


วนัที่

เอกสารอา้งองิ
เลขทีเ่อกสารอา้งองิ

1  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน นายชชูาต ิคงธนเชาวน์          4,550.00 2/7/2563 เลขที ่3001732537 1

2 - รา้นแมจั่นการคา้ คา่หนังสอืพมิพ์             300.00 2/7/2563 เลขที ่A08420200702400470 1

3  3401000946429 อารักษ์การชา่ง โดยนายอารักษ์ สมแีจง้ คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ.ทะเบยีน 81-8806 ชร        14,570.00 8/7/2563 เลขที ่A08420200708400496 1

4  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ. ช าระโดยบัตรเครดติน ้ามันธนาคารกรงุไทย        24,130.00 8/7/2563 เลขที ่A08420200708400495 1

5  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่ซกัผา้หอ้งนอนเวรแกก้ระแส          2,650.00 8/7/2563 เลขที ่A08420200708400501 1

6  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งเหมาบ ารงุรักษาสวน          1,500.00 9/7/2563 เลขที ่A08420200709400503 1

7  3570700303197 รา้นไชยบรุวีอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟส.แมฟ้่าหลวง             560.00 15/7/2563 เลขที ่A08420200715400513 3

8  0573556002367 หจก.แมจั่นปริน้ติ้ง่ คา่ Drum Samsung ML-4510ND        12,733.00 15/7/2563 เลขที ่A08420200715400516 1

9  3570700303197 รา้นไชยบรุวีอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟย.ดอยตงุ               80.00 15/7/2563 เลขที ่A08420200715400514 3

10  0573556002367 หจก.แมจั่นปริน้ติง้ คา่หมกึพมิพ ์HP officejet 7110          3,873.40 15/7/2563 เลขที ่A08420200715400515 1

11 - กมลศักดิย์นต์ คา่ซอ่มรถ ขษม 602 ชร             560.00 16/7/2563 เลขที ่A08420200716400518 1

12  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ.          4,048.60 16/7/2563 เลขที ่A08420200716400520 1

13  3540400088151 รา้นสายตงุ คา่วัสดสุ านักงาน          1,905.00 16/7/2563 เลขที ่A08420200716400519 1

14  0994000165501 หจก.เอส.เค. ยางยนตเ์ชยีงราย คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ.ทะเบยีน 81-5416 ชร          3,900.00 17/7/2563 เลขที ่A08420200717400521 1

15  3570700342389 หนุ่มยางเปอรเ์ซน็ต์ คา่เปลีย่นยางรถยนต ์กฟภ. 81-5416 ชร        32,000.00 17/7/2563 เลขที ่A08420200717400522 1

16  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า-นายประจักษ์ พรพมิลกลุ          3,856.00 21/7/2563 เลขที ่3001732519 1

17 - รา้นน าเจรญิ คา่ลวดสลงิ 9 มม.          4,400.00 30/7/2563 เลขที ่A08420200730400538 1

18 - รา้นสงวนอฐิมอญ คา่ปนู หนิ ทรายหยาบ          4,200.00 30/7/2563 เลขที ่A08420200730400537 1

19  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน

จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน นายสหชยั

 โวยยอืกู่        10,233.00 31/7/2563 เลขที ่3001735847 1

20  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า

จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน ยา้ยแนว

ระบบไฟฟ้า บา้นป่ากวา๋ว ซอย 9        60,719.00 31/7/2563 เลขที ่3001735853 1

21  5570700090777 นายวชิยั วบิลูศรกีติติ จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้)ปี 63 แผน 1 กฟย.ดอยตงุ        46,500.00 31/7/2563 เลขที ่3001735844 1

22  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า

จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน น.ส.ภัทร

วด ีทวอีภริดบี ารงุ        20,398.00 31/7/2563 เลขที ่3001735851 1

23  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายเกษม คณุะดอย          8,670.00 31/7/2563 เลขที ่3001735848 1

