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1  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งเหมายา้ยแนวฯแกไ้ขสายไฟฟ้าพาด

ผา่นถนน บา้นเดน่ ซอย5 4,234.00 1/4/2563

เลขที ่PO 

3001666143 1

2  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งเหมาขยายเขตฯ น.ส.ดวงพร วงคใ์จ 3,017.20 1/4/2563

เลขที ่PO 

301640919 1

3  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งเหมาขยายเขตฯ นางนันณกร สทิธวิงค์ 4,940.00 1/4/2563

เลขที ่PO 

3001662726 1

4  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่เชือ้เพลงิพาหนะ 84.5 2/4/2563 เลขที ่2000654327 1

5  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่เชือ้เพลงิพาหนะ 87.77 2/4/2563 เลขที ่2000654336 1

6  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั เชือ้เพลงิใชไ้ป 548.29 2/4/2563 เลขที ่2000654334 1

7  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่เชือ้เพลงิพาหนะ 3,738.32 2/4/2563 เลขที ่2000654319 1

8 น.ส.ผอ่งพรรณ ยาโน

จา้งเหมาท าความสะอาดผา้ปทูีน่อนปลอก

หมอนและผา้หม่ 2,505.00 3/4/2563 1

9  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งขยายเขตฯ นายสมารัฐ มหาปิยศลิป์ 14,993.05 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001657054 1

10  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ

จา้งงานปรับปรุงฯ หนา้มหาลยัราชภัฎ

เชยีงราย 46,861.45 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001658529 1

11  0105543096169 บ.โปร ไอ.ท.ีลิง้ค ์จ ากดั กระดาษมว้ลชนดิTHERMAL 60,314.00 7/4/2563 เลขที ่2000675511 1

12  0743552001257 หจก.เอเซยี พาวเวอรพ์ลาส กลอ่งใสใ่บแจง้หนีค้า่ไฟฟ้า 53,424.00 7/4/2563 เลขที ่2000675414 1

13  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ

จา้งขยายเขตฯ นางสาววภิาเพ็ญ หวงัสนัติ

ธรรม 40,478.10 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001628858 1

14 หมัน่งานเภสชั เจลลา้งมอื 900 7/4/2563 เลขที ่2000685667 1

15  3570101075804 น ้าดืม่ อาร์.โอ.เรอืนทอง คา่น ้าดืม่ 51 ถัง 765 7/4/2563 เลขที ่2000678678 1

16  3579900122780 รา้นเอกบล็อค คา่ตรายาง 250 7/4/2563 เลขที ่2000688130 1

17  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งงานปรับปรุงฯ ขา้งโรงเรยีนบา้นดู่ 72,489.40 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001644795 1

18  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งขยายเขตฯ บ.เคเอส คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 51,297.94 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001671772 1

19  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งงานปรับปรุงฯ บา้นป่าออ้ 48,380.59 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001662726 1

20  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งซอ่มแซมฯเสาแรงต า่หักบา้นสนัตน้ขาม 8,707.66 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001657105 1

21  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ

จา้งขยายเขตฯ บ.ซพีอีอลล ์จ ากดั 

(มหาชน) สาขานางแล 21,516.63 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001657068 1

22  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งขยายเขตฯ นางอมรรัตน ์ยอดแกว้ 1,870.36 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001657064 1

23 นางสเุมร ีสมุนววิฒัน์

คา่อปุกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 3,140.00 7/4/2563 เลขที ่2100107230 1

24  0503553000347 หจก.ซ ีอาร ์ไอ เพาเวอรอ์เิล็คทรคิ จา้งงานปรับปรุงฯ บา้นป่าสกัไก่ 65,921.10 7/4/2563

เลขที ่PO 

3001657097 1

25 หมัน่งานเภสชั เจลลา้งมอื 600 600 7/4/2563 เลขที ่2000685683 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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26  3570200215388 วงัลิน้จีไ่ดนาโม

ไฟหลงัคา,ไฟถอยหลงั,กระบอกฟิวสเ์สอืม

,สวติไ์ฟหลงัคา,ท าขานตดิตัง้ไฟหลงั 2,100.00 10/4/2563 เลขที ่2000701194 1

27  3571200206037 ถนัดกอ๊ปป้ี ถา่ยเอกสาร 278 10/4/2563 เลขที ่2000701405 1

28  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา แม็คเย็บ,แทน้สนักวา้ง,กรรไกร 580 10/4/2563 เลขที ่2000702073 1

