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วันที่ เลขที่

1  0505556002033
บริษัท เชียงดาววัสดุก่อสร้าง 

จํากัด (สํานักงานใหญ่)
ค่าสายชําระ ห้องน้ําบิรการพิเศษ ชั้น 1 350 2/4/2563 2100106027 1

2  3500600539601 นางสุชาดา เกตุศักดิ์ ค่าถุงพลาสติกใส่ใบแจ้งหนี้ตัวแทนเก็บเงิน 400 2/4/2563 2000679868 1

3  0105557039014
บริษัท เกรท ไบโอเทค จํากัด 

(สํานักงานใหญ่)
ค่าเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ป้องกันเชื้อ COVID-19 4,280.00 2/4/2563 2100106069 1

4  1100400476913 นายอรรถพล ศรีมงคล
ค่าหน้ากากอนามัย สําหรับพนักงานและลูกจ้าง 

กฟส.เชียงดาว เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19
3,400.00 2/4/2563 2000680206 1

5  3500400089157 ร้านเอแอนด์ทีคาร์แคร์ ค่าล้างอัดฉีดดูดฝุ่นรถยนต์ เดือน มีนาคม 2563 1,400.00 3/4/2563 2000688320 1

6  3502000036139 ร้านสมหวังเวียงแหง
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน ถุงขยะ น้ํายาล้างจาน 

น้ํายาขัดพื้น
1,102.00 7/4/2563 2.0007E+10 1

7  3500400243059 นางอุไรรัตน์ แดงใส
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดห้องเวรฯ กฟส.เชียง

ดาว
1,200.00 7/4/2563 2000697090 1

8  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh SP230SF รหัส

ทรัพย์สิน 532191419
5,136.00 7/4/2563 2000697531 1

9  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510 ND 

รหัสทรัพย์สิน 532132709
8,268.00 7/4/2563 2000697596 1

10  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รหัสทรัพย์สิน 

532121829
5,136.00 7/4/2563 2000697448 1

11  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รหัสทรัพย์สิน 

532191420
4,815.00 7/4/2563 2000697630 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

12  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รหัสทรัพย์สิน 

532058072
5,136.00 7/4/2563 2000697492 1

13  3501100188551 ร้านเวียงแหง สินค้าราคาถูก
ค่าเทปพันสายไฟ ใช้ในงาน DATA CLEANSING 

METER
70 7/4/2563 2000697697 1

14  3250401174002 นางจุฑามาศ ศรียะ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและบํารุงรักษาสวน 

สถานีไฟฟ้าเชียงดาว
3,400.00 8/4/2563 2000702705 1

15  0105559069140
บริษัท พีดีพี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากัด (สํานักงานใหญ่)
ค่ากล่องพลาสติกใส่บิลค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000 

ใบ
16,585.00 8/4/2563 2000702117 1

16  3250401174002 นางจุฑามาส ศรียะ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและบํารุงรักษาสวน 

สถานีไฟฟ้าเชียงดาว เดือน มี.ค.2563
3,400.00 9/4/2563 2000708738 1

17  3500400125617 นายอุทัย สุพา
ค่าจ้างทําฉากป้องกันที่เคาน์เตอร์ ป้องกันเชื้อไวรัส

 COVID-19
1,000.00 10/4/2563 2000712049 1

18  3500400203103 นายบุญมี พวงลังกา
ค่าจ้างเหมาสํารวจงาน Cleansing meter ข้อมูล

ในฐานระบบ GIS จํานวน 913 เครื่อง
6,391.00 13/4/2563 2000723515 1

19  0107537000521
บริษํท สยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)
ค่าถุงมือยาง ป้องกันเชื้อโรค Covid-19 393 13/4/2563 2100116869 1

20  3501600189032 ร้านสุพรรณา บริการ ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2563 1,704.00 13/4/2563 2000724908 1

21  1500400002608 ฮักพิมพ์ป้าย ค่าป้ายประกาศ เรื่อง การคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า 390 13/4/2563 2000725192 1

