


วันทีเ่อกสาร เลขที่

1  0505558012108 บริษัท สปดี ซีเอม็ จ ำกดั เดินสำย LAN 2 จดุ พร้อมอปุกรณ์              5,660.30 16/7/2563 เลขที่ 2001141182 1

2  0505558012108 บริษัท สปดี ซีเอม็ จ ำกดั ซ่อมจอภำพ ผบป.              4,740.10 16/7/2563 เลขที่ 2001141620 1

3  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung ML-4510ND ผบป.              8,239.00 16/7/2563 เลขที่ 2001143278 1

4  0505558012108 บริษัท สปดี ซีเอม็ จ ำกดั ซ่อมจอภำพ ผบป. 16/7/2563 เลขที่ 2001141659 1

5  0513548000857 หจก. นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลำย ค่ำหมวกนิรภัย จ ำนวน 4 ใบ ตำมใบก ำกบัสินค้ำ/ใบก ำกบั
ภำษี เลขที่ IV0029689

             5,992.00 16/7/2563 เลขที่ 2001142409 1

6  0505558012108 บริษัท สปดี ซีเอม็ จ ำกดั ซ่อม Mainboard ผบห.              5,885.00 16/7/2563 เลขที่ 2001141290 1

7  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั Harddisk ผบห.              3,852.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195780 1

8  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Brother 8880DN              4,815.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195782 1

9  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung ML-4510ND              8,239.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195781 1

10  0105519001331 บริษัท กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิปอร์ต 
จ ำกดั

RIBBon TG6615Q              8,560.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195785 1

11  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั ตลับหมึก Fuji Xerox ผบป.              8,538.60 28/7/2563 เลขที่ 2001195779 1

12  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung M2885FW 3 ชุด ผบป. PEA SHOP              8,025.00 4/8/2563 เลขที่ 2001228971 1

13  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung MLT-4510ND ผกส.              8,239.00 4/8/2563 เลขที่ 2001229137 1

14  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung ML-4510ND ผบค.              8,239.00 4/8/2563 เลขที่ 2001229085 1

15  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั ตลับหมึก HP 932 XL ผบค.              6,377.20 21/8/2563 เลขที่ 2001322474 1

16  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั ตลับหมึกองิค์เจท๊ LC73BK ผกส.              3,381.20 31/8/2563 เลขที่ 2001371603 1

17  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung ML4510ND              8,239.00 2/9/2563 เลขที่ 2001386989 1
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18  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั จอภำพ              4,740.10 2/9/2563 เลขที่ 2001386688 1

19  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั จอภำพ ผบป.              4,740.10 3/9/2563 เลขที่ 2001390682 1

20  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung 4510ND ผบป.              8,239.00 3/9/2563 เลขที่ 2001391320 1

21  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Fuser Unit              8,239.00 3/9/2563 เลขที่ 2001390870 1

22  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Toner Samsung ML4510ND ผมต.              8,239.00 9/9/2563 เลขที่ 2001405052 1

23  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Drum Samsung MLT-R307 ผบป.              8,239.00 9/9/2563 เลขที่ 2001410407 1

24  0505558012108 บริษัท สปดี ซีเอม็ จ ำกดั Toner Lexmark MS521dn              9,630.00 9/9/2563 เลขที่ 2001410462 1

25  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล็อก ค่ำตรำยำง 1 อนั ตำมใบส่งของ No.18 No.0858                100.00 9/9/2563 เลขที่ 2001404787 1

26  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั Toner HP LaserJet Pro              8,560.00 9/9/2563 เลขที่ 2001410564 1

27  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั หมึก EPSON รุ่น WF7211 4 สี ผบป.              5,093.20 14/9/2563 เลขที่ 2001435023 1

28  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์กจิกรรม ตำมใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 08 
เลขที่ 12

             1,550.00 15/9/2563 เลขที่ 2001442512 1

29  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั หมึก Inkjet epson WF7211 4 สี              5,093.20 15/9/2563 เลขที่ 2001443187 1
30  0505556003811 บริษัท อลัติม่ำเทค จ ำกดั Fuser Unit Samsung 4510ND              8,239.00 18/9/2563 เลขที่ 2001466907 1
31  0503543004200 หจก. โกลเด้น - โปรเซฟต้ีชูส์(ส ำนักงำน

ใหญ่)
ค่ำอปุกรณ์ประกอบกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำร
ดับเพลิงขั้นต้น ประจ ำป ี2563(เทปฯ) ตำมใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ REC1386

             1,588.79 22/9/2563 เลขที่ 2001484745 1

32  3509900976690 สิริวิทย์ อวยพรสกลุ ปำ้ยไวนิล ขนำด 100x300 ซม.                900.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093480 1
33  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ (สำขำ 1) น้ ำมันเชื้อเพลิง+น้ ำมันหล่อล่ืน              1,208.95 7/7/2563 เลขที่ 20010934383 1
34  0505560001461 บริษัท เรฟเซนส์ จ ำกดั ซ้ือถุงมือยำงแรงสูง            28,248.00 3/8/2563 เลขที่ 3001736895 1
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35  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ (สำขำ 1) น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลล่ืน น้ ำมันผสมเชื้อเพลิง              1,216.45 10/8/2563 เลขที่ 2001255238 1
36  0503556003606 หจก.ส.เรืองทำน เช่ำรถเครน 8 ตัน และรถแมคโครติดหวัเจำะ            15,000.00 13/8/2563 เลขที่ 3001733097 1
37  0503560003712 หจก.มิกซ์เครน 2017 ค่ำเช่ำรถเครน 8 ตัน จ ำนวน 4 คัน            20,000.00 13/8/2563 เลขที่ 3001732916 1
38  0503558006840 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เรดิโอ ซัพพลำย แบตเตอร่ี รุ่น VX-231              2,500.00 14/9/2563 เลขที่ 2001426722 1
39  1509901464891 นำยพงษ์ศักด์ิ ภิรมย์ ซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ ผวต.              8,950.00 28/9/2563 เลขที่ 3001738439 1
40  1509901511791 ร้ำนวีคำร์แคร์ ค่ำล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ทะเบยีน กย-208 ชม                200.00 2/7/2563 เลขที่ 2001084172 1
41  0105530012891 บริษัท ชัยรัชกำร(กรุงเทพ) จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 53-1519 กทม              9,245.87 2/7/2563 เลขที่ 3001724747 1
42  0107555000295 บริษัท ไทยพัฒนำประกนัภัย จ ำกดั 

(มหำชน)
ค่ำเบีย้ประกนัภัย พรบ.รถยนต์ทะเบยีน ผษ-4802ชม
(462309)

             1,310.75 2/7/2563 เลขที่ 2001083930 1

43  0107555000295 บริษัท ไทยพัฒนำประกนัภัย จ ำกดั
(มหำชน)

ค่ำเบีย้ประกนัภัย พรบ.รถยนต์ทะเบยีน 81-3666ชม
(462309)

             1,310.75 2/7/2563 เลขที่ 2001083754 1

44  1509901511791 ร้ำนวีคำร์แคร์ ค่ำล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ทะเบยีน 9กข-3433 กทม                200.00 2/7/2563 เลขที่ 2001084214 1
45  0505559004893 บริษัท หนองประทีป เมทัล เวิคส์ 2497

 จ ำกดั
จดัซ้ือ อปุกรณ์ส ำหรับใช้หน้ำงำน ปป.ประตูสวนปรุง-วัด
พระสิงห ์WBS : P-TDD01.3-A-CHMD0.0008

             2,996.00 3/7/2563 เลขที่ 3001725187 1

46  0505559004893 บริษัท หนองประทีป เมทัล เวิคส์ 2497
 จ ำกดั

จดัซ้ือ อปุกรณ์ส ำหรับใช้หน้ำงำน ปป.ประตูสวนปรุง-วัด
พระสิงห ์WBS : P-TDD01.3-A-CHMD0.0008

             5,457.00 3/7/2563 เลขที่ 3001725178 1

47  0105541011867 บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
 จ ำกดั

ค่ำเบีย้ประกนัภัย พรบ.รถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 9ค-6215
ชม(462309)

               323.14 3/7/2563 เลขที่ 200109902 1

48  0105555021215 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั(สำขำ
เชียงใหม่แอร์พอร์ต)สำขำที่ 00011

ค่ำตัวปนีฟุตบำท ตำมต้นฉบบัใบก ำกบัภำษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ CAPIF20060004977

               748.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093477 1

49  5570900001531 นำยทินกร เขื่อนเพชร ค่ำซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน คลต-215 ชม                190.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093478 1
50  5570900001531 นำยทินกร เขื่อนเพชร ค่ำซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 1กศ-6099 ชม                580.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093479 1
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51  5500590006939 ร้ำนไม้ไผ่แม่คือ โดย นำยชำญวิทย์ ไช
ยวงค์

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ - อปุกรณ์ในส ำนักงำน (เปล่ียน
สำยน้ ำดี,เปล่ียนกอ๊กน้ ำอำ่งล้ำงหน้ำ)ตำมใบเสร็จรับเงินเลขที่
 00163/012

             4,750.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093482 1

52  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย บ.เชียงแสน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั WBS
 : C-63-A-CHMCS.0119.02.1

               573.52 9/7/2563 เลขที่ 3001726933 1

53  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที2่ จดุที่1 
WBS : C-63-A-CHMCS.0139.02.1

               980.12 9/7/2563 เลขที่ 3001726903 1

54  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย น.ส.จนัทร์ฉำย ใจสันต์ิ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0116.02.1

             8,913.10 9/7/2563 เลขที่ 3001726938 1

55  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที2่ จดุที่1 
WBS : C-63-A-CHMCS.0138.02.1

               980.12 10/7/2563 เลขที่ 3001726920 1

56  0503560001663 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ณัชพล กำรไฟฟ้ำ
(2017)

ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0135.01.1 
นำงผ่องศรี สร้อยจติต์

           11,000.67 10/7/2563 เลขที่ 3001727211 1

57  0503560001663 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ณัชพล กำรไฟฟ้ำ
(2017)

ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0147.03.1 
บริษัท ซอยส์ มินิ สโตร์ จ ำกดั

             5,055.75 10/7/2563 เลขที่ 3001727213 1

58  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0132.01.1 
บริษัท บำ้น ม่วนใจ ๋จ ำกดั

             5,118.88 10/7/2563 เลขที่ 3001727219 1

59  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0070.02.1 
น.ส.ลอย สุธรรมมำ

           18,142.60 15/7/2563 เลขที่ 3001729609 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

60  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำยงำนนำยประยูร กองแดง 
C-63-A-CHMCS.0125.03.1 PO.3001729902 ลว.
15.07.2020

             5,347.86 15/7/2563 เลขที่ 3001729902 1

61  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำยงำน นำยธีรวุฑฒ์ ลำภประเสริฐพร 
C-57-A-CHMCS.0306.02.1 PO.3001729908 ลว.
15.07.2020

             2,752.04 15/7/2563 เลขที่ 3001729908 1

62  0503560001663 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ณัชพล กำรไฟฟ้ำ
(2017)

ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0096.03.1 
บจก. เลอ บสิ

             4,242.55 15/7/2563 เลขที่ 3001729618 1

63  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำยงำน หจก.สันก ำแพงมอเตอร์ กรุ๊ป 
C-63-A-CHMCS.0092.03.1 PO.3001729899 ลว.
15.07.2020

               980.12 15/7/2563 เลขที่ 3001729899 1

64  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำย งำน นำงลักษวรรณ พวงมิ่งไม้ 
C-63-A-CHMCS.0094.01.1 PO.3001729904 ลว.
15.07.2020

             3,565.24 15/7/2563 เลขที่ 3001729904 1

65  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำยงำน บมจ.ซินเนอจี้ แอสแซทฯ 
C-58-A-CHMCS.0358.02.1 PO.3001729909 ลว.
15.07.2020

             7,130.48 15/7/2563 เลขที่ 3001729909 1

66  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ อปุกรณ์ส ำหรับใช้หน้ำงำน ปป.แรงสูงบำ้นพระนอน
หนองผ้ึง WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0036

             6,420.00 16/7/2563 เลขที่ 3001730006 1

67  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย บ.เดอะไนน์(ไทยเเลนด์) จ ำกดั WBS :
 C-62-A-CHMCS.0293.02.1

               980.12 16/7/2563 เลขที่ 3001730004 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

68  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯแรงสูงบำ้นพระนอนหนอง
ผ้ิง WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0036

             6,420.00 16/7/2563 เลขที่ 3001730006 1

69  0505537002197 บริษัท สยำมนิสสัน เชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นง-3836 ชม              1,777.27 16/7/2563 เลขที่ 2001143422 1
70  5500590006939 ร้ำนไม้ไผ่แม่คือ ค่ำทำสีก ำแพงควำมยำว 30 เมตร สูง 1.80 เมตร ตำม

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00163/015
             6,395.00 17/7/2563 เลขที่ 2001150571 1

71  0505531000249 บริษัท สรสิทธิซัพพลำยส์ จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-8772 ชม              1,230.50 20/7/2563 เลขที่ 3001731732 1
72  0503561007771 หจก.เชียงใหม่กลกำร ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน 82-4019 ชม            14,942.55 20/7/2563 เลขที่ 3001731620 1
73  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์

ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)02/06/63ชุดที่5
             1,338.00 21/7/2563 เลขที่ 2001163753 1

74  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)17/06/63ชุดที่6

             1,358.90 21/7/2563 เลขที่ 2001163776 1

75  0107561000013 ปตท.สำขำสันก ำแพงเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 9กข-3433กทม(462309)09/06/63ชุดที่3