29  3800080003377 หนังสอืพมิพร์วมพลงัเชยีงราย

ร่วมถวายพระพร 2 เมษายน วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสดุาฯ 500 10/4/2563 เลขที ่2000702213 1

30 รา้น ชยัอนันต ์คารแ์คร์ ลา้ง อดั ฉดี 200 10/4/2563 เลขที ่2000701030 1

31  3579900250567 บ.ดนิทรก์ารพมิพ์ กระดาษ 35*70 ซม. 2,100.00 10/4/2563 เลขที ่2000401807 1

32  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา กระดาษA4,แฟ้มเสนอเซ็นต,์เทปใส 3,241.00 10/4/2563 เลขที ่2000701888 1

33  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั

ถา่นอลัคาไลท ์9V 522 ENE,ถา่นชารจ์

AAA,ถา่นอลัคาไลท ์MAX AAA 1,076.00 10/4/2563 เลขที ่2100112300 1

34  3570100954227 จ.กจิออนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง

จา้งงานขยายเขตฯ บ.เคเอส คอปอรเ์รชัน่ 

จ ากดั 24,905.00 10/4/2563

เลขที ่PO 

3001673736 1

35  3570100954227 จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง จา้งงานปรับปรุงฯ บา้นพลทูอง 103,104.94 10/4/2563

เลขที ่PO 

3001670426 1

36 สถานตรวจสภาพรถ ต.กลการ2 คา่ตรวจสภาพรถ กย 4631 เชยีงใหม่ 200 10/4/2563 เลขที ่2000701723 1

37  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา

ป้ายอะครลิคิ,ซองน ้าตาลA4 ไมข่ยาย,ซอง

น ้าตาลA4 ขยายขา้ง 1,235.00 10/4/2563 เลขที ่2000701994 1

38 นายพรวจ จใุจ

สตกิเกอรส์ะทอ้งแสง รถยนตข์นาด 3 ตนั 

ทะเบยีน 82-0018 ชร. 3,000.00 10/4/2563 เลขที ่2000701215 1

39 สถานตรวจสภาพรถ ต.กลการ2 คา่ตรวจสภาพรถ 1 กรม 4173 เชยีงใหม่ 100 10/4/2563 เลขที ่2000701661 1

40 น.ส.ผอ่งพรรณ ญาโน ซกัผา้ปทูีน่อนปลอกหมอนและผา้หม่ 2,595.00 10/4/2563 เลขที ่2000703313 1

41  0573560000594 หจก.พทีซี ีซพัพลาย

คา่บรกิารรักษาความสะอาด ประจ าเดอืน 

มนีาคม 2563 10,500.00 10/4/2563 เลขที ่2000712131 1

42 โทม ์ท ูวอช ลา้งส+ีดดูฝุ่ น 280 10/4/2563 เลขที ่2000702288 1

43  0573531000212 หจก.เชยีงรายคารเ์ซอรว์สิ ยาง MCL 225/75-15 XCD2 15,600.00 10/4/2563 เลขที ่2000678370 1

44 หจก.เคเอชเจทลูส ์กวงฮัน่จ่ัน น ้ากลัน่ 120 10/4/2563 เลขที ่2100112303 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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45  3570100954227 จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง จา้งงานปรับปรุงฯ บา้นถ ้าผาตอง 69,273.50 10/4/2563

เลขที ่PO 

3001666360 1

46 นายชาตชิาย แสนใหม่ จา้งเหมาตดัตน้ไมเ้ฉพาะคราว ปี2563 224,730.00 13/4/2563

เลขที ่PO 

3001646283 1

47  0107558000172 บ.ธนพริยิะ จ ากดั(มหาชน) พานาโซนคิ 9v. สดี า 136 13/4/2563 เลขที ่2100112298 1

48  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 7400 7,400.00 13/4/2563 เลขที ่2000839763 1

49  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 740 14/4/2563 1

50  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 2,220.00 14/4/2563 1

51 ชืม่ชม ปนู หนิ ทราย 740 14/4/2563 1

52 ออดีม้อเตอร์

เสรมิเบาะ+หุม้หนังใหม,่ตะกรา้หลงัมอื2,

คา่ซอ้มระบบไฟเลีย้วหนา้ 450 14/4/2563 เลขที ่2000701162 1

53  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 740 14/4/2563 1

54  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 740 14/4/2563 1

55  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 1,480.00 14/4/2563 1

56  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 6,660.00 14/4/2563 1

57  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 740 14/4/2563 1

58  3579900158750 ชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 2,960.00 14/4/2563 1