22  3500400025191 แดง นาฬิกา
ค่าถ่าน CR 2025 จํานวน 2 ก้อน ใช้กับ

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
300 13/4/2563 2000719881 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ



วันที่ เลขที่

23  0505558009662
บริษัท น้ําแร่ธรรมชาติเชียงดาว

 จํากัด
น้ําดื่ม 20 ลิตร 600 13/4/2563 2000719679 1

24  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016

ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 12 วัน หมายเลขทะเบียน 2กช531

ชม./2กง9900ชม./2กง9883ชม./2กฉ9851
9,600.00 14/4/2563 2000719096 1

25  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016

ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 1 เดือน หมายเลขทะเบียน 2กช2960

ชม./2กฉ9848ชม.
7,000.00 14/4/2563 2000718929 1

26  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016

ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 9 วัน หมายเลขทะเบียน 1กน7943

ชม./1กอ7137ชม./2กจ4355ชม./1กถ9701
9,000.00 14/4/2563 2000719060 1

27  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016

ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 1 เดือน หมายเลขทะเบียน 2กจ4373

ชม./2กจ4352ชม.
7,000.00 14/4/2563 2000718887 1

28  0505541000993 บริษัท เค มูฟว์ จํากัด
ค่าจ้างเหมารถเครน 30 ตัน งานปรับปรุงบ้านแม่

จา-ห้วยป่าฮ้อม
25,680.00 15/4/2563 3001691631 1

29  1509901409083 นายจิรายุทธ ก้อนคําปา
ค่าล้างทําความสะอาดและเติมน้ํายา

เครื่องปรับอากาศภายใน กฟส.เชียงดาว จํานวน 

10 ตัว
9,800.00 15/4/2563 2000741117 1

30  0505559001207 บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด
ค่าธงชาติ เทปสองหน้า ปากกาเคมี กระดาษถ่าย

เอกสารA4
932 15/4/2563 2000738223 1

31 น้ําดื่ม พี พี เพียว ค่าน้ําดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน เม.ย.2563 300 15/4/2563 2000738312 1

32  3500400192276 สถานีวิทยุตําบลแม่นะ
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สถานีวิทยุตําบลแม่

นะ เดือน มีนาคม 2563
500 15/4/2563 2000740173 1

33  0505559001207 บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A3 จํานวน 2 รีม 520 15/4/2563 2000737620 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

34  0505559001207 บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด ค่าเทปพันสายไฟ งาน Cleansing meter 800 15/4/2563 2000738148 1

35  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัเ

(สํานักงานใหญ่)
ค่าชั้นวางของ แผนกบริการลูกค้า 2,600.00 17/4/2563 2000754556 1

36  3101401063328 ร้านลักส์เกษตรยนต์ ค่าซ่อมแซมเลื่อยยนต์ 2,300.00 17/4/2563 2000754132 1

37  0503556000151 สถานีดอยหลวงเชียงดาว
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เดือน มี.ค.63/

สถานีดอยหลวงเชียงดาว
500 17/4/2563 2000754702 1

38  0105548149163
บริษัท วิสต้าทราโฟ จํากัด 

(สํานักงานใหญ่)
จัดซื้อหม้อแปลง 30 KVA. 1P 3W รหัสพัสดุ 

1-05-000-0002
64,949.00 20/4/2563 3001682162 1

39  1509901409083 นายจิรายุทธ ก้อนคําปา
ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องธุรการ รหัส

ทรัพย์สิน 510281133
9,000.00 20/4/2563 2000759339 1

40  3500700523936 อู่ยงยุทธบริการ
ค่าซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผห 5880 

ชม. ระบบเบรค,เกียร์และเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
53,985.00 20/4/2563 2000758797 1

41  3500600179982 นายยงยศ โพธิ ค่าจ้างเหมารถเครน 16 ตัน 10,000.00 20/4/2563 3001693061 1

