทเจริญไทยแปซิฟิค จ ำกัด ค่ำตอบแทนสุ่มหน่วยบ.เจริญไทย เดือน ก.พ. 63 3,058.06 11/3/2563 เลขที่ 2000560129 1
87 นำย อัครพล กันทำทอง ค่ำซ้ือหน่วย solar roop ก.พ.2565 7,445.95 11/3/2563 เลขที่ 2000555481 1
88 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กฟอ.พำน 3,988.80 11/3/2563 เลขที่ 2000556593 1
89 นำย ณัฐวุฒิ กิจเจริญพัฒนำ ค่ำซ้ือหน่วย solar roop ก.พ.2563 5,480.00 11/3/2563 เลขที่ 2000555520 1
90 นำงสมพร ปัญญำหำร จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด กฟย.ป่ำแดด ก.พ.2563 2,223.00 12/3/2563 เลขที่ 3001656661 1
91 บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ค่ำไปรษณีย์ กฟอ.พำน เดือน ก.พ.2563 21,727.00 12/3/2563 เลขที่ 2000565034 1
92 หจก.พำนวนชัย ค่ำน้ ำด่ืม กฟอ.พำน ก.พ.2563 180 12/3/2563 เลขที่ 2000566724 1
93 กำรประปำส่วนภูมิภำค อ ำเภอพำน ค่ำน้ ำประปำ ส ำนักงำน กฟอ.พำน 11,403.79 12/3/2563 เลขที่ 2000567045 1
94 หจก.วิวัฒน์กำรไฟฟ้ำเชียงรำย งำนขยำยเขต กฟอ.พำน 158,894.15 12/3/2563 เลขที่ 3001655796 1
95 ภิระบรรณ์กำรไฟฟ้ำ 1.ขยำยเขตฯ แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่1 บ่อน้ ำ 12,130.00 12/3/2563 เลขที่ 3001644407 1
96 สบำยใจเซอร์วิส ค่ำถ่ำยเอกสำรแผนกก่อสร้ำงประจ ำเดือน กพ.63 584 12/3/2563 เลขที่ 2000567210 1
97 สหกรณ์ กำรเกษตรป่ำแดด จ ำกัด ค่ำน้ ำเคร่ืองทะเบียน ขษธ 155 ชร. 90 12/3/2563 เลขที่ 2000568073 1
98 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันรถยนตื กฟอ.พำน 670.13 12/3/2563 เลขที่ 2000567650 1
99 สบำยใจเซอร์วิส ค่ำถ่ำยเอกสำร แผนกมิเตอร์ กฟอ.พำน ม.ค.63 89 12/3/2563 เลขที่ 2000565092 1

100 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ 51.58/1/กล.3317อบ/ใช้งำนทั่วไป 1,210.00 13/3/2563 เลขที่ 2000576519 1
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101 นำยบรรเจิด นำจักร์ ค่ำชั้นวำงของขนำดเล็กจ ำนวน 2 ชิ้น 9,000.00 13/3/2563 เลขที่ 2000573713 1
102 นำงเมวิกำ โนกูล ค่ำซักผ้ำชุดนอนเวรฯ กฟย.ป่ำแดด เดือน ก.พ.2563 1,248.00 13/3/2563 เลขที่ 2000573597 1
103 หจก.วิวัฒน์กำรไฟฟ้ำเชียงรำย ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 31,690.73 13/3/2563 เลขที่ 3001669369 1
104 หจก.หล่ิมเซ่งพงษ์ ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กฟอ.พำน 40,031.70 13/3/2563 เลขที่ 2000570700 1
105 นำงภคพร ใจปิน ค่ำน้ ำด่ืม กฟย.ป่ำแดด เดือน ก.พ.2563 225 13/3/2563 เลขที่ 2000573666 1
106 หจก.เอ็ม พี อิเล็กทริกแอนด์ซิสเตอร์ ค่ำก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำ งวดที่ 3/2563 600,000.00 13/3/2563 เลขที่ 5200032614 1
107 บริษัท พงษ์ไทยพำนิช จ ำกัด ค่ำซ้ือเคร่ืองมืออุปกณ์ด้ำนช่ำง (ฆ้อน,จอบ,กรรไกร) 3,486.00 19/3/2563 เลขที่ 2000604067 1
108 หจก.วิวัฒน์กำรไฟฟ้ำเชียงรำย ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย บ้ำนหนองหมด 58,326.98 19/3/2563 เลขที่ 3001669365 1
109 ร้ำน โยมิคอสเมติคส์ ค่ำหน้ำกำกอนำมัย กฟอ.พำน Covid-19 2,850.00 24/3/2563 เลขที่ 2100094457 1
110 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก ค่ำน้ ำมันส ำหรับเติมเคร่ืองตัดต้นไม้ กฟอ.พำน 200 25/3/2563 เลขที่ 2100094706 1
111 บ.แอ็ดวำนซ์ อิควิปเม้นท์ ค่ำซ้ือพัสดุขำดแคลน โคมไฟและเคร่ืองคุมไฟถนน 3,852.00 26/3/2563 เลขที่ 3001673405 1
112 หจก.เซอร์วิสกำรไฟฟ้ำ ซ้ือสำยทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์ 85,026.48 26/3/2563 เลขที่ 3001674195 1
113 นำยฐิติวัสส์ ชำวน่ำน ค่ำแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือใช้งำนพำนcovid-19 2,500.00 27/3/2563 เลขที่ 2000651334 1
114 นำยภูวนัย ถิ่นสอน เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น กฟย.อ.ป่ำแดด 9,000.00 30/3/2563 เลขที่ 3001682250 1
115 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนอร์ทเทิร์นแอร์ งบเร่งเด่นเคร่ืองปรับอำกำศ กฟอ.พำน 71,000.00 30/3/2563 เลขที่ 3001680042 1
116 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอธเวิดเซฟต้ี ค่ำอุปกรณ์ป้องกันภัย กฟอ.พำน (หมวกนิรภัย,ร้องเท้ำฯ 26,750.00 30/3/2563 เลขที่ 2000658212 1
117 ร้ำนป้ำยไอเดีย(นำยโยธิน นำละต๊ะ) นโยบำยรัฐ/ป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้องกันเชื้อไวรัส Covi 3,200.00 30/3/2563 เลขที่ 2000658582 1
118 บริษัท ธนะชัย เครน จ ำกัด ค่ำจ้ำงเหมำรถเครน ขนำด 30 ตัน จ ำนวน 2 วัน 27,820.00 30/3/2563 เลขที่ 2000658115 1
119 บริษัทนกนท์โอสถ แม่ขะจำน จ ำกัด ค่ำเคร่ืองวัดอุณหภูมิและหน้ำกำกอนำมัย 13,250.00 31/3/2563 เลขที่ 5200041601 1
120 สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอป่ำแดด 2.77/3/ขษธ.155ชร./ใช้งำนตรวจค ำร้อง 330.12 31/3/2563 เลขที่ 2000666629 1
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