59 หมัน่งานเภสชั เจลลา้งมอื 3,040.00 16/4/2563 เลขที ่2000739239 1

60 นครนิทรแ์อรร์ถยนต์

วาวลบ์ล็อค,คอลสเ์อ็นฮโีน่,เตมิน ้ายาคอม

,แวค๊เตมิน ้ายา 5,250.00 17/4/2563 เลขที ่2000701572 1

61  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซพัพลาย หมกึพมิพ์ 18,812.52 17/4/2563

เลขที ่

2000745713,20007

45748,2000745842 1

62  3571000399711 สรุยิาการเบาะ

ซองใสเ่ครือ่งมอืชา่งและอปุกรณ์ในการ

ปฏบิตังิาน 5,100.00 20/4/2563 เลขที ่2000744757 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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63  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ ส านักสงฆพ์ระธาตบุญุร่มเย็น 12,948.40 20/4/2563

เลขที ่PO 

3001630757 1

64  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั กญุแจ สปิรง 35 20/4/2563 เลขที ่2100120862 1

65  0573542000120 หจก.เชยีงรายเทคโนคอม วสัดอุปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1,800.00 20/4/2563

เลขที ่

2000741493,20007

44686 1

66  0505552005321

บ.ไทยลานนา ฟตุแวร ์อนิดสีตรยี ์

จ ากดั หนา้กากอนามัย 2,407.50 20/4/2563 เลขที ่2000753080 1

67  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายภรูกลุ ธงอดุมกรภมูิ 15,726.00 20/4/2563

เลขที ่PO 

3001662728 1

68  0505542001471 บ.เชยีงใหม ่ธร ีเซอรว์สิ จ ากดั

คา่จา้งฉดีพน่ฆา่เชือ้โรคและเชือ้ไวรัสสาย

พันธุต์า่งๆ 11,770.00 20/4/2563 เลขที ่2000754171 1

69  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั สกรูยงิฝ้า 570 20/4/2563 เลขที ่2100121596 1

70  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซพัพลาย คา่หมกึพมิพ ์Brothe 4,250.00 20/4/2563 เลขที ่2000757507 1

71  3579900317661 รา้นแมจั่นเจรญิ ป้ายโฆษณา ป้ายไวนลิ 1,000.00 20/4/2563 เลขที ่2100120917 1

72  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั เทปพันสายไฟสแีดงและเหลอืง 440 20/4/2563 เลขที ่2100121617 1

73 รา้นไดเร็กส์ ถา่ยเอกสาร 100 20/4/2563 เลขที ่2000741308 1

74  3579900317661 รา้นแมจั่นเจรญิ ป้ายโฆษณา ป้ายไวนลิ ขนาด2*1.44m 580 20/4/2563 เลขที ่2100120896 1

75  3579900317661 รา้นแมจั่นเจรญิ ป้ายโฆษณา ป้ายไวนลิ 100 20/4/2563 เลขที ่2100121834 1

76  3570101567766

รา้นววิวาย กราฟฟิดดไีซน ์แอนด ์

ปริน้ทต์ ิง้ ทีก่ัน้อะคลิกิบนโตะ๊รับค ารอ้ง 2,140.00 21/4/2563 เลขที ่2000745304 1

77  0994000164904

การประปาสว่นภมูภิาคสาขา

เชยีงราย คา่น ้าประปา 3,146.34 21/4/2563 เลขที ่2000757533 1

78  1579900539714 นายสรุศกัดิ ์มามลู จา้งเหมางานสบัเปลีย่นมเิตอรช์ ารุด 3,662.00 21/4/2563

เลขที ่PO 

30016934435 1

79  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา ปากกา,คลบิค า,เทปใส,กระดาษแข็งปก 3,405.00 21/4/2563 เลขที ่2000757481 1

80  3579900132041 รา้นสนิไพศาล กระดาษเชค็มอื 840 21/4/2563 เลขที ่2000764529 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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81 รา้นศรบีรุี สสีเปรย,์สนี ้ามันสขีาว 1,050.00 21/4/2563 เลขที ่2000757456 1