42  3500400412128 นางนงนุช วารีรัตน์
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ บ้านห้วยน้ําดัง ถึง เมืองคอง

 แผน 6
63,500.00 20/4/2563 3001682153 1

43  0505558009662
บริษัท น้ําแร่ธรรมชาติเชียงดาว

 จํากัด
น้ําดื่ม 20 ลิตร 600 20/4/2563 2000758404 1

44  3510500102996 นายประมวล บุตรจุมปา ค่าซ่อมแซมท่อประปาภายในสํานักงาน 1,994.00 23/4/2563 2000784574 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

45  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด

(สํานักงานใหญ่)
ค่าวัสดุสํานักงาน แฟ้มกระดาษ กาว ปากกา เทป

กาว
5,009.00 23/4/2563 2000784958 1

46  3501600189032 สุพรรณา บริการ
ค่าถ่ายเอกสาร แผนกบริการลูกค้า เดือน 

กุมภาพันธ์ 2563
859.2 24/4/2563 2000788009 1

47  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัเ

(สํานักงานใหญ่)
ค่าวัสดุสํานักงาน กล่องพาสติก แฟ้มใส 310 28/4/2563 2000802018 1

48  3500400072203 ร้าน นานา ค่าถ่านชาร์ทโทรศัพท์ 360 28/4/2563 2100135355 1

49  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด

(สํานักงานใหญ่)
ค่าวัสดุสํานักงาน ปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี ที่

ถอนลวด น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม
2,070.00 28/4/2563 2000802180 1

50  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด

(สํานักงานใหญ่)
ค่าซื้อคีย์บอร์ด เม้าส์ ทดแทนที่ชํารุด 1,670.00 29/4/2563 2000803080 1

51  3500400027216 อู่ศุภชัยยนต์ สํานักงานใหญ่
ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย628ชม./ซ่อมระบบ

เบรค,คลัช
5,800.00 30/4/2563 2000811599 1

52  3502000036139 ร้านสมหวัง ค่าถุงขยะดํา น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาขัดกระจก 798 12/5/2563 2000840111 1

53  0505558009662
บริษัท น้ําแร่ธรรมชาติเชียงดาว

 จํากัด
ค่าน้ําดื่ม 20 ลิตร เดือน เมษายน 2563 600 12/5/2563 2000838630 1

54  1500900014621 เอ็น-เอร่า พรินท์ติ้ง
ค่าตรายางตําแหน่ง นายสมศักดิ์ นันติแก้ว 

รักษาการแทน หผ.กป.
300 13/5/2563 2000851403 1

55  3501600189032 สุพรรณา บริการ ค่าถ่ายเอกสาร ผกป. เดือน เมษายน 2563 1,297.20 13/5/2563 2000851261 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

56  3500400072203 ร้าน นานา ค่าป้ายบ่งชี้ ดึง-ผลัก ประตู 120 14/5/2563 2100148806 1

57  0505559001207
บริษัท นานาเชียงดาว จํากัด 

(สํานักงานใหญ่)
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กาว ปากกา แฟ้มกระดาษ 1,660.00 14/5/2563 2000858954 1

58  3501201041139 นายสว่าง สารอุยี่
ค่าจ้างเหมายานพาหนะช่วยงานซ่อมแซมระบบ

ไลน์แรงต่ํา กฟย.เวียงแหง เนื่องด้วยภัยพิบัติ

ธรรมชาติพายุฤดูร้อน บ้านเปียงหลวง
2,500.00 15/5/2563 2000860811 1

59  3501300778245 จํานงค์การช่าง ค่าตรายางชื่อตําแหน่งพนักงาน กฟส.เชียงดาว 1,715.00 15/5/2563 2000859837 1

60  0503556000151 สถานีดอยหลวงเชียงดาว
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เดือน เม.ย.63/

สถานีดอยหลวงเชียงดาว
500 15/5/2563 2000860107 1

61  3500400192276 สถานีวิทยุตําบลแม่นะ
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เดือน เม.ย.63/