24  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ

คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ. (บมจ.ธนาคารกรงุไทย เพือ่ช าระบัตรเตมิ

น ้ามัน)        25,443.60 3/8/2563 เลขที ่A08420200803400553 1

25  0105536092641 บมจ.เอกชยัดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม คา่วัสดสุ านักงาน          2,129.00 3/8/2563 เลขที ่A08420200803400548 1

26  3570700303197 รา้นไชยบรุวีอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟส.อ.แมฟ้่าหลวง             440.00 5/8/2563 เลขที ่A08420200805400565 3

27  3570700303197 รา้นไชยบรุวีอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟย.ดอยตงุ               80.00 5/8/2563 เลขที ่A08420200805400564 3

28 - รา้นแมจั่นการคา้ คา่หนังสอืพมิพ์             310.00 5/8/2563 เลขที ่A08420200805400568 1

29  3570300661631 รา้นคงิส-์ดไีซน์ คา่ป้ายไวนลิ ขนาด 1.20X2 ม             750.00 5/8/2563 เลขที ่A08420200805400570 1

30  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่ซกัผา้หอ้งนอนเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง          2,480.00 6/8/2563 เลขที ่A08420200806400572 1

31  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายฉัตรชยั พัฒนานุภาพ        28,119.00 10/8/2563 เลขที ่3001739853 1

32  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งบ ารงุรักษาสวน ส านักงาน          1,500.00 13/8/2563 เลขที ่A08420200813400585 1
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33  0107537000521 บมจ.สยามแม็คโคร วัสดสุ านักงาน          3,531.00 14/8/2563 เลขที ่A08420200814400588 1

34  0573554000227 หจก.พงศพ์เิชษฐก์ารไฟฟ้า(2011) จา้งเหมาปรับปรงุแรงต า่บา้นหว้ยน ้าขุน่ หมู ่1        88,810.00 21/8/2563 เลขที ่3001745276 1

35  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายสงา่ ศรใีจ          6,100.00 24/8/2563 เลขที ่3001746329 1

36  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน ไฟสาธารณะบา้นแมเ่ปิน        41,000.00 24/8/2563 เลขที ่3001746290 1

37  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน ไฟสาธารณะบา้นแมเ่ปิน        21,200.00 24/8/2563 เลขที ่3001746032 1

38  3529900200056 รา้นกจิเจรญิยนตศ์ลิป์ คา่ซอ่มรถยนตก์ฟภ. 81-0522เชยีงราย             802.50 27/8/2563 เลขที ่A08420200827400612 1

39  5501000123525 รา้น นอรท์ สตาร ์การาจ คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ.ทะเบยีน 81-8806 เชยีงราย        31,420.00 28/8/2563 เลขที ่A08420200828400614 1

40  3660600278211 รา้นเทพ เครน คา่เชา่รถเครน 25 ตัน          8,000.00 28/8/2563 เลขที ่A08420200828400616 1

41  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร จา้งตัดตน้ไม(้รายครัง้)แผน 2 ครัง้2        56,200.00 28/8/2563 เลขที ่3001749192 1

42  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันเชือ้เพลงิและคา่น ้ามันเครือ่ง          4,374.00 1/9/2563 เลขที ่A08420200901400634 1

43  5570700090777 นายวชิยั วบิลูศรกีติติ จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้) กฟย.ดอยตงุ แผน2 ครัง้ที ่2        58,500.00 1/9/2563 เลขที ่3001750194 1

44  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ.          1,165.80 2/9/2563 เลขที ่A08420200902400637 1

45 - รา้นสวติตก์ารไฟฟ้า คา่วัสดซุือ้ตรงงานกอ่สรา้ง(คา่หางปลาและเบรอเกอร)์             720.00 2/9/2563 เลขที ่A08420200902400638 1

46  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ. (บมจ.ธนาคารกรงุไทย เพือ่ช าระบัตรเตมิ

น ้ามัน)