82  0573546003590 หจก.แมก่ก วศิวกรรม จา้งเหมางานกอ่สรา้ง 234,088.28 21/4/2563 1

83  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา เชอืกฟาง,ถงุรอ้น 200 21/4/2563 เลขที ่2000757525 1

84  0573560001752 หจก.เคเอชเจทลูส ์กวงฮัว่จ่ัน โซเ่หล็ก,ปากกิม่ตดัลวดเหล็ก,คิม่ตดัสายไฟ 7,511.40 21/4/2563 เลขที ่2000746659 1

85  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซพัพลาย คา่หมกึ Samsuung ML4510 5,990.00 21/4/2563 เลขที ่2000575499 1

86 น ้าดืม่ อาร์.โอ.เรอืนทอง คา่น ้าดืม่ 1,110.00 21/4/2563 เลขที ่2000757542 1

87  0505559006624 บ.ยนูเิวยี จ ากดั ซือ้ Forehead Themometer รุน่ FR1DM1 4,280.00 21/4/2563

เลขที ่PO 

3001693476 1

88  1579900539714 นายสรุศกัดิ ์มามลู จา้งเหมาเกีย่วกบัมเิตอร์ 32,575.00 21/4/2563

เลขที ่PO 

3001693433 1

89  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั ถงุมอืยาง 195 22/4/2563 เลขที ่2100124662 1

90  3570100439039 วรีศกัดิ ์ค าฝัน จา้งขยายเขตฯ นายไพร ้แซซ่ง้ 7,395.30 22/4/2563

เลขที ่PO 

3001632056 1

91  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั เทปพันสายไฟ 484 22/4/2563 เลขที ่2100124679 1

92  3570100439039 วศีกัดิ ์ค าฝัน จา้งขยายเขตฯ นางสาวเพง้ แซซ่ง้ 1,377.40 22/4/2563

เลขที ่PO 

3001632062 1

93  0123557004278 หจก.นราวชิญ ์999 จา้งเหมางดจา่ยไฟ 50,420.27 23/4/2563 เลขที ่2000776431 1

94  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จ ากดั ถงุมอืซาโตรี่ 238 28/4/2563 เลขที ่2100133206 1

95  4579900001212 รา้นศริวิฒันก์ารไฟฟ้า สตบัโบลท์ 3,240.00 28/4/2563 เลขที ่2000757441 1

96  0575554001551 บ.เอส.บ.ีซ ีการไฟฟ้า จ ากดั

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและกระจกบานเลือ่น

ภายในแผนกบญัชี 6,184.60 28/4/2563 เลขที ่2000791590 1

97  3100904265025 เกรกิ เอ็นเตอรไ์ฟรส์

คา่บรกิารสารเคมแีหง้ในถังดบัเพลงิทีห่มด

และมปีรมิาณสารเคมเีหลอืนอ้ย 880 28/4/2563 เลขที ่2000791598 1

98  0107545000161 บ.ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน) คา่โทรศพัท ์ประจ าเดอืน ม.ีค.2563 3,075.06 28/4/2563 1

99  0105546095724 บ.ไปรษณียไ์ทย จ ากดั คา่ไปรษณีย ์ประจ าเดอืน ม.ีค.2563 1,134.00 28/4/2563 เลขที ่2000791576 1

100  3579900122780 รา้นเอกบล็อก ตรางยาง 280 28/4/2563 เลขที ่2000791550 1

101  0994000165501 รา้น ศริวิฒันก์ารไฟฟ้า สตบัโบลท์ 810 28/4/2563 เลขที ่2000757444 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล



ล ำดบั

ที่

เลขประจ ำตวัผูเ้สยี

ภำษ/ีเลขประจ ำตวั

ประชำชน

ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจำ้ง

วนัที่

เอกสำรอำ้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

102  0573561002582 หจก.วฒันาผา้เบรค

มอืเปิดประตนูอก-ขวา รถยนตท์ะเบยีน ผค-

3893 ชร. 380 28/4/2563 เลขที ่2000791594 1

103  0107545000161 บ.ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) คา่อนิเตอรเ์น็ต ประจ าเดอืน ม.ีค.2563 625.5 28/4/2563 เลขที ่2000791546 1

104  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา ตลบัชาด,ถงุใส,ตรายาง,ลิน้แฟ้ม,เทป 975 28/4/2563 เลขที ่2000791560 1

