


วนัที่ เลขที่

1 - รา้นนอ้งน ้าการคา้ คา่หนังสอืพมิพ ์12-2562          310.00 2/1/2563 เลขที ่2000002273 1

2  0105513004762 บจ.รโิก(้ประเทศไทย) คา่ตลับหมกึสดี า SP230H (3K)        2,669.25 2/1/2563 เลขที ่A08420200102400002 1

3  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถ กฟภ. คา่น ้ามันโรงจักร กฟย.ดอยตงุ 1000 ลติร      33,371.20 3/1/2563 เลขที ่A08420200103400015 1

4  0107537000882 บมจ.ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ. Fleet Card 12-2562      35,950.00 6/1/2563 เลขที ่2100002908 1

5  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟย.ดอยตงุ เดอืน 12/62            80.00 8/1/2563 เลขที ่A08420200108400022 3

6  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่ เดอืน ธ.ค.62          300.00 8/1/2563 เลขที ่A08420200108400023 3

7  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่ซกัผา้หอ้งนอนเวรแกก้ระแส เดอืน ธ.ค.62        2,730.00 13/1/2563 เลขที ่A0840200113400029 1

8  3570700436073 นายบญุสง่ เพ็ชกญัญา คา่จา้งบ ารงุรักษาสวน เดอืน ธ.ค.62        1,500.00 13/1/2563 เลขที ่A08420200113400028 1

9  0573555002371 หจก.แมส่ายเอสทกีารไฟฟ้า เทปพันสายไฟ        1,605.00 13/1/2563 เลขที ่A08420200113400032 1

10  0573555002371 หจก.แมส่ายเอสทกีารไฟฟ้า คา่สายไฟ        4,038.18 13/1/2563 เลขที ่A08420200113400031 1

11  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่ซอ่มรถยนต ์1 ตัน กฟภ. ทะเบยีน กง-8283 เชยีงราย          800.00 13/1/2563 เลขที ่A08420200113400030 1

12  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่ธงชาติ          400.00 15/1/2563 เลขที ่A08420200115400039 1

13 - แมจั่นน ากจิเจรญิ คา่สบูสิง่ปฎกิลู          500.00 15/1/2563 เลขที ่A08420200115400038 1

14  0735547002121 บจ.สมารท์คอมแอนดแ์อคเซสเซอรี่ คา่หมกึ SAMSUNG ML4510ND และ หมกึ FUJI XEROX P355D      14,900.00 16/1/2563 เลขที ่A08420191226401029 1

15  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่วัสดสุ านักงาน          300.00 16/1/2563 เลขที ่A08420200116400044 1

16  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่วัสดสุ านักงาน          214.00 20/1/2563 เลขที ่A08420200120400053 1

17  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่เครือ่งเขยีน          175.00 20/1/2563 เลขที ่A08420200120400052 1

18 - รา้นสมพงษ์ พาณชิย์ คา่ซอ่มรถยนต ์1 ตัน กฟภ.ทะเบยีน กง-8283 เชยีงราย        2,850.00 27/1/2563 เลขที ่A08420200127400067 1

19  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร จา้งเหมาตัด-ลดิรอนกิง่ไม ้แผน 1 ครัง้ที ่1 ปี 2563      78,500.00 30/1/2563 เลขที ่3001654724 1

20  5570700090777 นายวชิยั วบิลูศรกีติติ จา้งเหมาตัดตน้ไม ้กฟย.ดอยตงุ (รายครัง้) ครัง้ที ่1 แผน 1      46,000.00 30/1/2563 เลขที ่3001655218 1

21  0105536092641 บมจ.เอกชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม คา่กระดาษ A4        1,406.00 31/1/2563 เลขที ่A08420200131400095 1

22  3570900009713 สถานตรวจสภาพรถธงทอง
คา่ตอ่ภาษี พรบ ประกนัภัย ตรอ รถยนต ์ทะเบยีน กง-8283 

เชยีงราย
       5,548.00 31/1/2563 เลขที ่A08420200131400090 1

23  3570700912177 รา้นบา้นใหมว่ัสดภัุณฑ์ คา่ทรายหยาบ        2,000.00 31/1/2563 เลขที ่A08420200131400096 1