สถานีวิทยุตําบลแม่นะ
500 15/5/2563 2000860219 1

62  3500400243059 นางอุไรรัตน์ แดงใส
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดห้องเวรฯ กฟส.เชียง

ดาว เดือน เม.ย.63
1,200.00 18/5/2563 2000868231 1

63  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)
ค่าซื้อน้ํายาล้างจาน กระดาษทิชชู่ 2,442.00 18/5/2563 2100150717 1

64  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น คลิปหนีบดํา ไม้บรรทัด 

กล่องใส
13,180.00 18/5/2563 2100150672 1

65  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016

ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 2 คัน ทะเบียน 2กจ4355ชม. และ 1

กอ-7137ชม.
7,000.00 19/5/2563 2000880181 1

66  3500900825511 ร้านนราดีไซน์
ค่าสติ๊กเกอร์โลโก้ไฟฟ้าติดภายในสํานักงาน กฟส.

เชียงดาว
5,040.00 19/5/2563 2000882100 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

67  3500400018411 นางปนัดดา สุริวงค์
ค่าจ้างเหมาสํารวจสายสื่อสารและนําเข้าข้อมูล

สายสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ TAMS ปี 2563

กฟส.เชียงดาว
58,404.92 20/5/2563 3001683504 1

68  3500400243059 นายมงคลรักษ์ ลายคํา
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้F2บ้านออน,บ้านห้วยจะค่าน

 นอกแผน2 ครั้งที่ 3/2563
92,000.00 20/5/2563 3001698761 1

69  3500400025191 แดงนาฬิกา ค่าถ่าน CR2025 จํานวน 2 ก้อน 360 21/5/2563 2000897925 1

70  0505557010390
บริษัท สมุดลานนา จํากัด

(สํานักงานใหญ่)
ค่าซองจดหมาย 1000 ซอง 1,000.00 21/5/2563 2000897101 1

71  5500490002541 นายนพพร สุวรรณรัตน์ ค่าชั้นวางของ 1,600.00 21/5/2563 2000897624 1

72  3501600189032 สุพรรณา บริการ ค่าถ่ายเอกสาร 335.2 22/5/2563 2009804094 1

73  3502000017479 นายสวัสดิ์ แสนดวงดี
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ใกล้ไลน์แรงสูงแรงต่ํา ตั้งแต่ 

CDO01VS-115 ถึง ปลายสายบ้านหลักแต่ง 

แผน 3
13,000.00 25/5/2563 3001678376 1

74  3502000017479 นายสวัสดิ์ แสนดวงดี
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ใกล้ไลน์แรงสูงแรงต่ํา ตั้งแต่ 

DF บ้านกองลม ถึง ปลายสายบ้านดอยดํา
79,000.00 25/5/2563 3001678329 1

75  3502000017479 นายสวัสดิ์ แสนดวงดี
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ CDO01VS-115 ถึง ปลาย

สายบ้านหลักแต่ง ระยะทาง 40 วงจร/กม.
48,000.00 25/5/2563 3001678286 1

76  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016
ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในงาน Data cleansing 

จํานวน 2 คัน 1-30 พ.ค. 2563
7,000.00 25/5/2563 2000907104 1

77  3502000017479 นายสวัสดิ์ แสนดวงดี
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ใกล้ไลน์แรงสูงแรงต่ํา ตั้งแต่ 

DF บ้านกองลม ถึง ปลายสายบ้านดอยดํา แผน 1
10,000.00 25/5/2563 3001678363 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

78  3501600189032 สุพรรณา บริการ ค่าถ่ายเอกสารและเคลือบแผ่นใส 380 2/6/2563 2000945243 1

79  3502000007686 นายสมพงษ์ ปู่มูล
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ แผน 2 CDO01VS-112 ถึง