105  3579900132041 รา้นสนิไพศาล กระดาษเชด็มอื 840 29/4/2563 เลขที ่2000908883 1

106 หมัน่งานเภสชั เจลลา้งมอื 1,310.00 29/4/2563 1

107  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่น ้ามันเชือ่เพลงิ 1,910.04 29/4/2563 1

108  3100904265025 เกรกิ เอ็นเตอรไ์ฟรส์ หมวกและอปุกรณ์ป้องกนัความปลอดภัย 10,000.00 30/4/2563 เลขที ่2000803821 1

109  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 40,840.00 30/4/2563 1

110  0573559002961 หจก.เจรญิแสงการไฟฟ้า อปุกรณ์เบรกเกอรเ์กอรเ์ครือ่งป่ันไฟฟ้า 205.44 30/4/2563 เลขที ่2100137495 1

111  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งซอ่มแซมฯเสาไฟฟ้าจากรถยนตช์นเสา

บา้นป่าสกัไก่ 6,076.50 30/4/2563

เลขที ่PO 

3001673748 1

112  0575554000768 บ.วทิวสัการคา้ จ ากดั ตรายางวนัที่ 580 30/4/2563 เลขที ่2000804498 1

113  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 3,700.00 13/5/2563 เลขที ่2000839869 1

114  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 7,400.00 13/5/2563 เลขที ่2000839763 1

115  0575557000076 บ.เมดคิอล คอนเวอรเ์จนซ ์จ ากดั น ้ายาฆา่เชือ้ 4,750.00 13/5/2563 เลขที ่2100143571 1

116  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู หนิ ทราย 2,220.00 13/5/2563 เลขที ่2000839931 1

117  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั วสัดดุา้นชา่ง 8,633.10 14/5/2563 เลขที ่2100143609 1

118  0573546003590 หจก.แมก่กวศิวกรรม จา้งขยายเขตฯบา้นป่าสกัไก่ 51,276.54 14/5/2563

เลขที ่PO 

3001660116 1

119  0573560000594 หจก.พทีซี ีซพัพลาย

คา่บรกิารรักษาความสะอาด ประจ าเดอืน 

เม.ย.2563 10,500.00 15/5/2563 เลขที ่2000852421 1

120 น.ส.ผอ่งพรรณ ญาโน คา่ซกัผา้เครือ่งนอนประจ าหอ้งเวร 2,550.00 15/5/2563 เลขที ่2000858119 1

121  1579900539714 นายสรุศกัดิ ์มามลู จา้งเหมางานสบัเปลีย่น มเิตอรช์ ารุด 1,886.00 15/5/2563

เลขที ่PO 

3001703173 1

122  0994000164904

การประปาสว่นภมูภิาคสาขา

เชยีงราย คา่น ้าประปา 2,050.42 21/5/2563 เลขที ่2000887757 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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123 รา้นภเูซ็นเตอร์ ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ 425 21/5/2563 เลขที ่2000887882 1

124  0105546095724 บ.ไปรษณีไทย จ ากดั คา่สง่เอกสารและพัสดุ 1,022.00 21/5/2563 เลขที ่2000887826 1

125 นายพรวน จใุจ จา้งท ากลอ่งพน่น ้ายาฆา่เชือ้โรค พรอ้มน ้ายา 3,500.00 21/5/2563 เลขที ่2000887644 1

126  3570200215388 วงัลิน้จีไ่ดนาโม

ซอ่มแซมขอ้บกพอ่งและความผดิปกติ

รถยนต ์ทะเบยัน ผค 3893 ชร. 3,050.00 21/5/2563 เลขที ่2000884286 1

127 น ้าดืม่ อาร์.โอ.เรอืนทอง คา่น ้าดืม่ 780 21/5/2563 เลขที ่2000887396 1

128  3570100439039 นายวรีศกัดิ ์ค าฝ้ัน จา้งขยายเขตฯ นางอรุยี ์จริฉัตรมงคล 23,353.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001641963 1

129  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งขยายเขตฯ น.ส.ศรมีรกต เจรญิทรัพย์ 15,358.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001673742 1

130  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายพรหมมนิทร ์จ าหงษ์ 5,107.26 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001689811 1

131  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นางนรษิฎา จ าปาแฝด 7,638.48 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001674449 1

132  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งงานปรับปรุงฯ เสาไฟฟ้าหักจากรถยนต์