24  3570900009713 สถานตรวจสภาพรถ ธงทอง
คา่ตอ่ พรบ ตรอ ประจ าปี รถจักรยานยนต ์กฟภ.ทะเบยีน ขษม-

602 ชร
         560.00 31/1/2563 เลขที ่A08420200131400091 1

25 - นายสมบรูณ์ อาจอกู่ คา่จา้งขดุลอ้มตน้ไม ้        3,000.00 3/2/2563 เลขที ่A08420200203400108 1

26  0105536092641 บจ.เอกชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม คา่กระดาษ A4 (หนังสอืแจง้เตอืน)        1,406.00 4/2/2563 เลขที ่A08420200204400110 1

27 - รา้นสนิคา้ราคาถกู ไมก้วาดทางมะพรา้ว          275.00 5/2/2563 เลขที ่A08420200205400118 1

28  0107546000229 บรษัิท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั คา่อนิเตอรเ์น็ต กฟย.ดอยตงุ 1-2563          909.50 5/2/2563 เลขที ่A08420200205400115 1

29  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ น ้าดืม่            80.00 5/2/2563 เลขที ่A08420200205400112 3

30  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟส.แมฟ้่าหลวง เดอืน ม.ค 63          600.00 5/2/2563 เลขที ่A08420200205400113 3

31  0573558001252 หจก.ฟิวเจอรเ์วริล์ (ประเทศไทย) คา่ซมิการด์ AIS 2 อนั          220.00 5/2/2563 เลขที ่A08420200205400111 1

32  3570900213469 รา้นประจักษ์แอร์ คา่ซอ่มแอร ์2 เครือ่ง        1,050.00 6/2/2563 เลขที ่A08420200206400121 1

33  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่ซกัผา้ปหูอ้งนอนเวรแกก้ระแส เดอืน ม.ค.63        2,480.00 7/2/2563 เลขที ่A08420200207400123 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอแมฟ้่าหลวง

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี

เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิ

รวมทีจ่ดัซือ้

จดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

เหตผุล

สนบัสนนุ



วนัที่ เลขที่

34  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งบ ารงุรักษาสวน เดอืน ม.ค.63        1,500.00 11/2/2563 เลขที ่A08420200211400125 1

35  0107537000882 บมจ.ธนาคารกรงุไทยเพือ่ช าระบัตรเตมิน ้ามัน คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ. Fleet Card 01-2563      38,840.00 13/2/2563 เลขที ่A08420200213400136 1

36 นางกญัธดิา คณุยศยิง่ คา่ทรายหยาบ (ส าหรับกลบหลมุปลกูตน้ไม)้        1,500.00 13/2/2563 เลขที ่A08420200213400134 1

37  0105548115897 บรษัิทแอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั คา่ซมิ Ais รายเดอืน Tablet Data Cleansing          137.70 13/2/2563 เลขที ่A08420200213400127 1

38  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น ้ามันรถ กฟภ. ขษม602ชร          515.40 17/2/2563 เลขที ่A08420200217400140 1

39  3570300661631 รา้นคงิส-์ดไีซน์
คา่สติกีเกอร ์3M PVC ตดิรถยนตแ์กก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ทะเบยีน

 81-0552 ชร
       5,000.00 18/2/2563 เลขที ่A08420200218400141 1

40 - อูท่นงการชา่ง
คา่เปลีย่นชดุลกูปืนปั้มไฮดรอลคิ รถยนต ์ทะเบยีน 81-8806 

เชยีงราย
       4,200.00 18/2/2563 เลขที ่A08420200218400142 1

41  3570900621851 รา้นเฮงจัว้ คา่แบตเตอรร์ี ่ขนาด 12 โวลท์      13,000.00 19/2/2563 เลขที ่A08420200219400144 1

42  3570700803262 นายชานนท ์ศรวีติา จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน คฟม.2 บา้นสนัตน้ปยุ      11,020.00 20/2/2563 เลขที ่3001670381 1

43  3570700803262 นายชานนท ์ศรวีติา จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน คฟม.2 บา้นป่าเปา      15,110.00 20/2/2563 เลขที ่3001670383 1

44  3570700803262 นายชานนท ์ศรวีติา จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน คฟม.2 บา้นป่าซางนอ้ย      12,110.00 20/2/2563 เลขที ่3001670382 1