             1,236.30 21/7/2563 เลขที่ 2001163707 1

76  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)16/06/63  ชุดที่ 55

             1,237.30 21/7/2563 เลขที่ 2001164330 1

77  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)02/06/63  ชุดที่  41

             1,070.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164302 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

78  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3139ชม(462309)30/06/63  ชุดที่ 34

               947.50 21/7/2563 เลขที่ 2001164277 1

79  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 80-8027ชม(462309)26/06/63 ชุดที่21

             1,047.30 21/7/2563 เลขที่ 2001164213 1

80  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)17/06/63  ชุดที่52

             1,071.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164322 1

81  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 4ท-7540ชม(462309)02/06/63 ชุดที่15

               856.30 21/7/2563 เลขที่ 2001164152 1

82  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)24/06/63  ชุดที่ 51

             1,060.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164430 1

83  3509900919556 นำยปยิชำติ วิทยสิงห์ ค่ำถ่ำยเอกสำรเดือน ม.ิย. 2563 (ผกส.,ผปบ.,ผบป.ชม.)ตำม
บลิเงินสด เลขที่ 02 เล่มที่ 13

             1,667.00 21/7/2563 เลขที่ 2001173240 1

84  0994000460961 สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)16/06/63ชุดที่13

               112.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164393 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

85  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)30/06/63ชุดที่32

             2,961.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164265 1

86  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 80-8027ชม(462309)15/06/63 ชุดที่20

             1,355.20 21/7/2563 เลขที่ 2001164189 1

87  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)05/06/63ชุดที่36

             1,637.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164289 1

88  0543557000660 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัเอกะหน่อง ปโิตรเลียม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)18/06/63ชุดที่14

             1,899.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164397 1

89  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)02/06/63 ชุดที่17

             1,034.70 21/7/2563 เลขที่ 2001164171 1

90  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)26/06/63 ชุดที่18

             1,168.10 21/7/2563 เลขที่ 2001164176 1

91  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)02/06/63 ชุดที่26

             1,552.10 21/7/2563 เลขที่ 2001164244 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

92  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)23/06/63 ชุดที่23

             1,268.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164228 1

93  0107561000013 ปตท.หนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63ถยนต์
ทะะเบยีน กล-3309อบุลรำชธำนี(462309)ขุดที่1

             1,195.30 21/7/2563 เลขที่ 2001163637 1

94  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 8กณ6824กทม(462309)23/06/63ชุดที่62

             1,329.20 21/7/2563 เลขที่ 2001164355 1

95  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 4ท-7540ชม(462309)29/06/63 ชุดที่16

               868.60 21/7/2563 เลขที่ 2001164158 1

96  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)15/06/63ชุดที่50

             1,220.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164428 1

97  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)24/06/63ชุดที่43

             1,208.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164312 1

98  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ7529กทม(462309)15/06/63ชุดที่59

             1,335.50 21/7/2563 เลขที่ 2001164349 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

99  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)06/06/63 ชุดที่28

             2,856.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164258 1

100  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)17/06/63ชุดที่30

             2,871.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164262 1

101  0107561000013 ปตท.สำขำสันก ำแพงเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 9กข-3433กทม(462309)23/06/63ชุดที่4

             1,348.00 21/7/2563 เลขที่ 2001163729 1

102  0994000460961 สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน89-8100กทม(462309)16/06/63ชุดที่12

             2,932.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164389 1

103  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)26/06/63ชุดที่7

             1,470.20 21/7/2563 เลขที่ 2001164135 1

104  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน นค-5409ชม(462309)22/06/63ชุดที่48

             1,006.70 21/7/2563 เลขที่ 2001164320 1

105  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน กย-208ชม(462309)25/06/63ชุดที่45

             1,226.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164423 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

106  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน กษ-3260ชม(462309)10/06/63ชุดที่46

             1,001.60 21/7/2563 เลขที่ 2001164315 1

107  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)01/06/63ชุดที่53

             1,123.90 21/7/2563 เลขที่ 2001164325 1

108  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3139ชม(462309)11/06/63ชุดที่33

               962.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164272 1

109  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ7529กทม(462309)07/06/63ชุดที่58

             1,313.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164345 1

110  0505519000030 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)16/06/63ชุดที่38

             1,833.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164414 1

111  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน นค-5409ชม(462309)11/06/63ชุดที่47

             1,021.30 21/7/2563 เลขที่ 2001164317 1

112  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)11/06/63ชุดที่37

             1,178.40 21/7/2563 เลขที่ 20012164293 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

113  0505535000022 บริษัทแม่โจอ้อยล์เซอร์วิส จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)24/06/63ชุดที่31

             2,014.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164406 1

114  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)10/06/63ชุดที่10

             2,264.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164382 1

115  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)22/06/63ชุดที่39

             1,283.10 21/7/2563 เลขที่ 2001164296 1

116  0505519000030 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)04/06/63ชุดที่49

               940.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164426 1

117  0105537121254 บริษัทปตท. บริหำรธุรกจิค้ำปลีก จ ำกดั
 สำขำแม่โจ้

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)12/06/63ชุดที่29

             2,264.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164402 1

118  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)18/06/63 ชุดที่27

             1,569.50 21/7/2563 เลขที่ 2001164251 1

119  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)29/06/63ชุดที่57

             1,283.10 21/7/2563 เลขที่ 2001164337 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

120  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)09/06/63ชุดที่35

             3,046.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164283 1

121  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)15/06/63 ชุดที่22

             1,257.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164225 1

122  0105536080112 บริษัทบำงจำกกรีนเนท จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)05/06/63ชุดที่ 8

             2,798.90 21/7/2563 เลขที่ 2001164371 1

123  0503545000775 หจก.นอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ออยล์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะะเบยีน กล-3309อบุลรำชธำนี(462309)19/6/63 ชุดที่ 2

             1,302.80 21/7/2563 เลขที่ 2001164360 1

124  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน กย-208ชม(462309)05/06/63 ชุดที่ 44

             1,102.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164420 1

125  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-3666ชม(462309)09/06/63 ชุดที่24

               894.90 21/7/2563 เลขที่ 2001164232 1

126  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)22/06/63ชุดที่56

             1,283.10 21/7/2563 เลขที่ 2001164334 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

127  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)08/06/63ชุดที่54

             1,256.60 21/7/2563 เลขที่ 2001164328 1

128  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)11/06/63ชุดที่11

             2,490.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164385 1

129  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)15/06/63ชุดที่42

             1,178.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164306 1

130  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 8กณ6824กทม(462309)10/06/63ชุดที่61

             1,315.90 21/7/2563 เลขที่ 2001164353 1

131  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)27/06/63ชุดที่40

             1,579.20 21/7/2563 เลขที่ 2001164299 1

132  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ7529กทม(462309)23/06/63ชุดที่60

             1,349.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164352 1

133  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 81-3666ชม(462309)29/06/63 ชุดที่25

               987.00 21/7/2563 เลขที่ 2001164239 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

134  0994000434065 สหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเกด็ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ม.ิย63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)09/06/63ชุดที่9

             2,424.40 21/7/2563 เลขที่ 2001164377 1

135  0503548000610 หจก.ก.กรุงเทพอเีลคทริค2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-3356 ชม              6,000.00 22/7/2563 เลขที่ 3001732879 1
136  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 

(ส ำนักงำนใหญ่)
จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯแรงสูง บำ้นพระนอนหนอง
ผ้ึง WBS : P-TDD01.4-A-CHMD1.0036

             5,347.86 23/7/2563 เลขที่ 3001733749 1

137  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯแรงสูงวัดเสำหนิ ซ.11 WBS
 : P-TDD01.4-A-CHMD1.0039

             5,347.86 23/7/2563 เลขที่ 3001733752 1

138  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย บ.เคทีพี เเอสเซท จ ำกดั WBS : 
C-62-A-CHMCS.0290.03.1

               980.12 23/7/2563 เลขที่ 3001733787 1

139  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ อปุกรณ์ส ำหรับใช้หน้ำงำน ปป.แรงสูง บำ้นเสำหนิ ซ.
11 WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0039

             4,280.00 23/7/2563 เลขที่ 3001733790 1

140  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน บจก.ทรัพย์เชียงใหม่แลนด์ 
C-62-A-CHMCS.0013.02.1 PO.3001734237 ลว.
24.07.2020

               980.12 24/7/2563 เลขที่ 3001734237 1

141  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน บจก.ทรัพย์เชียงใหม่แลนด์ 
C-62-A-CHMCS.0013.02.1 PO.3001734239 ลว.
24.07.2020

             3,565.24 24/7/2563 เลขที่ 3001734239 1

142  0503514000421 บริษัท สรสิทธิกลกำร เชียงใหม่ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน 80-8027 ชม            10,314.80 24/7/2563 เลขที่ 3001734048 1
143  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0037.01.1 

หจก.สุมลพร กรุ๊ป
             8,613.50 24/7/2563 เลขที่ 3001734453 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

144  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ ค่ำปำ้ย (GECC) จ ำนวน 7 รำยกำร ตำมใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
 05 เลขที่ 19

             4,940.00 29/7/2563 เลขที่ 2001200322 1

145  0505538001411 บริษัท อซูีซุเชียงใหม่เซลส์ จ ำกดั (สำขำ
ส ำนักงำนใหญ่)

ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 59-0581 กทม              1,872.50 30/7/2563 เลขที่ 3001735598 1

146  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน กย-208 ชม            16,538.00 30/7/2563 เลขที่ 3001735810 1
147  5700700022419 ร้ำนชัยชนะแอร์ (ส ำนักใหญ่) ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 89-8100 กทม            22,448.60 30/7/2563 เลขที่ 3001735518 1
148  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย นำยประยูร กองแดง 

C-63-A-CHMCS.0125.03.1 PO.3001736089ลว.
31.07.2020

             1,960.24 31/7/2563 เลขที่ 3001736089 1

149  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิทรำย งำนมัสยิดช้ำงคลำน 
C-63-A-CHMCS.0093.03.1 PO.3001736085 ลว.
31.07.2020

             1,960.24 31/7/2563 เลขที่ 3001736085 1

150  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย บริษัทพฤกษำ ฯ
C-62-A-CHMCS.0115.02.1 PO.3001736100 ลว.
31.07.2563

             3,565.24 31/7/2563 เลขที่ 3001736100 1

151  0503561007771 หจก.เชียงใหม่กลกำร ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-8772 ชม              8,806.10 4/8/2563 เลขที่ 3001737170 1
152  0503563002032 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอกใหญ่ ลิฟท์ต้ิง 

อคีวิปเม้นท์(ส ำนักงำนใหญ่)
จดัซ้ือ อปุกรณ์ส ำหรับใช้หน้ำงำน ปป.แรงสูงซอยข้ำง
นพรัตน์กำรยำง WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0043

             9,993.80 4/8/2563 เลขที่ 3001737365 1

153  0503552003130 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นพคุณโฮม 555 ค่ำตีเส้นจรำจรช่องจอดรถจกัรยำนยนต์ฯ ตำม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี เล่มที่ 03 เลขที่ 120

           39,077.34 5/8/2563 เลขที่ 2001238963 1

154  1509901511791 วีคำร์แคร์&มำยคำร์เร็นทอลเชียงใหม่ ค่ำล้ำง อดั ฉีด 5กฉ-6261 กทม                200.00 5/8/2563 เลขที่ 2001238744 1
155  0503548000610 หจก.ก.กรุงเทพอเีลคทริค2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-3356 ชม                750.00 10/8/2563 เลขที่ 3001739818 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

156  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน น.ส.ศิรินภรณ์ แดนช่ำงค ำ 
C-62-A-CHMCS.0309.03.1 PO.3001740668ลว.
11.08.2020

             3,565.24 11/8/2563 เลขที่ 3001740668 1

157  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนูหนิทรำย งำน บริษัท ศุภำลัย จ ำกดั 
C-63-A-CHMCS.0144.02.1 PO.3001740665 ลว.
11.08.2020

               980.12 11/8/2563 เลขที่ 3001740665 1

158  0503539000858 หจก.เชียงฮซดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย น.ส.ศิรินภรณ์ แดนช่ำงค ำ 
C-62-A-CHMCS.0309.03.1 PO.3001740668 ลว.
11.08.2020

             3,565.24 11/8/2563 เลขที่ 3001740668 1

159  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน น.ส.ศิรินภรณ์ แดนช่ำงค ำ 
C-62-A-CHMCS.0309.03.1 PO.3001740668ลว.
11.08.2020

             3,565.24 11/8/2563 เลขที่ 3001740668 1

160  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นค-5409 ชม              1,200.00 13/8/2563 เลขที่ 2001265360 1
161  0505531000249 บริษัท สรสิทธิซัพพลำยส์ จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-8772 ชม                941.60 14/8/2563 เลขที่ 3001741731 1
162  0503563002032 หจก.เอกใหญ่ ลิฟท์ต้ิง อคีวิปเม้นท์

(ส ำนักงำนใหญ่)
ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-3356 ชม            16,873.90 14/8/2563 เลขที่ 3001741738 1

163  1509901511791 วีคำร์แคร์&มำยคำร์เร็นทอลเชียงใหม่ ค่ำ ล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377 ชม                200.00 17/8/2563 เลขที่ 2001292831 1
164  3509900919556 นำยปยิชำติ วิทยสิงห์ ค่ำถ่ำยเอกสำรเดือน กรกฎำคม 2563 (ผกส.,ผบป.) ตำมบลิ

เงินสดเล่มที่ 3 เลขที่ 02
               966.50 17/8/2563 เลขที่ 2001287225 1

165  0545561000506 บริษัทเอ ปโิตรเลียม จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน กล-3309อบุลรำชธำนี(462309)22/08/63ชุดที่ 2

               960.00 17/8/2563 เลขที่ 2001456714 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

166  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0196.01.1 
น.ส.ณัฐพัชร์ ธนิศรสุวัฒน์