 CDO01VS-115 นอกแผน
42,000.00 2/6/2563 3001678298 1

80  1502000048254 น.ส.จิราภรณ์ ต๋าคํา ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ปลายสายบ้านแกน้อย 45,000.00 2/6/2563 3001678250 1

81  3501600189032 สุพรรณา บริการ ค่าเคลือบบัตร 80 2/6/2563 2000945553 1

82  3502000007686 นายสมพงษ์ ปู่มูล
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ แผน 2 CDO01VS-112 ถึง

 115
23,500.00 2/6/2563 3001678371 1

83  0505558009662
บริษัท น้ําแร่ธรรมชาติ เชียงดาว

 จํากัด
ค่าน้ําดื่ม สนง.เชียงดาว เดือน พ.ค.2563 1,200.00 2/6/2563 2000947334 1

84  1502000048254 น.ส.จิราภรณ์ ต๋าคํา ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ปลายสายบ้านแกน้อย 9,896.00 2/6/2563 3001678382 1

85  3500900825511 ร้านนราดีไซน์ ค่าตรายางชื่อตําแหน่งและหมายเลขตราตะกั่ว 1,610.00 2/6/2563 2000948133 1

86  0505557000467
บริษัท ซัคเซส เคมีคอล แอนด์

เซอร์วิส จํากัด
ค่าซื้อแอลกอฮอลล์เจล ป้องก้นเชื้อ COVID-19 4,100.00 2/6/2563 2100168887 1

87  3500900825511 ร้านนราดีไซน์ ค่าซื้อสติ๊กเกอร์ "ห้ามแกะตะกั่ว" 550 2/6/2563 2000948253 1

88  1500400002608 ฮักพิมพ์ป้าย ค่าป้ายไวนิล 'ตัดต้นไม้ และ Big patroling' 560 2/6/2563 2000949300 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

89  0505560002033
บริษัท เชียงดาววัสดุก่อสร้าง 

จํากัด
ค่าซื้อกุญแจSOLO 1,344.00 2/6/2563 2100169637 1

90  3500400025191 แดงนาฬิกา ถ่าน CR 2025 360 4/6/2563 2000966112 1

91  3500700523936 อู่ยงยุทธบริการ
ค่าซ่อมแซมหม้อน้ํารถยนต์ ทะเบียน 

82-9166 ชม.
125,000.00 5/6/2563 2000960216 1

92  3500600499740 ร้านภาวิณีดอกไม้สด
ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระราชินี ร.10
1,000.00 8/6/2563 2000966871 1

93  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส (สํานักงานใหญ่)
ค่าหมึก Brother 8910DW รหัส

ทรัพย์สิน 532137894-0
5,136.00 8/6/2563 2000967954 1

94  3250401174002 นางจุฑามาศ ศรียะ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและดูแลสวน

 สถานีไฟฟ้าเชียงดาว เดือน พ.ค.63
3,400.00 8/6/2563 2000969231 1

95  3500400072203 ร้าน นานา ธงสัญลักษณ์ สท. 270 8/6/2563 2100173694 1

96  3502000105831 น้ําดื่ม พี.พี.เพียว ค่าน้ําดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน มิ.ย.2563 300 9/6/2563 2000976004 1

97  1580300049092 นางสาววนิตา มูลเมือง
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน 

กฟย.เวียงแหง เดือน พ.ค. 2563
2,142.00 9/6/2563 2000976622 1

98  3502000105831 น้ําดื่ม พี.พี.เพียว
ค่าน้ําดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน พ.ค.

2563
300 9/6/2563 2000976015 1

99  3510200058479 น้ําต้นป้าย
ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ กฟภ.กฟย.เวียง

แหง
200 9/6/2563 2000976139 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

100  3500400072203 ร้าน นานา
ค่าเชือกทอแดงใหญ่,เทปผ้า ใช้บ่งชี้

ทางเข้าสํานักงาน
480 10/6/2563 2100177957 1

101  3500400243059 นายมงคลรักษ์ ลายคํา
ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ ปางห้วยตาล ถึง 

ปางมะโอ
36,000.00 11/6/2563 3001709144 1

102  3502000036139 ร้านสมหวัง
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน เช่น ถุงขยะ 

น้ํายาขัดพื้น น้ํายาขัดกระจก
621 12/6/2563 2000999485 1

103  3501600189032 สุพรรณา บริการ ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.2563 814.4 12/6/2563 2000999590 1

104  0503542003242
ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่อง

เขียน (สํานักงานใหญ่)
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สันรูด ที่ถอนลวด

เสียบ เทปลบคําผิด
953 15/6/2563 2100180797 1

105  3500400287471 ร้านกุญแจ เชียงดาว
ค่ากุญแจมาสเตอร์คีย์ 20 ดอกใช้

ป้องกันอุปกรณ์ Recloser
6,400.00 22/6/2563 2001027832 1

106  1509900823404 น.ส.อนงค์นาถ สุคันธรส ค่ามีดปลอกสาย 4,000.00 22/6/2563 2001026731 1

107  0503562006590
หจก.ภีร์ เอ็นจิเนียริ่ง(สํานักงาน

ใหญ่)
ค่าหลอดไฟสปอร์ตไลท์ 5,500.00 22/6/2563 2001027705 1

108  1500400102157 น.ส.ปริญญาภรณ์ นวลแสง
ค่าตอบแทนตรวจวัดอุณหภูมิและ

ลงทะเบียน "ไทยชนะ" 1-15 มิ.ย.2563
3,250.00 22/6/2563 2001021962 1

109  2500701023548 น.ส.พิชญา คําฟอง
ค่าตอบแทนตรวจวัดอุณหภูมิและ

ลงทะเบียน "ไทยชนะ" 1-15 มิ.ย.2563
3,250.00 22/6/2563 2001022009 1

110  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016
ค่าเช่ายานพาหนะ Data cleansing 1 

เดือน
7,000.00 23/6/2563 2001034599 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

111  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ Data 

cleansing 8-15 มิ.ย.63
9,800.00 23/6/2563 2001034434 1

112  0503559001698
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณริลญา 

2016
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ Data 

cleansing 5-19 มิ.ย.63
9,800.00 23/6/2563 2100103369 1

113  3470800862334 เดี่ยวมอเตอร์ไซค์ ค่าซ่อมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 1,550.00 24/6/2563 2001039744 1

114  3470800862334 เดี่ยวมอเตอร์ไซค์ ค่าซ่อมรถ คษม-162ชม. 2,415.00 24/6/2563 2001039687 1

115  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551 ND 

รหัส 5320682990
8,881.00 26/6/2563 2001040810 1

116  0505550000101 บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จํากัด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานก่อสร้างขยายเขต น.1

ชดว.(กป)019/2563
56,830.05 26/6/2563 3001709128 1

117  3501200572106 พี.ที.แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งส่วนที่ขยายอาคาร

โรงเก็บพัสดุ กฟส.เชียงดาว จํานวน 2 เครื่อง
79,800.00 26/6/2563 3001711868 1

118  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh SP 230 5,136.00 26/6/2563 2001040872 1

119  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ samsung รหัส 

5321482350 เปลี่ยนเฟือง main drive
7,265.30 26/6/2563 2001025359 1

120  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung รหัส 

532127990
6,955.00 26/6/2563 2001048124 1

121  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Samsung รหัส 

532127990 เปลี่ยนชุด power supply
4,911.30 26/6/2563 2001048432 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

122  0503553003699
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถ ไอที

 เซอร์วิส
สาย LAN ใช้สําหรับเครื่องบัตรคิวระบบใหม่ 374.5 26/6/2563 2001022157 1

123  3500500239401 โปรแอ็คทีฟเซอร์วิสมาเนีย
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ กฟย.

เวียงแหง
80,000.00 30/6/2563 3001712303 1

1,331,361.07     

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว

ลําดับที่
(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)