45  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน
จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน ไฟสาธารณะเทศบาล

ต าบลแมไ่ร ่ม.7
       6,715.00 24/2/2563 เลขที ่3001670374 1

46  3570700803262 นายชานนท ์ศรวีติา จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน นางสายค า เปาวะ        3,140.00 24/2/2563 เลขที ่3001670378 1

47  3570700803262 นายชานนท ์ศรวีติา จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน น.ส.แอนนา ศรบีญุเรอืง        2,628.00 24/2/2563 เลขที ่3001670376 1

48  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตฯระบบไฟฟ้า-ชือ่งาน นายภวูศนิ ภญิโญสริสิขุ        8,450.00 24/2/2563 เลขที ่3001670379 1

49  5570700090777 นายวชิยั วบิลูศรกีติติ จา้งเหมาตัดตน้ไมข้อง กฟย.ดอยตงุ แผน 2 ครัง้ที ่1 ปี 2563      58,000.00 27/2/2563 เลขที ่3001667528 1

50  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้)แผน 2 ครัง้ 1      56,000.00 28/2/2563 เลขที ่3001668341 1

51  0503545000775 หจก.นอรธ์เทริน์ ชม ออยล์ คา่น ้ามันรถยนต ์ทะเบยีน 53-1953 กทม        1,000.00 2/3/2563 เลขที ่A08420200302400152 1

52  0573560001329 หจก.อดุมภัณฑ ์ฮารด์แวร์ คา่ลกูบดิประตสู านักงาน          350.00 2/3/2563 เลขที ่A08420200303400174 1

53  3570700304398 สรชาต ิสือ่สาร คา่แบตเตอรี ่KENWOOD KNB-15A          850.00 3/3/2563 เลขที ่A08420200303400173 1

54  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่ กฟย.ดอยตงุ            80.00 5/3/2563 เลขที ่A08420200305400183 3

55  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น ้าดืม่ ก.พ.63          420.00 5/3/2563 เลขที ่A08420200305400184 3

56  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งเหมาดแูลรักษาสวน        1,500.00 5/3/2563 เลขที ่A08420200305400187 1

57  3570700304398 สรชาต ิสือ่สาร คา่แบตเตอรี ่วทิยมุอืถอื เสาวทิยมุอืถอื        2,030.00 5/3/2563 เลขที ่A08420200305400185 1

58  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน คา่ซกัผา้หอ้งนอนเวรแกก้ระแส        2,570.00 5/3/2563 เลขที ่A08420200305400186 1

59  0575560003544 บจ.อ าพรรณ ฟารม์า กรุป๊ คา่เจลแอกอฮอล ์น ้ายาฆา่เชือ้        1,220.00 6/3/2563 เลขที ่A08420200306400193 1

60  0107537000882 บมจ.ธนาคารกรงุไทยเพือ่ช าระบัตรเตมิน ้ามัน คา่น ้ามันรถยนต ์กฟภ.      27,810.00 6/3/2563 เลขที ่A08420200306400190 1

61  0573560000951 หจก.เอ็มพ ีอเิล็กทรกิ แอนด ์ซสิเตม

คา่จา้งเหมาส ารวจและน าเขา้ขอ้มลูสายสือ่สารโทรคมนาคมเพือ่

จัดท าฐานขอ้มลูในระบบ TAMS ในพืน้ที ่กฟส.อ.แมฟ้่าหลวง 

ประจ าปี 2563

     23,773.26 9/3/2563 เลขที ่3001672236 1

62  3570900009713 สถานตรวจสภาพรถธงทอง คา่ภาษี พรบ.ประกนัภัน รถยนต ์ทะเบยีน ผค-3380 ชร        4,975.00 10/3/2563 เลขที ่A08420200310400199 1

63 - รา้นซาวดอ์นิฟินติี้ คา่ซอ่มรถยนต ์ทะเบยีน 81-5416 เชยีงราย        1,750.00 10/3/2563 เลขที ่A08420200310400200 1

64  0505538002247 บจ. เวลิด ์เคมคีอล ฟารอ์สีท์ คา่เอทลิแอลกอฮอล ์เจล (4 ลติร)        2,140.00 16/3/2563 เลขที ่A08420200316400212 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอแมฟ้่าหลวง
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วนัที่ เลขที่