             5,314.05 18/8/2563 เลขที่ 3001743416 1

167  0503561007771 หจก.เชียงใหม่กลกำร ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 89-8100 กทม            28,526.20 18/8/2563 เลขที่ 3001743452 1
168  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0160.02.1 

นำยสุรกจิ ไม้แกว้
             6,502.39 18/8/2563 เลขที่ 3001743424 1

169  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ นำยภัควัฒน์ กลุณำ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0163.01.1

           44,310.84 18/8/2563 เลขที่ 3001743454 1

170  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0180.02.1 
นำงประนอม เทวินทร์

             3,707.87 18/8/2563 เลขที่ 3001743436 1

171  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน กย-208ชม(462309)15/07/63ชุดที่ 40

             1,278.20 20/8/2563 เลขที่ 2001310262 1

172  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 9กข3433กทม(462309)23/07/63ชุดที่ 4

             1,322.10 20/8/2563 เลขที่ 2001305888 1

173  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)13/07/63ชุดที่ 51

             1,275.10 20/8/2563 เลขที่ 2001311047 1

174  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอย เชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)24/07/63ชุดที่ 23

             3,051.00 20/8/2563 เลขที่ 2001308709 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

175  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอย เชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน กล-3309อบุลรำชธำนี
(462309)24/07/63ชุดที่ 2

             1,281.40 20/8/2563 เลขที่ 2001307888 1

176  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)12/07/63ชุดที่ 
55

             1,315.60 20/8/2563 เลขที่ 2001311184 1

177  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)01/07/63ชุดที่ 36

             1,166.40 20/8/2563 เลขที่ 2001310013 1

178  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)25/07/63ชุดที่ 34

             1,362.80 20/8/2563 เลขที่ 2001309881 1

179  0105537121254 บริษัทปตท. บริหำรธุรกจิค้ำปลีก จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ฮฐ-2361กทม(462309)24/07/63ชุดที่ 62

             1,344.00 20/8/2563 เลขที่ 2001311760 1

180  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)23/07/63ชุดที่ 6

             1,383.10 20/8/2563 เลขที่ 2001306110 1

181  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 2ท0354ชม(462309)03/07/63ชุดที่ 8

             1,036.90 20/8/2563 เลขที่ 2001306363 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

182  0107561000013 บ.ปตท. สำขำหนองหอย เชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)21/07/63ชุดที่ 52

             1,276.20 20/8/2563 เลขที่ 2001311087 1

183  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 8กณ6824กทม(462309)20/07/63ชุดที่ 
59

             1,116.60 20/8/2563 เลขที่ 2001311347 1

184  0505562019642 บริษัท สรสิทธิกลกำรเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-4019 ชม              8,431.60 20/8/2563 เลขที่ 3001744658 1
185  0994000434014 สหกรณ์กำรเกษตรพร้ำว จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 

รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)30/07/63ชุดที่ 24
             2,341.00 20/8/2563 เลขที่ 2001308780 1

186  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)08/07/63ชุดที่ 37

             1,196.40 20/8/2563 เลขที่ 1196.40 1

187  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-3666ชม(462309)22/07/63ชุดที่ 18

               917.20 20/8/2563 เลขที่ 2001306392 1

188  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)09/07/63ชุดที่ 45

             1,160.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310747 1

189  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 80-8027ม(462309)01/07/63ชุดที่ 14

               894.20 20/8/2563 เลขที่ 2001307983 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

190  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นค-5409ชม(462309)17/07/63ชุดที่ 43

             1,056.80 20/8/2563 เลขที่ 2001310450 1

191  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)31/07/63ชุดที่ 39

             1,017.00 20/8/2563 เลขที่ 200310114 1

192  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)11/07/63ชุดที่ 21

             3,036.00 20/8/2563 เลขที่ 2001308476 1

193  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)29/07/63ชุดที่ 53

             1,322.10 20/8/2563 เลขที่ 2001311118 1

194  0994000434014 สหกรณ์กำรเกษตรพร้ำว จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)16/07/63ชุดที่ 22

             3,451.50 20/8/2563 เลขที่ 2001308629 1

195  0503545000775 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดันอร์ธเทิร์น เชียงใหม่
ออยล์

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 9กข3433กทม(462309)08/07/63ชุดที่ 3

             1,276.20 20/8/2563 เลขที่ 2001305959 1

196  0623556001211 หจก.สลกบำตร2556 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ฮฐ-2361กทม(462309)26/07/63ชุดที่ 63

             1,335.00 20/8/2563 เลขที่ 2001311781 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

197  0663544000479 หจก.เอเซียพิจติรออยล์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)25/07/63ชุดที่ 
13

               937.30 20/8/2563 เลขที่ 2001307951 1

198  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)13/07/63ชุดที่ 32

             1,376.30 20/8/2563 เลขที่ 2001309436 1

199  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 2ท0354ชม(462309)22/07/63ชุดที่ 9

               917.20 20/8/2563 เลขที่ 2001306416 1

200  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)13/07/63ชุดที่ 28

             3,036.00 20/8/2563 เลขที่ 2001309098 1

201  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)29/07/63ชุดที่ 29

             3,254.40 20/8/2563 เลขที่ 2001309135 1

202  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3139ชม(462309)30/07/63ชุดที่ 26

             1,098.40 20/8/2563 เลขที่ 2001309006 1

203  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)07/07/63ชุดที่ 50

             1,355.90 20/8/2563 เลขที่ 2001311006 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

204  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)20/07/63ชุดที่ 17

             1,196.40 20/8/2563 เลขที่ 2001308159 1

205  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 4ท7540ชม(462309)17/07/63ชุดที่ 10

               917.20 20/8/2563 เลขที่ 2001308291 1

206  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ฮฐ-2361กทม(462309)23/07/63ชุดที่ 61

             1,220.40 20/8/2563 เลขที่ 2001311706 1

207  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)17/07/63ชุดที่ 49

             1,136.60 20/8/2563 เลขที่ 2001310983 1

208  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นค-5409ชม(462309)03/07/63ชุดที่ 42

               977.10 20/8/2563 เลขที่ 2001310408 1

209  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอย เชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ฮฐ-2361กทม(462309)22/07/63ชุดที่ 60

                 99.70 20/8/2563 เลขที่ 2001311432 1

210  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)31/07/63ชุดที่ 47

             1,135.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310909 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

211  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)02/07/63ชุดที่ 
54

             1,321.90 20/8/2563 เลขที่ 2001311157 1

212  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน กษ-3260ชม(462309)23/07/63ชุดที่ 41

             1,057.70 20/8/2563 เลขที่ 2001310295 1

213  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)20/07/63ชุดที่ 33

             1,375.90 20/8/2563 เลขที่ 2001305730 1

214  0105537121254 บริษัทปตท. บริหำรธุรกจิค้ำปลีก จ ำกดั
(ไฮเวย์เชียงใหม)่

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)27/07/63ชุดที่ 
57

             1,470.40 20/8/2563 เลขที่ 2001311323 1

215  0505519000030 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)02/07/63ชุดที่ 44

               600.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310645 1

216  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)02/07/63ชุดที่ 27

             2,916.00 20/8/2563 เลขที่ 2001309047 1

217  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)23/07/63ชุดที่ 
11

             1,281.40 20/8/2563 เลขที่ 2001305782 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

218  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 8กณ6824กทม(462309)16/07/63ชุดที่ 
58

             1,116.60 20/8/2563 เลขที่ 2001311404 1

219  0105537121254 บริษัทปตท.บริหำรธุรกจิค้ำปลีก จ ำกดั
(ไฮเวย์เชียงใหม)่

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)03/07/63ชุดที่ 30

             1,628.90 20/8/2563 เลขที่ 2001309331 1

220  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)31/07/63ชุดที่ 35

             1,037.30 20/8/2563 เลขที่ 2001309933 1

221  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)13/07/63ชุดที่ 7

             4,020.50 20/8/2563 เลขที่ 2001306301 1

222  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)20/07/63ชุดที่ 20

             1,814.50 20/8/2563 เลขที่ 2001308421 1

223  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)12/07/63ชุดที่ 5

             1,619.20 20/8/2563 เลขที่ 2001306002 1

224  5700700022419 ชัยชนะแอร์(ส ำนักงำนใหญ่) ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-4019 ชม              3,745.00 20/8/2563 เลขที่ 3001744664 1
225  0105558018088 บริษัท ปโิตรเลียมอเวนิว แจง้วัฒนะ 

จ ำกดั
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)24/07/63ชุดที่ 
12

             1,562.20 20/8/2563 เลขที่ 2001307917 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

226  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)09/07/63ชุดที่ 31

             1,395.80 20/8/2563 เลขที่ 2001309387 1

227  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)23/07/63ชุดที่ 38

             1,017.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310156 1

228  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)20/07/63ชุดที่ 46

             1,150.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310824 1

229  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)02/07/63ชุดที่ 19

             1,594.30 20/8/2563 เลขที่ 2001308329 1

230  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 82-3139ชม(462309)14/07/63ชุดที่ 25

             1,032.20 20/8/2563 เลขที่ 2001308817 1

231  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)10/07/63ชุดที่ 16

             1,196.40 20/8/2563 เลขที่ 2001308198 1

232  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)10/07/63ชุดที่ 48

               997.00 20/8/2563 เลขที่ 2001310942 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

233  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 80-8027ชม(462309)20/07/63ชุดที่ 15

             1,216.30 20/8/2563 เลขที่ 2001308077 1

234  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)21/07/63ชุดที่ 
56

             1,336.00 20/8/2563 เลขที่ 2001311272 1

235  0107561000013 ปตท.หนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ก.ค.63 
รถยนต์ทะเบยีน กล-3309อบุลรำชธำนี
(462309)03/07/63ชุดที่ 1

             1,375.90 20/8/2563 เลขที่ 2001309787 1

236  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล็อก ค่ำตรำยำง (พชง.ผกส.กฟจ.ชม.) ตำมใบส่งของ No. 17 No.
 0805

               100.00 21/8/2563 เลขที่ 2001324235 1

237  1509901511791 วีคำร์แคร์&มำยด์คำร์เร้น ค่ำ ล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ทะเบยีน ฮฐ-2361 กทม                220.00 21/8/2563 เลขที่ 2001324752 1

238  0503548000610 หจก.ก.กรุงเทพอเีลคทริค 2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน ผษ-8832 ชม              4,800.00 21/8/2563 เลขที่ 2001322618 1

239  1509901511791 วีคำร์แคร์&มำยด์คำร์เร้นท์ ค่ำ ล้ำง อดั ฉีด รถยนต์ทะเบยีน 9กข3433กทม                200.00 21/8/2563 เลขที่ 2001324780 1

240  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนำยำนยนต์ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-4019 ชม              6,671.45 25/8/2563 เลขที่ 3001746583 1

241  0503548000610 หจก. ก.กรุงเทพอเีลคทรีค 2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-2853 ชม                200.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746572 1

242  0503561007771 หจก.เชียงใหม่กลกำร ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 83-4694 ชม            97,295.10 25/8/2563 เลขที่ 3001746564 1

243  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนำ ยำนยนต์ ค่ำซ่อแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-4019 ชม              6,671.45 25/8/2563 เลขที่ 3001746583 1

244  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน งบย-354ชม
(462309)27/04/63ชุดที่ 27

                 52.29 26/8/2563 เลขที่ 2001345152 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

245  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 9กค-2467กทม
(462309)23/04/63ชุดที่ 3

             1,173.64 26/8/2563 เลขที่ 2001344761 1

246  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน งบย-354ชม
(462309)03/04/63ชุดที่ 24

                 56.19 26/8/2563 เลขที่ 2001345151 1

247  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 1กศ-6100ชม
(462309)09/04/63ชุดที่44

                 56.19 26/8/2563 เลขที่ 2001345158 1

248  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 9กข3433กทม
(462309)08/04/63ชุดที่ 1

             1,401.84 26/8/2563 เลขที่ 2001344735 1

249  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 1กศ-6099ชม
(462309)02/04/63ชุดที่41

                 56.19 26/8/2563 เลขที่ 2001345154 1

250  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟท์รหสั น
1-8-211(462309)14/04/63ชุดที่ 8

             1,062.00 26/8/2563 เลขที่ 2001345159 1

251  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 53-1519กทม
(462309)09/04/63ชุดที่ 19

             2,527.56 26/8/2563 เลขที่ 2001344921 1

252  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ (สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน คลต-215ชม
(462309)28/04/63ชุดที่ 15

                 52.29 26/8/2563 เลขที่ 2001345153 1

253  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 53-1519กทม
(462309)30/04/63ชุดที่ 18

             1,995.40 26/8/2563 เลขที่ 2001345162 1

254  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 1กศ-6099ชม
(462309)17/04/63ชุดที่40

                 52.59 26/8/2563 เลขที่ 2001345150 1

255  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ (สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 2ฒห-7592กทม
(462309)07/04/63ชุดที่ 4

             1,274.40 26/8/2563 เลขที่ 2001344770 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

256  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน จงษ-133ชม
(462309)20/04/63ชุดที่31

                 36.06 26/8/2563 เลขที่ 2001345136 1

257  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน งบย-354ชม
(462309)20/04/63ชุดที่ 23

                 54.09 26/8/2563 เลขที่ 2001344954 1

258  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน จงษ-133ชม
(462309)08/04/63ชุดที่32

                 37.46 26/8/2563 เลขที่ 2001345137 1

259  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 2ฒห-7593กทม
(462309)09/04/63ชุดที่ 6

             1,231.92 26/8/2563 เลขที่ 2001344800 1

260  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน 53-1519กทม
(462309)02/04/63ชุดที่ 20

             2,824.92 26/8/2563 เลขที่ 2001344936 1

261  0503558002704 หจก.เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบยีน ฮอ-4425กทม
(462309)14/04/63ชุดที่ 7