       24,170.00 2/9/2563 เลขที ่A08420200902400636 1

47 รา้นลงุตากอ่สรา้ง คา่วัสดซุือ้ตรงงานกอ่สรา้ง(คา่ปนูซเีมนต ์หนิ ทรายหยาบ)          8,790.00 8/9/2563 เลขที ่A08420200908400642 1

48  8571573011755 อูพ่สิษิฐย์านยนต์ คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ. ทะเบยีน กง-8283 เชยีงราย          1,220.00 8/9/2563 เลขที ่A08420200908400643 1

49  0001482720721 รา้นสวติตก์ารไฟฟ้า คา่ซือ้วัสดซุือ้ตรงกอ่สรา้ง คา่เบรกเกอร,์ตูก้นัน ้า,หางปลา             970.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400660 1

50 - รา้นน าเจรญิ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดชา่ง สสีเปรย ์(พ่นฟิวสแ์รงต า่)             250.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400656 1

51 - รา้นแมจั่นการคา้ คา่หนังสอืพมิพ ์ประจ าเดอืนส.ค.             310.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400666 1

52  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งเหมาบ ารงุรักษาสวน ประจ าเดอืนส.ค.          1,500.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400665 1

คา่วัสดสุ านักงาน

54  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่               80.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400669 3

55  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่จา้งเหมาท าความซกัผา้หอ้งเวรแกก้ระแส          2,730.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400664 1

56  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่             420.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400668 3

57 - รา้นลงุตากอ่สรา้ง คา่ซือ้วัสดซุือ้ตรงกอ่สรา้ง,คา่ปนู หนิ ทราย          3,025.00 16/9/2563 เลขที ่A08420200916400674 1

58  0105543096169 บจก. โปร ไอ.ท.ีลิง้ คา่กระดาษมว้นชนดิ Thermal        33,063.00 17/9/2563 เลขที ่A08420200917400678 1

59 - รา้นยายจันทร ์งานปั้น คา่กระถางคางหม4ูอนั          1,200.00 21/9/2563 เลขที ่A08420200912400687 1

60  0105513004762 บจก. รโิก ้(ประเทศไทย) คา่วัสดสุ านักงาน หมกึเครือ่งพมิพ ์Ricoh          2,669.65 21/9/2563 เลขที ่A08420200921400688 1

61  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน บา้นป่าซางนาเงนิ        30,064.00 22/9/2563 เลขที ่3001758840 1

62  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน นายพเิชษฐ ์กนัทะวงค์        19,782.00 22/9/2563 เลขที ่3001758831 1

63  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน บา้นแมค่ า

ตลาด

         3,258.00 22/9/2563 เลขที ่3001758809 1

64  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน น.ส.อภริดา ค าเงนิ          4,814.00 22/9/2563 เลขที ่3001758828 1

65  3570800323483 นายปราการ ปวงกนัค า จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน บา้นสวนป่า        18,053.00 22/9/2563 เลขที ่3001758835 1

66  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน บา้นสีห่ลัง        17,576.00 22/9/2563 เลขที ่3001758818 1

53  3500400088151 รา้นสายตงุ             666.00 11/9/2563 เลขที ่A08420200911400670
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67  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขต(เฉพาะคา่แรง) ชือ่งาน บา้นมว่งหมูส่ ี          6,023.00 22/9/2563 เลขที ่3001758822 1

68  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่สวติซไ์ฟถอยและหลอดไฟรถยนตก์ฟภ.81-8806ชร.             880.00 23/9/2563 เลขที ่A08420200923400697 1

69  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ.          3,443.80 23/9/2563 เลขที ่A08420200923400698 1

70  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้) แผน 3 ครัง้ที ่2        48,500.00 30/9/2563 เลขที ่3001763165 1

รวมท ัง้ส ิน้ 882,868.35   

เอกสารอา้งองิ
เหตผุล

สนบัสนนุ

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืน กนัยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอแมฟ้่าหลวง

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง


