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วันที่ เลขที่

1  0513562000923
ห๎างหุน๎สํนจํากัด เอ็น พี ลําพูน เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด๑ เซอร๑วิส
จ๎างเหมาชุดงาน         10,593.00 1/4/2563 เลขที ่3001684870 1

2  3510600753336 นายถาวร กันทะวงศ๑ (แมํอาวยานยนต๑) จ๎างซํอมรถ กฟย.ต.นครเจดีย๑         18,220.00 1/4/2563 เลขที ่3001685280 1

3  3510600006824 นายทวี เนตรผาบ
คําจ๎างบํารุงรักษาสวน เดือน 

มีนาคม 2563
          7,560.00 2/4/2563 เลขที ่2000678710 1

4  3510600428249 นายประสิทธิ ์อํานวยหนอง จ๎างเหมารถแทรกเตอร๑           8,000.00 2/4/2563 เลขที ่2000679369 1
5 ออมสินเภสัช ซ้ือเคร่ืองวัดไข๎ กฟย.ต.นครเจดีย๑           2,890.00 3/4/2563 เลขที ่3001686416 1
6  3510200604504 ชํวยสํงเสริม (นายสํุมเครน) คําบริการรถเครน         12,840.00 3/4/2563 เลขที ่2000688889 1
7  0505557000645 บริษัท พี มิกซ๑ โปรดักส๑ จํากัด จ๎างเหมารถเครน         12,840.00 3/4/2563 เลขที ่2000688864 1

8  3200600781341 นายนภัทร ก๎อนพรหม
คําซํอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ 

กฟย.ต.นครเจดีย๑
          4,300.00 6/4/2563 เลขที ่2000691189 1

9  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร (นางทับทิม บุญสุข) ถํายเอกสาร ผบต.           3,375.00 7/4/2563 เลขที ่2000697030 1
10  0105531085434 บริษัทชอยส๑มินิสโตร๑ จํากัด ซ้ือถํานพานาโซนิค             520.00 7/4/2563 เลขที ่2000695526 1
11  0513548000563 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ป่าซางกรุ๏ป จ๎างเหมาชุดงาน           5,243.00 7/4/2563 เลขที ่3001687325 1
12  0105513004762 บริษัทริโก(๎ประเทศไทย)จํากัด คําหมึกพิมพ๑           5,339.30 7/4/2563 เลขที ่2000697363 1
13  0515560001002 บริษัทเกียรติธนกุลธร จํากัด ถุงขยะ             225.00 7/4/2563 เลขที ่2000695350 1
14 ธวัชชัยเอกสาร (นางทับทิม บุญสุข) ถํายเอกสาร กฟย.ต.นครเจดีย๑             220.00 7/4/2563 เลขที ่2000695841 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

15  3510600557961 นางสุมาลีย๑ นาคะป่า
จ๎างซักผ๎าปูทีน่อนเวรแก๎ฯ กฟส.อ.

ป่าซาง มีนาคม 2563
          1,000.00 8/4/2563 เลขที ่2000702446 1

16  3520600309118 ร๎านสมเจตน๑ โยมงาม ซ้ือ พล่ัว จอบ เสียม           6,100.00 8/4/2563 เลขที ่2000703883 1
17  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร (นางทับทิม บุญสุข) คําถํายเอกสาร             214.00 8/4/2563 เลขที ่2000702613 1

18  0513562000923
ห๎างหุน๎สํวนจํากัด เอ็น พี ลําพูน เอ็นจิเนียร่ิง

 แอนด๑ เซอร๑วิส
จ๎างเหมาขยายเขต           5,243.00 9/4/2563 เลขที ่3001682670 1

19  3510300045000 ร๎านจินดาศิลป์
ทําฉากกั้นเคาท๑เตอร๑ กฟย.ต.นคร

เจดีย๑
          6,313.00 9/4/2563 เลขที ่2000710514 1

20  0513548000563 ห๎างหุน๎สํวนจํากัดป่าซางกรุ๏ป จ๎างเหมาขยายเขต           5,938.50 9/4/2563 เลขที ่3001682669 1

21  8571584035634 โซะปร้ินเตอร๑/เซอร๑วิส
ตลับหมึก TONER RICOH รหัส

ทรัพย๑สิน5321914010000
          2,750.00 13/4/2563 เลขที ่น1.(มจ)1188/63 1

22  0573560001329 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑ เทปสีแดง สีเหลือง สีฟ้า           2,250.00 22/4/2563 เลขที ่น1.(มจ)1341/63 1

23  0573560001329 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑ ซ้ือเทปสี งานCleansing           1,350.00 23/4/2563
เลขที ่น.1 มจ.(บต)

1371/2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

24  0575543000427
บริษัท รักษาความปลอดภัยคนเวียง 96 

บริการ จํากัด

จ๎างเหมารักษาความปลอดภัยใน
สํานักงาน กฟส.อ.แมํจัน 
ประจําเดือน ม.ีค. 2563

        25,680.00 1/4/2563

เลขที ่PO : 
3001685315 สัญญา

เลขทีน่.1มจ.(บง.)
002/2563 ลว. 14 ม.ค. 