             1,151.70 26/8/2563 เลขที่ 2001344827 1

262  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน งบย-354ชม
(462309)10/04/63ชุดที่29

                 54.39 26/8/2563 เลขที่ 2001345133 1

263  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน จงษ-133ชม
(462309)30/04/63ชุดที่33

                 34.86 26/8/2563 เลขที่ 2001345141 1

264  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ(สำขำ1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจกัรยำนยนต์ทะเบยีน 1กศ-6099ชม
(462309)14/04/63ชุดที่39

                 54.39 26/8/2563 เลขที่ 2001345148 1

265  0503548000610 หจก. ก.กรุงเทพอเีลคทริค2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-6120 ชม              1,065.00 27/8/2563 เลขที่ 3001748230 1
266  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0205.01.1 

นำยสิทธิชัย เตซะจนิตนำ
             1,185.56 27/8/2563 เลขที่ 3001748541 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

267  0503560001663 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ณัชพล กำรไฟฟ้ำ
(2017)

ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0175.01.1 
นำยปัน๋ หนิแกว้

           13,262.65 27/8/2563 เลขที่ 3001748551 1

268  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0174.01.1 
น.ส.ศรุตำ เยำวรักษ์

             6,591.20 27/8/2563 เลขที่ 3001748539 1

269  0505557008000 บริษัท ลูซิด เอนจเินียร่ิง ซิสเทม จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำงำนขยำยเขตฯ C-63-A-CHMCS.0173.01.1 
นำยประเสริฐ มอญตำ

             9,597.90 27/8/2563 เลขที่ 3001748535 1

270  0503548000610 หจก. ก.กรุงเทพอเีลคทริค 2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 4ท-7540 ชม              3,000.00 31/8/2563 เลขที่ 2001371523 1
271  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค

เพำเวอร์
ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ น.ส.จนัทร์ฉำย ใจสันต์ิ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0202.02.1

           77,926.50 2/9/2563 เลขที่ 3001750616 1

272  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ น.ส.พร้ิงพรรณรำย วอทแฮมส์ WBS
 : C-63-A-CHMCS.0158.02.1

             6,734.58 3/9/2563 เลขที่ 3001751435 1

273  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ หจก.สิรีปวริศ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0165.01.1

           53,747.71 3/9/2563 เลขที่ 3001751441 1

274  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จ ำกดั 
WBS : C-63-A-CHMCS.0145.02.1

             5,553.30 3/9/2563 เลขที่ 3001751449 1

275  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ นำยธัชพล ประคัลภำกร WBS : 
C-63-A-CHMCS.0176.02.1

           26,242.82 8/9/2563 เลขที่ 3001751821 1

276  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนนำงรุ่งทิวำ วรรณจกัร์ 
C-63-A-CHMCS.0177.02.1 PO.3001752804 ลว.
09.09.2020

               980.12 9/9/2563 เลขที่ 3001752804 1

277  3509900919556 นำยปยิชำติ วิทยสิงห์ ค่ำถ่ำยเอกสำรเดือน สิงหำคม 2563 ตำมบลิเงินสด เล่มที่ 3 
เลขที่ 04

             2,671.00 9/9/2563 เลขที่ 2001410321 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

278  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนนำงรุ่งทิวำ วรรณจกัร์ 
C-63-A-CHMCS.0177.02.1 PO.3001752779 ลว.
09.09.2020

             2,752.04 9/9/2563 เลขที่ 3001752779 1

279  5700700022419 ชัยชนะแอร์(ส ำนักงำนใหญ่) ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 2ท-0354 ชม              2,782.00 9/9/2563 เลขที่ 2001409851 1
280  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 83-7915 ชม              2,900.00 9/9/2563 เลขที่ 2001404915 1
281  0105530012891 บริษัท ชัยรัชกำร(กรุงเทพ)จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 53-4221 กทม              6,368.64 9/9/2563 เลขที่ 2001409773 1
282  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน นำงนงลักษณ์ โรจนพำนิช 

C-63-A-CHMCS.0164.021.1 PO.3001752784 ลว.
09.09.2020

             3,565.24 9/9/2563 เลขที่ 3001752784 1

283  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-3356 ชม              3,950.00 9/9/2563 เลขที่ 3001752858 1
284  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนำยำนยนต์ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-8772 ชม            55,479.50 14/9/2563 เลขที่ 3001754620 1
285  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนนำยเศณษฐโชค ไชยเจริญวงศ์ 

C-63-A-CHMCS.0167.02.1 PO.3001754907 ลว.
14.09.2020

             1,376.02 14/9/2563 เลขที่ 3001754907 1

286  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปปู หนิ ทรำย งำน นำยเศรษฐโชค ไชยเจริญวงศ์ 
C-63-A-CHMCS.0167.03.1 PO.3001754909 ลว.
14.09.2020

               980.12 14/9/2563 เลขที่ 3001754909 1

287  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนนำยเศรษฐโชค ไชยเจริญวงศ์ 
C-63-A-CHMCS.0167.02.1 PO.3001754901 ลว.
14.09.2020

             1,782.62 14/9/2563 เลขที่ 3001754901 1

288  0503548003431 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพำเวอร์ เซิร์ซ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ นำงณภษร คันธำรัตนกลุ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0194.01.1

             5,735.20 15/9/2563 เลขที่ 3001755637 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

289  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯบำ้นใหม่สำมัคคี ซ.7 WBS :
 P-TDD01.4-A-CHMD1.0053

             3,565.24 15/9/2563 เลขที่ 3001755640 1

290  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย บจก.ดี แอนด์ จ ีบรำเธอร์ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0137.03.1

             2,762.74 15/9/2563 เลขที่ 3001755642 1

291  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ น.ส.กริณำ พิพัฒน์เจริญวงศ์ WBS :
 C-63-A-CHMCS.0201.02.1

           42,270.93 15/9/2563 เลขที่ 3001755634 1

292  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย นำยอลงกรณ์ ยังเทียน WBS : 
C-63-A-CHMCS.0222.03.1

               980.12 15/9/2563 เลขที่ 3001755650 1

293  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯแรงสูง บำ้นใหม่สำมัคคี ซ.4
 WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0035

             3,565.24 15/9/2563 เลขที่ 3001755639 1

294  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย น.ส.พวงเดือน แสนธิ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0182.01.1

               980.12 15/9/2563 เลขที่ 3001755643 1

295  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย นำยดิเรก ผำติกลุศิลำ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0213.03.1

               980.12 15/9/2563 เลขที่ 3001757216 1

296  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย หจก.เปำ่เปำ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0162.03.1

               980.12 15/9/2563 เลขที่ 3001755645 1

297  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำน นำยธีรวรรธน์ ศิริรัตน์ 
C-63-A-CHMCS.0146.02.1 PO.3001756220 ลว.
16.09.2020

             5,347.86 16/9/2563 เลขที่ 3001756220 1

298  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิทรำย งำน นำยธีรววธน์ ศิริรัตน์ 
C-63-A-CHMCS.0146.02.1 PO.3001756304 ลว.
16.09.2020

             3,565.24 16/9/2563 เลขที่ 3001756304 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

299  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 8กณ-6824กทม(462309)05/08/63ชุดที่67

             1,102.20 17/9/2563 เลขที่ 2001460322 1

300  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)19/08/63ชุดที่56

             1,026.50 17/9/2563 เลขที่ 2001460068 1

301  0573557002654 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัล้ีฮะจกัรุ่งเรือง ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)25/08/63ชุดที่ 13

             2,829.70 17/9/2563 เลขที่ 2001457147 1

302  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)11/08/63ชุดที่ 25

             1,242.50 17/9/2563 เลขที่ 2001458304 1

303  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 4ท-7540ชม(462309)10/08/63ชุดที่ 17

               901.80 17/9/2563 เลขที่ 2001457918 1

304  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)04/08/63ชุดที่58

             1,302.60 17/9/2563 เลขที่ 2001460125 1

305  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)20/08/63ชุดที่36

             2,961.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459291 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

306  0133549003268 หจก.ทิพย์ศิริปโิตเลียม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)31/08/63ชุดที่ 22

             1,044.30 17/9/2563 เลขที่ 2001458161 1

307  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)03/08/63ชุดที่42

             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001458682 1

308  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)13/08/63ชุดที่ 9

             3,179.50 17/9/2563 เลขที่ 2001456840 1

309  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)24/08/63ชุดที่45

             1,579.20 17/9/2563 เลขที่ 2001458767 1

310  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-2853 ชม              2,900.00 17/9/2563 เลขที่ 3001757117 1
311  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์

ทะเบยีน กล3309อบุลรำชธำนี(462309)02/08/63ชุดที่ 1
             1,322.60 17/9/2563 เลขที่ 2001456616 1

312  0115555015410 บริษัทสยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)21/08/63ชุดที่54

             1,228.00 17/9/2563 เลขที่ 2001460013 1

313  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 9กข-3433กทม(462309)02/08/63ชุดที่ 3

             1,302.60 17/9/2563 เลขที่ 2001456744 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

314  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)06/08/63ชุดที่ 6

             1,563.10 17/9/2563 เลขที่ 2001456783 1

315  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)06/08/63ชุดที่34

             3,006.00 17/9/2563 เลขที่ 3006 1

316  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)05/08/63ชุดที่31

             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001459328 1

317  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย นำยดิเรก ผำติกลุศิลำ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0213.02.2

               980.12 17/9/2563 เลขที่ 3001757221 1

318  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 2ท-0354ชม(462309)07/08/63ชุดที่ 16

               921.80 17/9/2563 เลขที่ 2001457872 1

319  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)11/08/63ชุดที่43

             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001458270 1

320  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)13/08/63ชุดที่40

             3,006.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459255 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

321  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 4ท-7540ชม(462309)26/08/63ชุดที่ 18

               947.50 17/9/2563 เลขที่ 2001457950 1

322  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน กษ-3260ชม(462309)18/08/63ชุดที่50

               908.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459709 1

323  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-3139ชม(462309)18/08/63ชุดที่38

               908.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459169 1

324  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน นค-5409ชม(462309)17/08/63ชุดที่51

             1,042.30 17/9/2563 เลขที่ 2001459777 1

325  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที2่ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0200.02.1

               980.12 17/9/2563 เลขที่ 3001757223 1

326  0105537121254 บริษัทปตท. บริหำรธุรกจิค้ำปลีก จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-5404ชม(462309)21/08/63ชุดที่30

             1,114.30 17/9/2563 เลขที่ 2001458697 1

327  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 9กข-3433กทม(462309)17/08/63ชุดที่ 4

             1,382.80 17/9/2563 เลขที่ 2001456769 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

328  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)28/08/63ชุดที่ 21

               360.70 17/9/2563 เลขที่ 2001458048 1

329  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)31/08/63ชุดที่57

             1,162.30 17/9/2563 เลขที่ 2001460103 1

330  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)29/08/63ชุดที่46

             1,583.20 17/9/2563 เลขที่ 2001459498 1

331  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)20/08/63ชุดที่ 26

               829.10 17/9/2563 เลขที่ 2001458398 1

332  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)09/08/63ชุดที่64

             1,322.40 17/9/2563 เลขที่ 2001460269 1

333  0994000872186 สหกรณ์กำรเกษตรหำ้งฉัตร จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)24/08/63ชุดที่ 12

             3,094.80 17/9/2563 เลขที่ 2001457024 1

334  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 53-0581กทม(462309)20/08/63ชุดที่ 7

             1,539.70 17/9/2563 เลขที่ 2001456806 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

335  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-3666ชม(462309)07/08/63ชุดที่ 28

             1,002.00 17/9/2563 เลขที่ 2001458507 1

336  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 1ฒภ7529กทม(462309)03/08/63ชุดที่63

             1,322.60 17/9/2563 เลขที่ 2001460253 1

337  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)10/08/63ชุดที่59

             1,362.70 17/9/2563 เลขที่ 2001460161 1

338  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 80-8027ชม(462309)22/08/63ชุดที่ 23

             1,381.80 17/9/2563 เลขที่ 2001458229 1

339  0503548000610 หจก. ก.กรุงเทพอเีลคทริค 2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 83-4694 ชม              5,000.00 17/9/2563 เลขที่ 3001757034 1
340  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์

ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)11/08/63ชุดที่47
             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001459393 1

341  0505535000022 บริษัทแม่โจอ้อยล์เซอร์วิส จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)27/08/63ชุดที่37

             2,004.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459118 1

342  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)05/08/63ชุดที่39

             2,104.20 17/9/2563 เลขที่ 2001459215 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

343  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-3666ชม(462309)27/08/63ชุดที่ 29

               761.50 17/9/2563 เลขที่ 2001458538 1

344  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 83-4694ชม(462309)21/08/63ชุดที่48

             1,184.40 17/9/2563 เลขที่ 2001459578 1

345  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)11/08/63ชุดที่32

             1,683.40 17/9/2563 เลขที่ 2001458714 1

346  0994000872186 สหกรณ์นครลำนนำเดินรถ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)27/08/63ชุดที่ 14

             3,133.40 17/9/2563 เลขที่ 2001457166 1

347  0994000434065 สหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเกด็ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน นง-3836ชม(462309)05/08/63ชุดที่53

             1,267.20 17/9/2563 เลขที่ 2001459895 1

348  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย บ.ระมิงค์ เบฟเวอเรจ จ ำกดั WBS : 
C-63-A-CHMCS.0170.02.2

               980.12 17/9/2563 เลขที่ 3001757222 1

349  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)03/08/63ชุดที่ 24

             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001459541 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

350  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)27/08/63ชุดที่ 20

             1,282.60 17/9/2563 เลขที่ 2001458016 1

351  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-2853ชม(462309)27/08/63ชุดที่ 27