ชนเสาหนา้ รร.นางแล 2,040.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001675712 1

133  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งนายจันทรท์อง ดอนลาว 17,650.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001688955 1

134  3570100439039 นายวรีศกัดิ ์ค าฝ้ัน จา้งขยายเขตฯ นางผอ่งศร ีกนัทะสขุ 11,045.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001687769 1

135  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายชยัธวชั ชาวนา 10,150.00 22/5/2563

เลขที ่PO 

3001689806 1

136 ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 32,820.10 25/5/2563 1

137  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งยา้ยแนวฯเสาไฟฟ้าแรงต า่บา้นกรนีโฮม 7,749.20 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001686315 1

138  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งขยายเขตฯ นายนติพิงษ์ อนิทรชยัวฒั

นกลุ 27,556.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001689010 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)
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139  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ น.ส.เมธานันท ์สงิหส์ขุ 4,350.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001673744 1

140  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งงาน น.ส.กลัยาณี โต่ 7,125.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001690434 1

141  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายจาย นลิตา 6,900.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001681828 1

142  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายปรมณฑ ์โปรสาภวิฒัน์ 4,170.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001681824 1

143  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งยา้ยแนวฯเสาไฟฟ้าแรงต า่ ม.10(แม่

ขา้วตม้ทา่สดุ) 4,680.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001681833 1

144  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายพล เลศิเสรมิทรัพย์ 19,000.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001688972 1

145  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งขยายเขตฯ นายสวา่ง ค าฮอ้ย 2,108.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001689804 1

146  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง)

จา้งขยายเขตฯ นางอญัธนั์นท ์แกว้สถุ

ลกัษณ์ 26,201.50 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001686615 1

147  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นางกลัยา มาวนิ 6,340.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001688979 1

148  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งงานปรับปรุงฯ บา้นหนองบวัแดง 103,013.30 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001686623 1

149  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งยา้ยแนวฯเสาแรงต า่เอนเอยีง ซ.2 บา้น

ปางลาว 1,860.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001675714 1

150 โรงกลงึไพศาลการชา่ง ขาปีนเสา 800 26/5/2563 เลขที ่2000887349 1

151  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งขยายเขตฯ นายพรีพงษ์ ปัญญาวชิา 24,023.00 26/5/2563

เลขที ่PO 

3001688965 1

152  0573528000266 หจก.เชยีงรายรุง่ถาวร

เหมารถเครน 30 ตนั งานยา้ยแนวฯ สาม

แยกบา้นเดน่ 9,630.00 28/5/2563 เลขที ่2000917852 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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ชือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง

จ ำนวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้
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เอกสำรอำ้งอ ิ

ง

เลขที่

เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ

153  0573528000266 หจก.เชยีงรายรุง่ถาวร

เหมารถเครน 25 ตนั งานปรับปรุงฯรับรอง

ภัยพบิตัทิางธรรมชาติ 6,420.00 28/5/2563 เลขที ่2000917689 1

154 อูเ่มอืงยานยนต์ ซอ่มแซมบ ารุงรถยนต ์82-0018 ชร. 3,600.00 28/5/2563 1

155  0573554000227 หจก.พงศพ์เิชษฐก์ารไฟฟ้า จา้งเหมาบ ารุงรักษาหมอ้แปลง 119,914.90 28/5/2563

เลขที ่PO 

3001680094 1

156  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา วสัดสุ านักงาน 2,175.00 29/5/2563 เลขที ่2000886260 1

157 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 4,547.43 29/5/2563 1

158  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา คา่วสัดสุ านักงาน 3,110.00 29/5/2563 เลขที ่2000924751 1

159  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั หลอดนอีอนสัน้ 100 5/6/2563 เลขที ่2100160877 1

160  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งขยายเขตฯ นายธนาคม เหลา่ธนากจิ 3,963.20 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001689800 1

161  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นายประมณฑ ์โปรสาภวิฒัน์ 168,503.50 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001686630 1

162  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งงานยา้ยแนวฯ เสาไฟฟ้าแรงสงูเขา้ทีด่นิ

 ซ.5 แมข่า้วมตม้ทา่สดุ 36,934.90 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001675707 1

163  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง)

จา้งขยายเขตฯ นางเพ็ญประภา พัฒนหรัิญ

ธ ารง 4,882.00 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001675250 1

164  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง) จา้งขยายเขตฯ นายทองค า แกว้แสง 35,996.00 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001686626 1