2563

2

25  0573550001067 หจก. ป่าตึงวัสดุกํอสร๎าง ลูกบิดหัวกลม             295.00 1/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)

1365/2563 ลว. 1 เม.ย.
 2563

1

บริษัท ไชยบุรี วอเตอร๑
น้ําด่ืม เหรียญทอง

27  0573550001067 หจก. ป่าตึงวัสดุกํอสร๎าง
สีเคลือบเงา, ทินเนอร๑, แปรง

ลูกกล้ิงทาสี
          2,940.00 2/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1361/2563 ลว. 2 เม.ย.

 2563
1

28  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (1995) จํากัด อุปกรณ๑เคร่ืองเขียนในสํานักงาน           3,045.00 2/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

1053/2563 ลว. 2 เม.ย.
 2563

1

26  3570700303197
คําน้ําด่ืม ประจําเดือน เมษายน 

2563
            490.00 1/4/2563

เลขที ่ที่่น.1มจ.(บง.)
30095/2563 ลว. 1 

เม.ย. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

29  0573550001067 หจก. ป่าตึงวัสดุกํอสร๎าง
คําสี,แปรงทาสี,เกียงโป้วสี,แปรง

ลูกกล้ิงทาสี ฯลฯ
          5,331.00 2/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1367/2563 ลว. 2 เม.ย.

 2563
1

30  0573550001067 หจก. ป่าตึงวัสดุกํอสร๎าง
คําทํออํอน,สายเอ็นลม,ก๏อกสนาม

,ตาขําย.ลวดดํา ฯลฯ
          7,820.00 2/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1357/2563 ลว. 2 เม.ย.

 2563
1

31  0573550001067 ป่าตึง วัสดุกํอสร๎าง
เหล็กกลํอง, แป๊บประปาปลาย
เรียบ,แบนตัด,ไม๎ระแนง ฯลฯ

          8,983.00 2/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
30124/2563 ลว. 2 

เม.ย. 2563
1

32 ศูนย๑ถํายเอกสารระบบดิจิตอล ทําตรายาง           3,250.00 3/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

1106/2563 ลว. 3 เม.ย.
 2563

1

33  0001461222819 อุบลพันธุ๑ไม๎ ซ้ือต๎นปีบเงิน             600.00 7/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)

1085/2563 ลว. 7 เม.ย.
 2563

1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

34  0735553001220 บริษัท ที.ซี.คอม แอนท๑ อิเล็คทริคคอล จํากัด กระดาษเทอร๑มอลลายน้ําไฟฟ้า         20,758.00 7/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

1279/2563 ลว. 7 เม.ย.
 2563

1

35  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า 
กฟส.อ.แมํจัน - นายจรัญ ชีวินเนติ

รักษ๑
          6,390.00 8/4/2563

เลขที ่PO : 
3001688151 อนุมัติ

ทีน่.1มจ.(กป.)
1023/2563 ลว 1 เม.ย. 

2563

1

36  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า 
กฟส.อ.แมํจัน - นายภูริชช๑ สุนทร

กุล
        27,490.00 8/4/2563

เลขที ่PO : 
3001688153 อนุมัติ

ทีน่.1มจ.(กป.)
1024/2563 ลว. 1 เม.ย.

 2563

1

37  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป วัสดุสํานักงาน           1,999.00 8/4/2563 เลขที ่2000701422 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

38  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า 
กฟส.อ.แมํจัน - บริษัท ไวร๑เออ 

แอนท๑ ไวร๑เลส จํากัด
        12,650.00 8/4/2563

เลขที ่PO : 300168852
 อนุมัติทีน่.1มจ.(กป.)

1042/2563 ลว. 1 เม.ย 
2563

1

39  0573560001329 หจก. อุดมภัณฑ๑ฮาร๑ดแวร๑ อุปกรณ๑สําหรับงานกํอสร๎าง ฯลฯ           6,230.00 10/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1242/2563 ลว. 10 

เม.ย. 2563
1

40  3101501276151 ขาติมอเตอร๑ ซํอมฉีดน้ํากระจก รถ 81-0551 ชร             100.00 10/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1165/2563 ลว. 10 

เม.ย. 2563
1

41  0573555000093 หจก. มิตรอารีย๑วัสดุภัณฑ๑การค๎า คําสี,บล็อคตัวหนอน           6,752.00 10/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)
1173/2563 ลว. 10 

เม.ย. 2563
1

42  0000053530030 ร๎านอูํทนงการชําง ซํอมรถยนต๑ทะเบียน 81-0551 ชร           1,800.00 13/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1219/2563 ลว. 13 

เม.ย. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

43  0573560001329 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑ บันไดอลูมิเนียม           1,850.00 13/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1183/2563 ลว. 13 

เม.ย. 2563
1

44  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟ้า
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ
 กฟส.อ.แมํจัน - โรงสูบน้ํา อบต.

ปงน๎อย
        31,169.10 13/4/2563

เลขที ่PO:3001690516
 อนุมัติทีน่.1มจ.(ดห.)