             1,002.20 17/9/2563 เลขที่ 2001458451 1

352  0994000443480 สหกรณ์กำรเกษตรหำ้งฉัตร จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)17/08/63ชุดที่ 10

             2,884.10 17/9/2563 เลขที่ 2001456893 1

353  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-6120ชม(462309)26/08/63ชุดที่33

             1,579.20 17/9/2563 เลขที่ 2001459459 1

354  0573557002654 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัล้ีฮะจกัรุ่งเรือง ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)28/08/63ชุดที่ 15

             3,005.60 17/9/2563 เลขที่ 2001457523 1

355  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-4019ชม(462309)16/08/63ชุดที่44

             1,563.10 17/9/2563 เลขที่ 2001459421 1

356  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ผษ-8832ชม(462309)06/08/63ชุดที่55

               941.90 17/9/2563 เลขที่ 2001460033 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

357  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)23/08/63ชุดที่61

             1,342.30 17/9/2563 เลขที่ 2001460210 1

358  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯ ซอยข้ำงนพรัตน์กำรยำง 
WBS : P-TDD01.4-A-CHMD0.0043

             5,347.86 17/9/2563 เลขที่ 3001757225 1

359  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน กย-208ชม(462309)07/08/63ชุดที่49

             1,152.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459667 1

360  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)19/08/63ชุดที่65

             1,322.60 17/9/2563 เลขที่ 2001460286 1

361  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 1ฒภ-7529กทม(462309)29/08/63ชุดที่66

             1,282.60 17/9/2563 เลขที่ 2001460297 1

362  0503539000858 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือ ปนู หนิ ทรำย ปรับปรุงฯแรงสูง แยกวัดเสำหนิ WBS
 : P-TDD01.4-A-CHMD0.0046

             3,565.24 17/9/2563 เลขที่ 300175214 1

363  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 82-3356ชม(462309)26/08/63ชุดที่41

             2,961.00 17/9/2563 เลขที่ 2001459000 1

364  0145540000128 บริษัทจติรเจริญทรัพย์ จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 89-8100กทม(462309)18/08/63ชุดที่ 11

             2,896.40 17/9/2563 เลขที่ 2001456998 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

365  0994000434014 สหกรณ์กำรเกษตรพร้ำว จ ำกดั ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 81-8772ชม(462309)11/08/63ชุดที่35

             2,773.20 17/9/2563 เลขที่ 2001458944 1

366  0107561000013 บ.ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 5กฉ-6261กทม(462309)05/08/63ชุดที่ 19

             1,262.50 17/9/2563 เลขที่ 2001457987 1

367  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)29/08/63ชุดที่62

             1,202.40 17/9/2563 เลขที่ 2001460224 1

368  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ำกดั สำขำแม่ริม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ฮฐ-2361กทม(462309)16/08/63ชุดที่68

             1,002.00 17/9/2563 เลขที่ 2001460366 1

369  0107561000013 บริษัท ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน ยข-2377ชม(462309)16/08/63ชุดที่60

             1,282.60 17/9/2563 เลขที่ 2001460191 1

370  0107561000013 ปตท.สำขำหนองหอยเชียงใหม่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงบตัรฟีดกำร์ดประจ ำเดือน ส.ค.63รถยนต์
ทะเบยีน 9กข-3433กทม(462309)29/08/63ชุดที่ 5

             1,330.10 17/9/2563 เลขที่ 2001456774 1

371  5700700022419 ชัยชนะแอร์(ส ำนักใหญ่) ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นค-5409 ชม              3,691.50 22/9/2563 เลขที่ 2001462953 1
372  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค

เพำเวอร์
ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ บจก. เอม็.เอม็.เอสเตท WBS : 
C-63-A-CHMCS.0224.01.1

           82,165.30 23/9/2563 เลขที่ 3001759861 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

373  0994000165501 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์กำรยำง จ ำกดั ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 80-8027 ชม              1,284.00 23/9/2563 เลขที่ 3001759868 1

374  0503548003431 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพำเวอร์ เซิร์ซ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ บริษัท อำร์ต อนิ พำรำไดซ์ 
(เชียงใหม)่ จ ำกดั WBS : C-63-A-CHMCS.0219.03.1

             5,317.90 23/9/2563 เลขที่ 3001759798 1

375  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน82-3356 ชม              3,300.00 23/9/2563 เลขที่ 3001759788 1
376  1509901511791 วีคำร์แคร์&มำยคำร์เร็นทอลเชียงใหม่ ค่ำล้ำง อดั ฉีด รถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ฮฐ 2361 ชม                220.00 28/9/2563 เลขที่ 2001516228 1
377  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค

เพำเวอร์
ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ นำงพรพิไล ไรวำ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0234.02.1

             4,150.53 29/9/2563 เลขที่ 300762381 1

378  0503548000610 หจก. ก.กรุงเทพอเีลคทริค 2005 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-8772 ชม                800.00 29/9/2563 เลขที่ 3001762423 1
379  0994000165501 บริษัท สรสิทธิกลกำร เชียงใหม่ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 82-3356 ชม            10,710.70 29/9/2563 เลขที่ 3001762366 1
380  0503539000858 หจก.เชียงฮวด วัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย บริษัท ทรัพย์เชียงใหม่ แลนด์ จ ำกดั 

C-63-A-CHMCS.0115.02.1 PO.3001762662 ลว.
29.09.2020

             1,782.62 29/9/2563 เลขที่ 3001762662 1

381  0503546008168 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั.เอส เค เค อเิลคทริค
เพำเวอร์

ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตฯ นำยศรำวุธ จนินะแกว้ WBS : 
C-63-A-CHMCS.0228.01.1

             2,344.37 29/9/2563 เลขที่ 3001762378 1

382  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนนำยธีรวรรณ์ ศิริรัตน์ 
C-63-A-CHMCS.0146.02.1 PO.3001762660 ลว.
29.09.2020

             7,130.48 29/9/2563 เลขที่ 3001762660 1

383  0503539000858 หจก.เชียงฮวดวัสดุภัณฑ์ ซ้ือปนู หนิ ทรำย งำนบริษัท ทรัพย์เชียงใหม่แลนด์ จ ำกดั 
C-63-A-CHMCS.0115.02.1 PO.3001762663 ลว.
29.09.2020

             3,565.24 29/9/2563 เลขที่ 3001762663 1

384  3500100435025 อู่เดือนกำรช่ำง ค่ำซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 81-2969 ชม            48,000.00 30/9/2563 เลขที่ 3001762943 1
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385  0505540002755 บจก. เพียวเมำน์เทน ค่ำน้ ำด่ืม ขนำด 250 ซีซี              2,600.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093467 1
386  0503542003242 หจก.คลังเคร่ืองเขียน ซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในส ำนักงำน (ถ่ำนไฟฉำย) เพือ่ใช้กบั

อปุกรณ์เคร่ืองวัดไฟฟ้ำ ไมค์ลอย เคร่ืองวัดอณุหภูมิ และ
อปุกรณ์อเิลคทรอนิกส์ ใช้งำนประจ ำ กฟจ.เชียงใหม่

             4,656.00 16/7/2563 เลขที่ 2001142590 1

387  0505559007027 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ
 ใหแ้ก ่คุณวิวัฒน์ ทยำนุวัฒน์

             5,350.00 17/7/2563 เลขที่ 300173093 1

388  0505559007027 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ
 ใหแ้ก ่บริษัท บญุถำวร เซรำมิค จ ำกดั

           29,960.00 17/7/2563 เลขที่ 3001731096 1

389  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ จดัซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกต์ิิ              2,900.00 13/8/2563 เลขที่ 2001277082 1
390  0135552002554 บริษัท รอยัล ว็อช แอนด์ คล็อค จ ำกดั ซ้ือร่มสนำม พร้อมขำต้ัง สกรีนโลโก ้PEA 9 ชุด            19,260.00 14/8/2563 เลขที่ 2001392978 1

391  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ พระบรมฉำยำลักษณ์ ร.10              3,940.00 17/8/2563 เลขที่ 2001287164 1
392  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์              5,170.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323681 1
393  0505559007027 บริษัท เอ เซม ซิสเตอร์ จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ

 ใหแ้ก ่บริษัท หยกอนิเตอร์เทรด เชียงใหม่ จ ำกดั
           12,840.00 11/9/2563 เลขที่ 3001754018 1

394  0505559007027 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกบ ำรุงรักษำ ใหแ้ก ่โรงเรียนวำรี
เชียงใหม่

           26,750.00 18/9/2563 เลขที่ 3001757632 1

395  0505559007027 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จ ำกดั ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ ใหแ้ก ่
สถำบนัพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับอตุสำหกรรมบริกำร
สุขภำพ

           32,100.00 18/9/2563 เลขที่ 3001757630 1

396  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก ค่ำตรำยำงของเดิมไม่มีใช้งำน ตำมใบส่งของ No.0619 ,0620              1,040.00 16/7/2563 เลขที่ 2001143641 1
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397  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก ค่ำตรำยำงของเดิมไม่มีใช้งำน ตำมใบส่งของ No.0618                220.00 16/7/2563 เลขที่ 2001143576 1
398  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คลังเคร่ืองเขียน 

(ส ำนักงำนใหญ่)
ค่ำปล๊ักไฟ ตำมใบก ำกบัสินค้ำ/ใบก ำกบัภำษี เลขที่ 
IV2008072

               530.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323664 1

399  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัคลังเคร่ืองเขียน 
(ส ำนักงำนใหญ่)

ถุงร้อนใส/ยำงรัดของ/เชือกฟำง ตำมใบก ำกบัสินค้ำ/
ใบก ำกบัภำษี IV2008071

             1,410.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323644 1

400  1570200003023 นำยบญุเย่ียม วงค์อำรีย์ ซ่อมเคร่ืองตรวจนับธนบตัร ตำมบลิเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 
13

             1,200.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323594 1

401  1570200003023 นำย บญุเย่ียม วงค์อำรีย์ ค่ำซ่อมเคร่ืองธนบตัร Bellcon              1,200.00 28/9/2563 เลขที่ 2001515715 1
402  0513539000149 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สหล ำพูนขนส่ง 1996 ค่ำขนส่งเศษสำยไฟฟ้ำช ำรุด ให ้กคพ.3 เดือน ก.ค.63            12,500.00 14/7/2563 เลขที่ 3001728524 1

403  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำยำงมะตอย                495.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216063 1
404  0107563000037 บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน)
ค่ำส่งพัสดุไปทดสอบ กมอ.( 16 ม.ิย.63)                  90.00 16/7/2563 เลขที่ 2001144474 1

405  3509900804481 นำยประพัตร์ ประไพพันธ์ ค่ำจำ้งท ำสวนดูแลควำมสะอำดอำคำรและสวน ของ 
ผคพ.กฟจ.ชม. เดือน ม.ิย.63

             9,000.00 16/7/2563 เลขที่ 2001142367 1

406  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำสวิทกดจม 3 สำย                338.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216063 1
407  3509900977157 ล ำปำงชัยเชียงใหม่ ค่ำอปุกรณ์ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ                636.65 16/7/2563 เลขที่ 2100215657 1
408  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำมือจบัล้ินชักโต๊ะ                  35.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216063 1
409  3500100135307 ศุขโข เชียงใหม่ ค่ำมีดดำยหญ้ำ                410.00 16/7/2563 เลขที่ 2001144294 1
410  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำล้อรถเข็น                786.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216063 1
411  0503558002704 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เสือสุริยำ ค่ำน้ ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ ของ ผคพ.กฟจ.ชม.                100.00 16/7/2563 เลขที่ 2100214526 1
412  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำถังขยะพลำสติก              2,978.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195798 1
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413  5500590006939 นำยชำญวิทย์ ไชยวงค์ ค่ำซ่อมฝำตะแกรงระบำยน้ ำ ผคพ.กฟจ.ชม.              4,000.00 31/7/2563 เลขที่ 2001212629 1
414  0107561000196 บริษัท ดูโอม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำคีมและฆ้อน ของ ผคพ.กฟจ.ชม.                358.00 5/8/2563 เลขที่ 2001238811 1
415  0505540002755 บริษัท เพียวเมำน์เทน จ ำกดั ค่ำน้ ำด่ืม เดือน พ.ค. 2563 ของ ผคพ.กฟจ.ชม.                624.00 5/8/2563 เลขที่ 2001238845 1
416  3509900804481 นำยประพัตร์ ประไฟพันธ์ ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกดูแลควำมสะอำดและสวน ของ 

ผคพ.กฟจ.ชม. เดือน เม.ย.2563
             9,000.00 5/8/2563 เลขที่ 2001238931 1

417  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำสำย LAN ของ ผคพ.กฟจ.ชม.                200.00 21/8/2563 เลขที่ 2001322558 1
418  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ค่ำจดัซ้ือเชือกผ้ำทอกลม ผคพ.กฟจ.ชม.                117.00 31/8/2563 เลขที่ 2001371771 1
419  0505540002755 บริษัท เพียวเมำน์เทน จ ำกดั ค่ำน้ ำด่ืม ผคพ.กฟจ.ชม. เดือน ม.ิย.63                336.00 15/9/2563 เลขที่ 2001443523 1
420  0505540002755 บริษัท เพียวเมำน์เทน จ ำกดั ค่ำน้ ำด่ืม ผคพ.กฟจ.ชม. เดือน ก.ค.63                264.00 15/9/2563 เลขที่ 2001443639 1
421  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) จดัซ้ือเชือกใยยักษ์ ใช้รัดพัสดุที่ท ำกำรขนส่งโดยรถบรรทุก 

กฟภ. ของ ผคพ.ชม.
               553.00 28/9/2563 เลขที่ 2001515484 1

422  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถ ไอที เซอร์วิส ซ้ือหมึกใช้งำน ผบห.ชม.              6,206.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093484 1