65  1509900553130 อฟี อนิเตอรเ์น็ต คา่กรอปรปูพระบรมฉายาลักษณ์          700.00 16/3/2563 เลขที ่A08420200316400215 1

66  0505536000123 บจ.เชยีงใหมเ่ดลตา้อเีล็คตรคิเทรดดิง้ คา่ซือ้แผน่กรอง        3,420.00 16/3/2563 เลขที ่A08420200324400230 1

67  0575555000320 บจ.มนภา เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลายส์ คา่ซือ้เจลแอลกอฮอล์        1,031.48 18/3/2563 เลขที ่A08420200324400229 1

68  3570700386343 ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 คา่ตดิตัง้ระบบประปาพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชดุ      29,820.00 19/3/2563 เลขที ่A08420200325400237 1

69  3570300661631 รา้นคงิส-์ดไีซน์ คา่จา้งท าป้ายอตัราคา่ธรรมการใชไ้ฟ และพระบรมฉายาลักษณ์        2,200.00 19/3/2563 เลขที ่A08420200324400228 1

70  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่วัสดสุ านักงาน          640.00 20/3/2563 เลขที ่A08420200324400227 1

71  0573558000272 หจก.ชาญชยัวัฒน์ คา่เทปกัน้เขต          680.00 24/3/2563 เลขที ่A08420200324400233 1

72  3570101230311 รา้น ท. การพมิพ์
คา่ถา่ยเอกสารกระดาษสแีบบฟอรม์ค ารอ้งขอคนืเงนิประกนัการ

ใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นทีอ่ยูอ่าศัยและกจิการขนาดเล็ก
       4,050.00 24/3/2563 เลขที ่A08420200324400231 1

73 - รา้นอดุมอปุกรณ์การแพทย์ คา่ซือ้ถงุมอืยาง          360.00 24/3/2563 เลขที ่A08420200324400232 1

74  3570300661631 รา้นคงิส-์ดไีซน์ คา่ท าป้ายไวนลิ บง่ชีจ้ดุรับบรกิารในการคนืเงนิประกนัการใชไ้ฟ        1,816.00 25/3/2563 เลขที ่A08420200327400239 1

75  3570101230311 รา้น ท. การพมิพ์ คา่ถา่ยเอกสารประกอบการคนืหลักประกนัการใชไ้ฟฟ้า          800.00 25/3/2563 เลขที ่A08420200331400243 1

76  0575534000720 บจ.ทวยีนต ์มารเ์ก็ตติง้ คา่จัดซือ้ทวีแีอลอดี ีSONY-KD65X8000G      22,890.00 25/3/2563 เลขที ่3001681391 1

77  0573561003783 หจก.ถนอมพาณชิย์ คา่จัดซือ้โตะ๊ท างาน      62,200.00 27/3/2563 เลขที ่3001682706 1

78  0125555001184 บจ.ไทยพัฒนสนิควอลติี ้ทลูส์ คา่จัดซือ้บันไดสไลดไ์ฟเบอรก์ลาส      43,827.20 27/3/2563 เลขที ่3001683041 1

79  0994000165501 หจก.ออ๊ดกระจก อลมูเินียม สแตนเลส คา่แผน่อคลลิคิ 3 มลิ สใีส        2,079.99 30/3/2563 เลขที ่A08420200331400247 1

80  3570101230311 รา้น ท. การพมิพ์
คา่ถา่ยเอกสารกระดาษส ีและกระดาษขาว ประกอบการขอรับคนื

เงนิประกนัการใชไ้ฟฟ้า
         750.00 30/3/2563 เลขที ่A08420200331400244 1

81  8571578002118 นายติ๊บ นามแค คา่จา้งปรับปรงุกัน้หอ้งท างาน กฟย.ดอยตงุ        7,500.00 31/3/2563 เลขที ่3001692428 1

82  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร คา่จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้)แผน 3 ครัง้ที ่1      48,500.00 31/3/2563 เลขที ่3001684168 1

83  0105536092641 บมจ.เอกชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม คา่กระดาษ A4 และวัสดเุบ็ดเตล็ด        1,847.00 31/3/2563 เลขที ่A08420200331400242 1

รวมท ัง้ส ิน้ 790,173.16   

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563)
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