165  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งปรับปรุงฯบา้นดู ่(ขา้งอนามัย) 47,983.40 5/6/2563

เลขที ่PO 

3001688969 1

166  0125555014219 บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั สปรงิทะลวงทอ่,ผา้ท าความสะอาด 795.13 9/6/2563 เลขที ่2100174614 1

167  3100904265025 เกรกิ เอ็นเตอรไ์ฟรส์ บรกิารบรรจสุารเคมแีหง้ในถังดบัเพลงิ 880 9/6/2563 เลขที ่2000970642 1

168  0573560000594 หจก.พทีซี ีซพัพลาย

คา่ท าความสะอาด ประจ าเดอืน พฤษภาคม

 2563 10,500.00 10/6/2563 เลขที ่2000963319 1

169  0193557000779 หจก.ดบัเบิล้ย ูซ ีดเีวลลอปเปอร์

คา่ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูสือ่สาร

โทรคมนาคมของ กฟส.ต าบลนางแล 56,040.18 10/6/2563 เลขที ่2000963373 1

170  3579900194071 รา้นเชยีงรายกฬีา สติ๊กเกอรใ์สA4,ยางลบ,แฟ้มเจาะปกออ่น 815 11/6/2563 เลขที ่2000970904 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล
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171  0573560001752 หจก.เคเอชเจทลูส ์กวงฮัน่จ่ัน เลือ่ยยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ 13,000.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001712863 1

172  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซพัพลาย ตูท้ าน ้ารอ้นน ้าเย็น 9,630.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001711518 1

173  0125542006051 บ.ไฮ แวล ูจ ากดั

RITZ Cat.Rs1600-7/TH-32 lhsulated 

Jumper Support or lhsulated Hanger 

Max.34.5 kv. 20,000.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001712879 1

174  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ

จา้งงานยา้ยแนวฯสายไฟฟ้าแรงสงูหยอ่น

ยาน ซ.5 แมข่า้วตม้ทา่สดุ 20,193.02 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001686311 1

175  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งงานปรับปรุงฯบา้นดู ่(หนา้ตลาด) 20,585.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001701934 1

176  3570100954227

จ.กจิอนันตท์รัพยร์ุง่เรอืง(นายธาตรี

 ทาแกง)

จา้งงานซอ่มแซมฯเสาไฟฟ้าหักจากรถอี

แตน๋ชนเสาบา้นหว้ยทรายขาว 2,250.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

3001692345 1

177  0107545000161 บ.ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน) คา่อนิเตอรเ์น็ต ประจ าเดอืน เม.ย.2563 625.5 11/6/2563 เลขที ่2000970373 1

178  0105516001071 บ.หา้งกระจกตงัน ้า จ ากดั คา่เชา่ส านักงาน ประจ าเดอืน ม.ิย.2563 50,000.00 11/6/2563

เลขที ่PO 

30017113548 1

179  0573581002582 หจก.วฒันาผา้เบรค

น ้ามันเครือ่ง,กรองเครือ่ง,กปิล็อกมอืประตู

(ขวา),ตดิฟิลม์ 4,900.00 19/6/2563 เลขที ่2000963718 1

180  3579900248074 รา้นสากลการเกษตร เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าขนาด 5 กว. 46,500.00 22/6/2563

เลขที ่PO 

3001717181 1

181 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากดั คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 30,005.36 24/6/2563 1

182  5570700135193 นายประสทิธิ ์ออ๋มใจกาศ จา้งขยายเขตฯ นางกนกวรรณ ชยัชนะ 3,920.51 25/6/2563

เลขที ่PO 

3001689791 1

183  1579900539714 นายสรุศกัดิ ์มามลู

คา่แรงจา้งเหมางานตดิตัง้มเิตอร์+

สบัเปลีย่นมเิตอร์ 36,269.79 25/6/2563

เลขที ่PO 

3001720970 1

184  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู,หนิ,ทราย 8,880.00 25/6/2563 1

185  0105534045565 บ.จไีอเอส จ ากดั เครือ่งจับพกิดั 25,175.00 25/6/2563

เลขที ่PO 

3001712612 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)
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186  3579900158750 รา้นชืน่ชม ปนู,หนิ,ทราย 1,480.00 25/6/2563 1

รวมทัง้ส ิน้ 2,810,158.07

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาต าบลนางแล