423  3610100062848 นำยอนุรักษ์ วงศ์อนิทร์ ค่ำท ำสวนและดูแลควำมสะอำดบริเวณรอบอำคำรส ำนักงำน
 ม.ิย. 63

             9,000.00 13/7/2563 เลขที่ 200120661 1

424  3521200277341 นำงสำวบญุนิสำ ฮำวปนิใจ ค่ำถ่ำยเอกสำรเดือน ม.ิย. 63              3,733.00 15/7/2563 เลขที่ 2001136450 1
425  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัคลังเคร่ืองเขียน ค่ำวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน 7 รำยกำร                844.00 16/7/2563 เลขที่ 2001142806 1
426  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คลังเคร่ืองเขียน จดัซ้ือเเฟ้มสันกว้ำงตรำช้ำงและปำ้ยต้ังโต๊ะ จ ำนวน 2 

รำยกำร (ชุดที่ 1)
             1,518.00 16/7/2563 เลขที่ 2001143021 1

427  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัคลังเคร่ืองเขียน ค่ำปำ้ยต้ังโต๊ะ 6 อนั              1,200.00 16/7/2563 เลขที่ 2100215437 1
428  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัคลังเคร่ืองเขียน ค่ำแฟ้มสันกว้ำง จ ำนวน 10 แฟ้ม                318.00 16/7/2563 เลขที่ 2001143021 1
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429  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จ ำกดั ค่ำน้ ำด่ืมเดือน ม.ิย. 63 (ชุดที่ 4)                400.00 17/7/2563 เลขที่ 2001153884 1

430  1509901464891 นำยพงษ์ศักด์ิ ภิรมย์ จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ผบห.กฟจ.ชม. จ ำนวน 4 รำยกำร              3,800.00 20/7/2563 เลขที่ 2001161926 1

431  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถ ไอที เซอร์วิส จดัซ้ือหมึก Samsung ML 4510 (ใช้งำน ผบค.ชม.)              8,881.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195755 1

432  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอทีเซอร์วิส จดัซ้ือหมึกใช้งำน ผคพ.ชม. จ ำนวน 6 กล่อง            36,262.30 28/7/2563 เลขที่ 2001195783 1

433  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอทีเซอร์วิส จดัซ้ือหมึก SAMSUMGฯ ใช้งำน ผบห.ชม.              8,881.00 29/7/2563 เลขที่ 2001197417 1

434  3510600056899 ร้ำนลำบดีขม คนยอง ค่ำรับรองบคุคลภำยนอก เดือน ก.ค. 2563              2,000.00 4/8/2563 เลขที่ 2001225798 1
435  3501300547146 ร้ำนดอกออ้ (เบญ) ค่ำรับรองบคุคลภำยนอก ก.ค. 2563 วันที่ 22/7/63              2,500.00 4/8/2563 เลขที่ 2001225508 1
436  1500401134807 ครัวซ่อนกล่ิน ค่ำรับรองลูกค้ำรำยใหญ่ ก.ค.2563 วันที่ 21/7/63              1,967.00 4/8/2563 เลขที่ 2001225293 1
437  0503558005461 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แอท ขัวสเหล็ก ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกเดือน ก.ค. 2563 วันที่ 14/7/63                550.00 4/8/2563 เลขที่ 2001225700 1

438  3501100085351 ร้ำนเนื้อตุ๋นโอชำ ค่ำรับรองบคุคลภำยนอก เดือน ก.ค. 2563 วันที่ 23/7/63              2,900.00 4/8/2563 เลขที่ 2001225596 1

439  3500600105105 ร้ำน ศิริภัณฑ์สังฆภัณฑ์ 99 ค่ำธง สก. จ ำนวน 5 ผืน                300.00 6/8/2563 เลขที่ 2001241321 1
440  0107544000043 บริษ ท โฮม โปรดักสื เซ็นเตอร์ จ ำกดั 

(มหำชน)
จดัซ้ือหลอดไฟ LED 2 กล่อง                578.00 6/8/2563 เลขที่ 2001241321 1

441  3501900522543 ร้ำนสดใสพันธ์ุไม้ ค่ำดอกไม้ ค่ำดินปลูก              4,375.00 13/8/2563 เลขที่ 2001276774 1
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442  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถ ไอที เซอร์วิส
 (ส ำนักงำนใหญ่)

จดัซ้ือหมึก Canon IX 6560 ใช้งำน ผปบ.ชม.              9,266.20 13/8/2563 เลขที่ 2001277203 1

443  1509901464891 นำย พงษ์ศักด์ิ ภิรมย์ ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 510311297 และ 510311301              6,850.00 13/8/2563 เลขที่ 2001276722 1

444  5500190007521 ร้ำนวิภำกระถำงดอกไม้ ค่ำต้นไม้ และดินปลูก              1,550.00 13/8/2563 เลขที่ 2001276815 1
445  0503548006081 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ลิชิตศิลปเ์ชียงใหม่ จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนเดือน ส.ค. 2563            11,330.00 17/8/2563 เลขที่ 2001292943 1
446  3610100062848 นำยอนุรักษ์ วงศ์อนิทร์ ค่ำท ำควำมสะอำดตกแต่งสวนบริเวณรอบอำคำรส ำนักงำน 

กฟจ.ชม.เดือน เม.ย.63
             9,000.00 17/8/2563 เลขที่ 2001293074 1

447  3521200277341 นำงสำวบญุนิสำ ฮำวปนิใจ ค่ำถ่ำยเอกสำร กฟจ.ชม. เดือน ก.ค. 2563              2,664.00 17/8/2563 เลขที่ 2001288499 1
448  3509900336321 ร้ำน บญุยพำณิชย์ จดัซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด จ ำนวน 7 รำยกำร                620.60 18/8/2563 เลขที่ 2001321911 1
449  0107536000633 บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำ

เชียงใหม่ 2 )
ค่ำน้ ำยำล้ำงหอ้งน้ ำ,กระดำษทิชชู่                817.00 18/8/2563 เลขที่ 2001322234 1

450  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่ โพลสตำร์ (1992) 
จ ำกดั

น้ ำด่ืมเดือน ก.ค. 2563 (ชุด 1)                400.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323704 1

451  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่ โพลสตำร์ (1992) 
จ ำกดั

น้ ำด่ืมเดือน ก.ค.63(ชุด 5)                320.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323770 1

452  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่ โพลสตำร์ (1992) 
จ ำกดั

น้ ำด่ืมเดือน ก.ค. 2563 (ชุด 2)                260.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323717 1

453  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่ โพลสตำร์ (1992) 
จ ำกดั

น้ ำด่ืมเดือน ก.ค.63(ชุด 4)                480.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323752 1

454  0505535003617 บริษัท เชียงใหม่ โพลสตำร์ (1992) 
จ ำกดั

น้ ำด่ืมเดือน ก.ค. 2563 (ชุด 3)                340.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323735 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

455  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก ค่ำตรำยำง ผคพ.ชม.                400.00 21/8/2563 เลขที่ 2001324256 1
456  0503529000499 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่พรภัณฑ์ 

สำขำที่ 00001
จดัซ้ือชั้นวำงของ              1,700.00 21/8/2563 เลขที่ 2001338924 1

457  3670300256352 ร้ำนตุ๊กตำบล๊อก จดัซ้ือตรำยำงใช้งำน ผคพ.กฟจ.ชม. 1 ดวง                350.00 31/8/2563 เลขที่ 2001371450 1
458  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถ ไอทีเซอร์วิส จดัซ้ือหมึก SAMSUNG ML4510 ใช้งำน ผบห.ชม.              8,881.00 9/9/2563 เลขที่ 242157 1

459  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอที เซอร์วิส จดัซ้ือหมึก และ Drum ใช้งำน ผคพ.กฟจ.ชม.            47,272.60 22/9/2563 เลขที่ 2001485485 1

460  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอที เซอร์วิส จดัซ้ือหมึก SAMSUNG ML-4510ND ใช้งำน ผวต.กฟจ.ชม.              8,346.00 22/9/2563 เลขที่ 2001467363 1

461  3509900919556 ครัวปำ้หล้ำ ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่ 10/9/63              2,500.00 25/9/2563 เลขที่ 2001509074 1
462  3140300055513 ร้ำนชำมโต ชมทุ่ง ค่ำรับรองบคุคลภำยนอก วันที่9/9/63              2,500.00 25/9/2563 เลขที่ 2001509008 1
463  0503560008129 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เจี่ยท้งเฮง ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่ 21/9/63              2,000.00 25/9/2563 เลขที่ 2001511324 1
464  8439988004712 ร้ำน วีที แหนมเนือง ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่ 3/9/63                490.00 25/9/2563 เลขที่ 2001508876 1
465  3501300007153 ร้ำนดอกออ้ ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่ 7 /9/63              1,000.00 25/9/2563 เลขที่ 2001508958 1
466  3501300202726 ร้ำนเฮือยใจย๋อง ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่11/9/63                578.00 25/9/2563 เลขที่ 2001510096 1
467  3501000333370 ร้ำนโจวโภชนำ ค่ำรับรองบคุคลภำยนอกวันที่2209/63                870.00 25/9/2563 เลขที่ 2001511372 1
468  3521200277341 นำงสำวบญุนิสำ ฮำวปนิใจ ค่ำถ่ำยเอกสำรเดือน ส.ค. 2563 ของ กฟจ.ชม.              3,868.50 28/9/2563 เลขที่ 2001515965 1
469  3501900328674 น้ ำด่ืมประทำนทิพย์ จดัซ้ือน้ ำด่ืม (20ลิตร/ถัง) จ ำนวน 149 ถัง ประจ ำเดือน 

พฤษภำคม 2563
             2,391.45 7/7/2563 เลขที่ 2001093470 1

470  1500500073795 นำงสำวคัมภีรพรรณ แสนสุข จดัจำ้งท ำโปสเตอร์แผนผังองค์กรและปำ้ยก ำหนดที่จอดรถ              1,050.00 7/7/2563 เลขที่ 2001093481 1
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471  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอที เซอร์วิส ซ้ือชุดท ำควำมร้อน Dume unit imaging เคร่ือง Printer 
Brother MFC-8910DW

             8,025.00 8/7/2563 เลขที่ 2001097967 1

472  0503553003699 หำ้งหุน่ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอที เซอร์วิส ซ้ือตลับหมึก Printer Brother MFC-8910DW              4,269.30 8/7/2563 เลขที่ 20001095910 1

473  0513547000501 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ใจเจริญ เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง รถโฟล์คลฟิท์ น.1-8-087 ขนำด 
2.5 ตัน

             2,792.70 8/7/2563 เลขที่ 3001715492 1

474  0113550005414 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นิวต้ัน เทค รำยงำนขอจำ้งตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนปัน้จั่น
ที่ใช้ ใน ผรค.เชียงใหม่ จ ำนวน 3 รำยกำร

           35,952.00 8/7/2563 เลขที่ 3001725019 1

475  0125534003765 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จ ำกดั จดัซ้ืออปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) จ ำนวน 
3 รำยกำร-1 ชุดถุงมือยำง

               449.40 10/7/2563 เลขที่ 3001727500 1

476  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์เคร่ืองตัดโลหะชนิดไฟเบอร์ 16 นิ้ว ตัวที่ 1 
(รหสัทรัพย์สิน 550184129-0000)

             5,831.50 10/7/2563 เลขที่ 3001727693 1

477  0513548000857 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นอธเวิด เซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลำย

จดัซ้ืออปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) จ ำนวน 
3 รำยกำร-1 ชุดถุงมือผ้ำขอบเหลือง

             6,553.75 10/7/2563 เลขที่ 3001727499 1

478  0505537001999 บริษัท กรุงเทพกลกำร (1994) จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 2 รำยกำร ชุด น้ ำแกส๊ 
(ชุด 30 ม.ิย. 63)

             8,988.00 15/7/2563 เลขที่ 2001135821 1

479  0992003190076 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญใหล เซ่ง ฮวด 
เชียงใหม่

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 12 รำยกำร-1 ชุดคีม
ผูกลวด

           18,605.16 16/7/2563 เลขที่ 3001730494 1

480  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 12 รำยกำร-2 ชุดสี
น้ ำมันสีแดง

             7,241.76 16/7/2563 เลขที่ 3001730497 1

481  0205550020821 บริษัท ชลบรีุสยำมเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 2 รำยกำร ชุดกิ๊ป            11,984.00 17/7/2563 เลขที่ 3001730684 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

482  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 220 ลิตร

             5,046.80 18/7/2563 เลขที่ 2001151788 1

483  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 6กข-2383 กทม. จ ำนวน 30 ลิตร

               688.20 18/7/2563 เลขที่ 2001153136 1

484  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 8 มิถุนำยน 2563 รถด๊ัมเปอร์ 
PD400L จ ำนวน 30 ลิตร

               670.20 18/7/2563 เลขที่ 2001153544 1

485  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 210 ลิตร

             4,859.40 18/7/2563 เลขที่ 2001151879 1

486  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 12 มิถุนำยน 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,376.40 18/7/2563 เลขที่ 2001153482 1

487  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 ปท-4710 กทม. จ ำนวน 60 ลิตร

             1,328.40 18/7/2563 เลขที่ 2001152126 1

488  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 260 ลิตร

             5,912.40 18/7/2563 เลขที่ 2001151180 1

489  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 160 ลิตร

             3,542.40 18/7/2563 เลขที่ 2001151831 1

490  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 6กข-2383 กทม. จ ำนวน 71 ลิตร

             1,614.54 18/7/2563 เลขที่ 2001152422 1

491  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 ปท-4710 กทม. จ ำนวน 53 ลิตร

             1,205.22 18/7/2563 เลขที่ 2001152151 1

492  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 250 ลิตร

             5,685.00 18/7/2563 เลขที่ 2001151107 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

493  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 210 ลิตร

             4,691.40 18/7/2563 เลขที่ 2001151727 1

494  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 6กข-2383 กทม. จ ำนวน 50 ลิตร

             1,147.00 18/7/2563 เลขที่ 2001153152 1

495  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 200 ลิตร

             4,228.00 18/7/2563 เลขที่ 2001150982 1

496  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 320 ลิตร

             7,404.80 18/7/2563 เลขที่ 2001151147 1

497  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 6กข-2383 กทม. จ ำนวน 70 ลิตร

             1,479.80 18/7/2563 เลขที่ 2001153115 1

498  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 225 ลิตร

             4,756.50 18/7/2563 เลขที่ 2001151219 1

499  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 330 ลิตร

             7,306.20 18/7/2563 เลขที่ 2001151066 1

500  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 ปท-4710 กทม. จ ำนวน 50 ลิตร

             1,117.00 18/7/2563 เลขที่ 2001152089 1

501  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 6กข-2383 กทม. จ ำนวน 50 ลิตร

             1,157.00 18/7/2563 เลขที่ 2001153176 1

502  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5302 กทม. จ ำนวน 240 ลิตร

             5,361.60 18/7/2563 เลขที่ 2001151024 1

503  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 26 มิถุนำยน 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,388.40 18/7/2563 เลขที่ 2001153510 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

504  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 95-5617 กทม. จ ำนวน 60 ลิตร

             1,340.40 18/7/2563 เลขที่ 2001152192 1

505  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6672 ชม. จ ำนวน 240 ลิตร

             5,457.60 18/7/2563 เลขที่ 2001151930 1

506  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6706 ชม. จ ำนวน 300 ลิตร

             6,822.00 18/7/2563 เลขที่ 2001152026 1

507  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563 รถยนต์
 81-6706 ชม. จ ำนวน 250 ลิตร

             5,285.00 18/7/2563 เลขที่ 2001151969 1

508  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,268.40 18/7/2563 เลขที่ 2001153323 1

509  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 18 รำยกำร-2 ชุดตลับ
ลูกปนืร่องฉำก

             8,609.22 20/7/2563 เลขที่ 3001731724 1

510  0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกดั จำ้งส่งเอกสำร เดือน มิถุนำยน 2563                245.00 20/7/2563 เลขที่ 2001161976 1
511  0513547000501 หำ้งหุน่ส่วนจ ำกดั ใจเจริญ จำ้งบคุคลภำยนอกเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ ย่ีหอ้ GS รุ่น 

EX120R
             3,531.00 20/7/2563 เลขที่ 3001731735 1

512  0992003190076 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ ใหล เซ่ง ฮวด 
เชียงใหม่

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 18 รำยกำร-1 ชุดลวด
เชื่อม 3.2 มม.

           37,796.68 20/7/2563 เลขที่ 3001731714 1

513  3501900328674 น้ ำด่ืมประทำนทิพย์ จดัซ้ือน้ ำด่ืม (20ลิตร/ถัง) จ ำนวน 175 ถัง ประจ ำเดือน 
มิถุนำยน 2563

             2,808.75 21/7/2563 เลขที่ 2001166394 1

514  0195536000518 บริษัท ลำนนำอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 1 รำยกำร ชุดออกซิเจน
 (ชุด 40 ก.ค. 63)

           22,256.00 21/7/2563 เลขที่ 3001732515 1

515  4600700003409 นำยกมล วรรณ์ดี จำ้งปรับพืน้ภำยใน ผรค.เชียงใหม่ จ ำนวน 3 จดุ            14,000.00 21/7/2563 เลขที่ 3001732054 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

516  3509900919556 ปยิชำติ วิทยสิงห์ จำ้งถ่ำยเอกสำร A4 จ ำนวน 1,746 แผ่น เดือน มิถุนำยน 
2563

               873.00 21/7/2563 เลขที่ 2001167130 1

517  0992003190076 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ ใหล เซ่ง ฮวด 
เชียงใหม่

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 10 รำยกำร-2 ชุดล้อ
แมกซ์ 8 นิ้ว

           54,313.20 22/7/2563 เลขที่ 3001732890 1

518  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 10 รำยกำร-1 ชุดดอก
สว่ำน

               781.10 22/7/2563 เลขที่ 3001732891 1

519  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน รำยงำนขอซ้ือ ชุดไม้กวำดทำงมะพร้ำว                900.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195787 1
520  3509900976690 นำยสิริวิทย์ อวยพรสกลุ จำ้งท ำปำ้ยแสดงสัญลักษณ์เตือนอนัตรำย เคร่ืองหมำย

เกี่ยวกบัควำมปลอดภัย และปำ้ยชื่อโรงงำน ใน ผรค.
เชียงใหม่ จ ำนวน 9 รำยกำร

           16,500.00 28/7/2563 เลขที่ 2001195794 1

521  0505557006210 บริษัท ดีเอน็เอน็ นอร์ทเทิร์น ทรำน
สปอร์ต จ ำกดั

จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้กฟอ.ฝำง จดัส่ง ณ พิกดั Cafe de Fang
 107 ต.เวียง อ.ฝำง

           50,000.00 29/7/2563 เลขที่ 3001720067 1

522  0503548002931 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ พี.
เค.ทรำนสปอร์ต จ ำกดั

จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้ผคพ.กฟอ.แม่สำย

           60,000.00 29/7/2563 เลขที่ 3001720071 1

523  0503548002931 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ พี.เค. 
ทรำนสปอร์ต (2004)

จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้กกฟ.1 เพือ่ใช้งำนกอ่สร้ำงสำยส่งระบบ 
115 เควี ในเขตพืน้ที่ กฟน.2 (จ.ตำก)

           45,750.00 29/7/2563 เลขที่ 3001735058 1

524  0992003190076 หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ ใหล เซ่ง ฮวด 
เชียงใหม่

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 14 รำยกำร-1 ชุดเหล็ก
รัดออบทิ

             2,193.50 30/7/2563 เลขที่ 3001735618 1

525  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 14 รำยกำร-2 ชุดตัวกนั
ไฟย้อนแกส๊

           15,409.07 30/7/2563 เลขที่ 3001735631 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

526  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 14 รำยกำร-3 ชุด
ลูกกล้ิงทำสี

             3,060.20 30/7/2563 เลขที่ 3001735624 1

527  0513547000501 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ใจเจริญ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 1 รำยกำร ชุด
น้ ำมันเคร่ืองใช้แล้ว (ชุด 44 ก.ค. 63)

           32,100.00 31/7/2563 เลขที่ 3001736118 1

528  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมคอยล์เบรคเหล่ียมรอกไฟฟ้ำเครนตัวที่ 7 (รหสั
ทรัพย์สิน 550184110-0000)

             5,617.50 31/7/2563 เลขที่ 3001736169 1

529  0505557009910 บริษัท พี เจ อเิล็กทริค ซัพพลำย จ ำกดั จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้ผคพ.กฟอ.เทิง จดัส่ง ณ กฟส.เชียงของ

           22,000.00 3/8/2563 เลขที่ 3001736580 1

530  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์ขับเฟืองเกยีร์ทดตัวที่ 1 (รหสัทรัพย์สิน 
550184120-0000)

             5,328.60 3/8/2563 เลขที่ 3001736520 1

531  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน รำยงำนขอซ้ือ จ ำนวน 3 รำยกำร ชุดกอ๊กน้ ำอำ่งล้ำงมือฯ              2,950.00 3/8/2563 เลขที่ 2001217989 1

532  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งท ำอะไหล่วัสดุอปุกรณ์ส ำหรับเครนยกเสำตัวที่ 3 (รหสั
ทรัพย์สิน 560015609-0000)

           11,877.00 5/8/2563 เลขที่ 3001737974 1

533  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 9 รำยกำร-2 ชุดน้ ำยำ
ประสำน

             1,476.60 7/8/2563 เลขที่ 3001739398 1

534  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 285 ลิตร

             5,796.90 7/8/2563 เลขที่ 2001250928 1

535  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 240 ลิตร

             4,857.60 7/8/2563 เลขที่ 2001250744 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

536  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 64 ลิตร

             1,276.20 7/8/2563 เลขที่ 2001252094 1

537  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
ปท-4710 กทม. จ ำนวน 55.16 ลิตร

             1,100.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251568 1

538  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 247 ลิตร

             5,024.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251216 1

539  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 21 ลิตร

               418.70 7/8/2563 เลขที่ 2001252139 1

540  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 276 ลิตร

             5,365.40 7/8/2563 เลขที่ 2001250689 1

541  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5617 กทม. จ ำนวน 43 ลิตร

               857.40 7/8/2563 เลขที่ 2001251702 1

542  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 9 รำยกำร-1 ชุดเกยีง
ส่ีเหล่ียมขัดมัน

           25,331.18 7/8/2563 เลขที่ 3001739396 1

543  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6672 ชม. จ ำนวน 180 ลิตร

             3,661.20 7/8/2563 เลขที่ 2001251085 1

544  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5617 กทม. จ ำนวน 46 ลิตร

               935.60 7/8/2563 เลขที่ 2001252033 1

545  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6672 ชม. จ ำนวน 250 ลิตร

             5,085.00 7/8/2563 เลขที่ 2001251009 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

546  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 67 ลิตร

             1,362.80 7/8/2563 เลขที่ 2001252314 1

547  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมคอยล์เบรคกลมรอกไฟฟ้ำมอเตอร์เครนตัวที่ 5 
(รหสัทรัพย์สิน550286158-0000)

             8,988.00 7/8/2563 เลขที่ 3001739331 1

548  0105555050452 บริษัท ดี.ที.ซี. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั เคร่ืองบนัทึกระบบ GPS รถยนต์เทรลเลอร์ ทะเบยีน 
81-6706 ชม. และ 81-6672 ชม.

               963.00 7/8/2563 เลขที่ 3001739531 1

549  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 250 ลิตร

             4,985.00 7/8/2563 เลขที่ 2001250827 1

550  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 62 ลิตร

             1,378.90 7/8/2563 เลขที่ 2001252181 1

551  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 236 ลิตร

             4,705.80 7/8/2563 เลขที่ 2001251182 1

552  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 259 ลิตร

             5,242.20 7/8/2563 เลขที่ 2001251117 1

553  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 225 ลิตร

             4,576.50 7/8/2563 เลขที่ 2001251262 1

554  0505531000648 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์กำรยำง จ ำกดั เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองตำมวำระ ซ่อมเบรค ซ่อมไฟท้ำย
หำงพ่วงเทรลเลอร์และสำยไมล์ รถเทรลเลอร์ทะเบยีน 
81-6672 ชม. และหำงพ่วงเทรลเลอร์ทะเบยีน 81-6673 ชม.

           54,409.50 10/8/2563 เลขที่ 3001739954 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

555  0503548002931 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ พี.
เค.ทรำนสปอร์ต (2004)

จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้ผคพ.กฟอ.แม่สำย จดัส่ง ณ. ผคพ.กฟอ.
แม่สำย

           66,864.00 10/8/2563 เลขที่ 3001739820 1

556  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์เคร่ืองดึงลวดไฮดรอลิค ตัวที่ 5 (รหสั
ทรัพย์สิน 560007133-0000)

             6,741.00 10/8/2563 เลขที่ 3001739671 1

557  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์ขับเฟืองเกยีร์ทดตัวที่ 2 (รหสัทรัพย์สิน 
550184121-0000)

             5,649.60 11/8/2563 เลขที่ 3001740677 1

558  0107555000139 บริษัท วิริยะประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) ต่อ พ.ร.บ. หำงพ่วงเทรลเลอร์ทะเบยีน 82-0269 ชม.                645.21 13/8/2563 เลขที่ 2001275132 1

559  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คลังเคร่ืองเขียน ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 
ผรค.ชม.

             4,368.00 13/8/2563 เลขที่ 2001265282 1

560  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์รอกไฟฟ้ำเครนตัวที่ 1 (รหสัทรัพย์สิน 
550282335-0000)

           37,664.00 13/8/2563 เลขที่ 3001741001 1

561  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั รำยงำนขอซ้ือบล๊อคยำงปล๊ักกรำวด์คู่, ปล๊ักตัวผู้ยำง 3 ขำ              1,411.00 17/8/2563 เลขที่ 2001293458 1

562  0505559004893 บริษัท หนองประทีป เมทัลเวิคส์ 2497 
จ ำกดั

จำ้งท ำอะไหล่เคร่ืองม้วนปลอกและเฟืองขับแกนมอเตอร์ 
(รหสัทรัพย์สิน 550015901-0000, 550184109-0000)

             8,228.30 17/8/2563 เลขที่ 3001742768 1

563  0205550020821 บริษัท ชลบรีุ สยำม เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 4 รำยกำร ชุดกิ๊ป            48,899.00 17/8/2563 เลขที่ 3001742725 1

564  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 15 รำยกำร-2 ชุดคีม
จบัลวดเชื่อม

             2,556.23 19/8/2563 เลขที่ 3001743377 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

565  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมรอกกว๊ำนสลิงดึงกระบะหนิทรำยเคร่ืองผสมDRB 
(รหสัทรัพย์สิน 560012323-0000)

           16,317.50 19/8/2563 เลขที่ 3001743641 1

566  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 15 รำยกำร-1 ชุดเทป
พันสำยไฟ

           37,844.83 19/8/2563 เลขที่ 3001743373 1

567  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั รำยงำนขอซ้ือถังปนูพีวีซี จ ำนวน 12 ใบ                408.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323900 1

568  1559900046645 ร้ำนปนัดดำ จดัซ้ือต้นไม้และดินปลูก ใช้ตกแต่งบริเวณหน้ำโรงงำน เพือ่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหส้วยงำม

             1,290.00 21/8/2563 เลขที่ 2001321559 1

569  0105555050452 บริษัท ดี.ที.ซี.เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั ค่ำเช่ำระบบเคร่ืองบนัทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถยนต์ 
(GPS) รถยนต์เทรลเลอร์หมำยเลขทะเบยีน 81-6672 ชม 
และ 81-6706 ชม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

               963.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746792 1

570  0517334700501 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ใจเจริญ รำยงำนขอจำ้งบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรซ่อมท่อน้ ำข้ำง
เคร่ือง ชุดลูกปนืเพลำ ปลำยท่อไอเสีย และระบบลมชุดหวั
คันเกยีร์ ของรถเทรลเลอร์ หมำยเลขทะเบยีน 95-5302 
กทม. จ ำนวน 10 รำยกำร

           39,247.60 25/8/2563 เลขที่ 3001746540 1

571  0513548000857 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลำย

รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) 
จ ำนวน 4 รำยกำร

             3,852.00 27/8/2563 เลขที่ 3001748463 1

572  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมเคร่ืองปัม๊ลม ตัวที่ 5 (รหสัทรัพย์สิน 
560007315-0000)

           10,774.90 27/8/2563 เลขที่ 3001748475 1

573  0125534003765 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จ ำกดั รำยงำนขอซ้ืออปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) 
จ ำนวน 4 รำยกำร

             3,012.05 27/8/2563 เลขที่ 3001748460 1

574  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอทีเซอร์วิส ซ้ือหมึก Printer Samsung ML-4510ND (13/0629)              8,881.00 28/8/2563 เลขที่ 2001362007 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

575  0505557009910 บริษัท พี เจ อเิล็คทริค ซัพพลำย จ ำกดั จำ้งหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้คลังพัสดุ กฟจ.ลป. จดัส่ง ณ พิกดั 
17.864768, 99.332945

           72,000.00 28/8/2563 เลขที่ 3001748945 1

576  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถ ไอที เซอร์วิส ซ้ือหมึก Printer Samsung ML-4510ND (13/0604)              8,881.00 28/8/2563 เลขที่ 2001361991 1

577  0195536000518 บริษัท ลำนนำอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 1 รำยกำร ชุดออกซิเจน
 (ชุด 51 ส.ค. 63)

           27,820.00 28/8/2563 เลขที่ 3001748816 1

578  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน รำยงำนขอซ้ือท่อ PVC และอื่นๆ จ ำนวน 7 รำยกำร              1,330.00 28/8/2563 เลขที่ 2001362085 1

579  3501900328674 น้ ำด่ืมประทำนทิพย์ จดัซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 168 ถัง 
เลขที่ใบก ำกบัภำษี 007/2020 เล่มที่ 0007

             2,696.40 31/8/2563 เลขที่ 2001371675 1

580  0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำ้งบคุคลภำยนอกท ำกำรทดสอบ และคำริเบตเคร่ือง
ไดนำโมมิเตอร์

             2,500.00 1/9/2563 เลขที่ 2001371408 1

581  1509901464891 นำยพงษ์ศักด์ิ ภิรมย์ จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศตัวที่ 1 (รหสัทรัพย์สิน 
510201656-0000)

             4,500.00 1/9/2563 เลขที่ 3001750221 1

582  0205550020821 บริษัท ชลบรีุสยำมเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั จำ้งท ำชุดเฟืองเกยีร์เครนยกเสำตัวที่ 4-5 (รหสัทรัพย์สิน 
550286158-0000, 550286159-0000)

           40,125.00 2/9/2563 เลขที่ 3001750973 1

583  0503553003699 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมำรถไอที เซอร์วิส ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน Printer Brother MFC-8910DW              4,269.30 2/9/2563 เลขที่ 2001387110 1

584  0505537001999 บริษัท กรุงเทพกลกำร (1994) จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 2 รำยกำร ชุดน้ ำแกส๊ 
(ชุด 45 ก.ค. 63)

             8,988.00 2/9/2563 เลขที่ 2001387365 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

585  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 10 รำยกำร-2 ชุดนม
หนูแกส๊

           20,476.59 3/9/2563 เลขที่ 3001751482 1

586  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 10 รำบยกำร-1 ชุด
เกยีงส่ีเหล่ียมขัดมัน

             1,361.04 3/9/2563 เลขที่ 3001751479 1

587  0503548002931 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ พี.
เค.ทรำนสปอร์ต (2004)

จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 จ ำนวน 1 งำน ให ้กฟจ.พะเยำ จดุจดัส่ง ณ คลังพัสดุ 
กฟจ.พะเยำ

           70,950.00 9/9/2563 เลขที่ 3001752676 1

588  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั รำยงำนขอซ้ือถังปนู PVC จ ำนวน 12 ใบ                408.00 9/9/2563 เลขที่ 2001410190 1

589  0503559006037 หจก.ฟำร์เทควิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์เคร่ืองดึงลวดไฮดรอลิคตัวที่ 9 (รหสั
ทรัพย์สิน 560007173-0000)

             6,494.90 9/9/2563 เลขที่ 3001752827 1

590  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ ปท-
4710 กทม. จ ำนวน 54 ลิตร

             1,082.20 12/9/2563 เลขที่ 2001427097 1

591  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 270 ลิตร

             5,410.80 12/9/2563 เลขที่ 2001427072 1

592  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ ปท-
4710 กทม. จ ำนวน 50 ลิตร

               987.00 12/9/2563 เลขที่ 2001427102 1

593  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 60 ลิตร

             1,184.40 12/9/2563 เลขที่ 2001427104 1

594  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 315 ลิตร

             6,312.60 12/9/2563 เลขที่ 2001427065 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

595  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 295 ลิตร

             5,911.80 12/9/2563 เลขที่ 2001427059 1

596  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 145.71 ลิตร

             2,920.00 12/9/2563 เลขที่ 2001427070 1

597  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 300 ลิตร

             6,012.00 12/9/2563 เลขที่ 2001427067 1

598  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 285 ลิตร

             5,711.40 12/9/2563 เลขที่ 2001427055 1

599  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6672 ชม. จ ำนวน 200 ลิตร

             3,948.00 12/9/2563 เลขที่ 2001427091 1

600  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6672 ชม. จ ำนวน 213 ลิตร

             4,268.50 12/9/2563 เลขที่ 2001427084 1

601  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 266 ลิตร

             5,250.80 12/9/2563 เลขที่ 2001427074 1

602  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
95-5302 กทม. จ ำนวน 285 ลิตร

             5,711.40 12/9/2563 เลขที่ 2001427061 1

603  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6672 ชม. จ ำนวน 226.01 ลิตร

             4,529.20 12/9/2563 เลขที่ 2001427089 1

604  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 6
กข-2383 กทม. จ ำนวน 58 ลิตร

             1,162.30 12/9/2563 เลขที่ 2001427106 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

605  0107561000013 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกดั (มหำชน)

จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รถยนต์ 
81-6706 ชม. จ ำนวน 124 ลิตร

             2,485.00 12/9/2563 เลขที่ 2001427080 1

606  3509900919556 ปยิชำติ วิทยสิงห์ จำ้งถ่ำยเอกสำร A4 ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 
1,989 แผ่น

               994.50 14/9/2563 เลขที่ 2001433545 1

607  0105539016555 บริษัท ดี.อำร์.บ ีแมชชีนเนอร่ี จ ำกดั จำ้งท ำอะไหล่วัสดุยำงยอยด์ เคร่ืองผสมคอนกรีต DRB 
(รหสัทรัพย์สิน 560012323-0000)

             6,259.50 16/9/2563 เลขที่ 3001756559 1

608  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั รำยงำนขอซ้ือชุดรำงฟลูเซท T8 แสงขำว จ ำนวน 2 ชุด                250.00 21/9/2563 เลขที่ 2001473929 1

609  0503542003242 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัคลังเคร่ืองเขียน จดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ จ ำนวน 14 รำยกำร              4,456.00 21/9/2563 เลขที่ 2001473990 1

610  3501900328674 น้ ำด่ืมประทำนทิพย์ จดัซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 จ ำนวน 171 ถัง –
 เลขที่ใบก ำกบัภำษี 008/2020

             2,744.55 21/9/2563 เลขที่ 2001472244 1

611  0205550020821 บริษัท ชลบรีุ สยำม เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 27 รำยกำร-3 ชุดกิ๊ป            24,610.00 22/9/2563 เลขที่ 3001759053 1

612  0105557001963 บริษัท แสนมั่นคง เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 27 รำยกำร-4 ชุดโอริง            15,771.80 22/9/2563 เลขที่ 3001759056 1

613  0513551000722 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วิพรหมชัย ล ำพูน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 27 รำยกำร-2 ชุดลวด
เชื่อม 2.6 มม.

             7,299.54 22/9/2563 เลขที่ 3001759052 1

614  0505547004885 บริษัท อนิคิวบคิ จ ำกดั จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 27 รำยกำร-1 ชุดใบ
เล่ือยไฟฟ้ำ

           26,119.77 22/9/2563 เลขที่ 3001759049 1

615  0505558012108 บริษัท สปดีซีเอม็ จ ำกดั จำ้งซ่อมกล้องวงจรปดิ CCTV ของ ผรค.ชม. (รหสัทรัพย์สิน
 580076500-0000)

             3,038.80 23/9/2563 เลขที่ 3001760047 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

616  0505559004893 บริษัท หนองประทีป เมทัลเวิคส์ 2497 
จ ำกดั

จำ้งท ำอะไหล่วัสดุอปุกรณ์เคร่ืองผสมฯ NEC-35D และ DRB
 (รหสัทรัพย์สิน 560002323-0000และ560012323-0000)

             9,696.34 24/9/2563 เลขที่ 3001760452 1

617  0503559006037 หจก.ฟำร์เทค วิศวกรรม จำ้งซ่อมชุดคลัชโกยหนิ-ทรำยเคร่ืองผสมคอนกรีต ย่ีหอ้ 
NEC-35D (รหสัทรัพย์สิน 560002323-0000)

           16,820.40 24/9/2563 เลขที่ 3001760449 1

618  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 18 สิงหำคม 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,364.40 28/9/2563 เลขที่ 2001517087 1

619  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 28 สิงหำคม 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,382.40 28/9/2563 เลขที่ 2001517114 1

620  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 3 สิงหำคม 2563 รถโฟล์คลิฟ 
ATTACK จ ำนวน 60 ลิตร

             1,382.40 28/9/2563 เลขที่ 2001517049 1

621  0503541002889 หจก.เอน็.เอส.เอส.ซัพพลำย จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล วันที่ 3 สิงหำคม 2563 รถด๊ัมเปอร์ PD 
400L จ ำนวน 30 ลิตร

               691.20 28/9/2563 เลขที่ 2001517187 1

622  0503555003238 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ส.มงคล 2017 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด จ ำนวน 1 รำยกำร ชุดไม้เบญจ
พรรณ

           44,000.00 28/9/2563 เลขที่ 3001761650 1

623  0503559006037 หจก.ฟำร์เทควิศวกรรม จำ้งซ่อมมอเตอร์ขับเฟืองเกยีร์ทดเครนยกเสำ ตัวที่ 3 และ
ตัวที่ 5 (รหสัทรัพย์สิน550184122-0000 และ 
550184124-0000)

           10,657.20 30/9/2563 เลขที่ 3001763283 1

624  0994000423811 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันผักหวำน ค่ำขยะมูลฝอย                  40.00 31/7/2563 เลขที่ 2001210070 1

625  0994000423811 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันผักหวำน ค่ำขยะมูลฝอย                  40.00 31/7/2563 เลขที่ 2001210091 1

626  3501200714130 นำยอิ่นแกว้ ศรีธิ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด สฟฟ.ชม3              3,400.00 31/7/2563 เลขที่ 2001209987 1



วันทีเ่อกสาร เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ล าดับ
 ที ่(1) เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขประจ าตัว
ประชาชน  (2)

           ช่ือผู้ประกอบการ              
(3)

                   รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง                 
     (4)

 จ านวนเงินรวม   
 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง    
      (5)

เอกสารอ้างอิง (6)

627  0994000423811 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันผักหวำน ค่ำขยะมูลฝอย เดือน กรกฎำคม 2563                  40.00 2/8/2563 เลขที่ 2001238875 1

628  1509900931690 บำ้นเปยีงเภสัช ค่ำยำสำมัญ              1,235.00 5/8/2563 เลขที่ 2001238419 1

629  3501200714130 นำยอิ่นแกว้ ศรีธิ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด และก ำจดัวัชพืช สฟฟ.ชม.3              3,400.00 13/8/2563 เลขที่ 2001277229 1

630  3630100576337 น้ ำด่ืมปอ๊บปลู่ำ ค่ำน้ ำด่ืม สฟฟ.ชม.3                120.00 13/8/2563 เลขที่ 2001277211 1

631  3630100576337 น้ ำด่ืมปอ๊บปลู่ำ ค่ำน้ ำด่ืม สฟฟ.ชม.3                120.00 14/9/2563 เลขที่ 2001426741 1

รวมทัง้สิ้น 3,683,431.84     
หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบนัทึกข้อมูล
(1) ระบลุ ำดับที่เรียงตำมล ำดับวันที่ที่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
(2) ระบเุลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบกำร
(4) ระบรุำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ ละคร้ัง เช น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ํำมันเชื้อเพลิง จำ้งซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ ำนวนเงินรวมที่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรใหร้วมจ ำนวนเงินที่จดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร
(6) ระบวัุนที่/เลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐำนกำรจำ่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอำ้งองิ ดังนี้
     1 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 
         ยกเว้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     2 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิฉัยปญัหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
        ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
     4 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งกำรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1-3