164/2563 ลว. 7 เม.ย. 
2563

1

45  5501000123525 North Star Garage ซํอมรถทะเบียน 81-2341 ชร         49,480.00 13/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)

1182/2563
1

46  0000053540030 อูํทนงการชําง
เปล่ียนถํายน้ํามนัเคร่ืองรถยนต๑

ทะเบียน 81-0551 ชร
          1,000.00 13/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1215/2563 ลว. 13 

เม.ย. 2563
1

47  0107562000297 บริษัท สยามราชธานี จํากัด
จ๎างเหมาคนงานรายวันขับรถยนต๑
งานกํอสร๎าง ประจําเดือน ม.ีค. 

2563
        45,826.90 14/4/2563

เลขที ่สัญญาที ่น.
1-212/2561 ลว. 28 

ธ.ค. 2561
2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

48 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
งานขยายเขต ศูนย๑สุขภาพเมือง

แมํจัน
          1,400.00 14/4/2563

เลขที ่3001697064 ลว.
24.04.2020

1

49  5570700133131 ชาติมอเตอร๑ ซํอมรถ ทะเบียน 81-0551 ชร             640.00 14/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1221/2563 ลว. 14 

เม.ย. 2563
1

50  1570700008199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน ขยายเขต บ๎านป่าดํู ม0.13         11,780.00 14/4/2563
เลขที ่3001697066 ลว.

24.04.2020
1

51 North Star Garage ติดต้ังขายึดเครน 53-2201 กทม           8,740.00 15/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1223/2563 ลว. 15 

เม.ย. 2563
1

52  0573560001329 หจก. อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑
เล่ือยโค๎งตดกิ่งไม,๎ กรรไกรตัดกิ่งไม๎

เล็ก
            890.00 20/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)
1460/2563 ลว. 20 

เม.ย. 2563
1

53  3570700304398 สรชาติ ส่ือสาร
ติดต้ังไฟไซเรน, ไฟสํองสปอยไลท๑ 

รถทะเบียน 53-2204 กทม
          6,200.00 20/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1318/2563 ลว. 20 

เม.ย. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

54  3570700200878 วิรัตน๑การยาง คําปะยางรถยนต๑ 81-0551 ชร             150.00 21/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1328/2563 ลว. 21 

เม.ย. 2563
1

55  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (1995) จํากัด อุปกรณ๑ใช๎ในสํานักงาน           1,226.00 21/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1321/2563 ลว. 21 

เม.ย. 2563
1

56  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ งานขยายเขต นางสมจิต นาใจ       196,420.00 22/4/2563
เลขที ่3001699720 ลว.

 30 เม.ย 63
1

57  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
งานขยายเขต นางสุภาภรณ๑่ 

จินดาทจักร
          4,310.00 22/4/2563

เลขที ่3001699738 ลว.
 30.04.2020

1

58  3570100273556 นาวสมพิศ พรรณรังษี จัดทําตรายาง             570.00 22/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1359/2563 ลว. 22 

เม.ย. 2563
1

59  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟ้า
งานขยายเขต นายจะยํอ ชีวิน

มหาชัย
          9,752.00 22/4/2563

เลขที ่3001697073 ลว.
19.08.2020

1

60  1570700008199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน งานขยายเขต น.ส พิชยา อาหยิ         24,570.00 22/4/2563
เลขที ่3001697072 ลว.

24.04.2020
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

61 หจก.รามิล การไฟฟ้า
งานขยายเขต ประปาบ๎านป่าลัน 

ม.5
          3,830.60 23/4/2563

เลขที ่3001696297 ลว.
23.04.2020

1

62  3570700756086 นายสามารถ เรืองปัญญา
ติดต้ังมุ๎งลวดหน๎าตําง, มุ๎งลวดบาน

เล่ือนประตู ต๎ูยาม
          3,300.00 23/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)
1355/2563 ลว. 23 

เม.ย. 2563
1

63  3570700771948 เค พี เอ็ม ซัพพลาย
จักซ้ือเทอรืโมมิเตอร๑วัดไข๎แบบอิน

ฟาเรด
          9,000.00 24/4/2563

เลขที ่PO : 
3001696893 อนุมัติ

ทีน่.1มจ.(บง.)
1416/2563 ลว. 17 

เม.ย. 2563

1

64  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ
 กฟส.อ.แมํจัน - ศูนย๑สุขภาพเมือง

แมํจัน
          1,400.00 24/4/2563

เลขที ่PO:3001697064
 อนุมัติทีน่.1มจ.(กป.)
1205/2563 ลว. 14 

เม.ย. 2563

1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

65  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ
 กฟส.อ.แมํจัน - บ๎านป่าดํู ม.13

        11,780.00 24/4/2563

เลขที ่PO:3001697066
 อนุมัติทีน่.1มจ.(กป.)
1202/2563 ลว. 14 

เม.ย. 2563

1

66  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ
 กฟส.อ.แมํจัน - นางผกามาศ เจ

คอบส๑
        25,480.00 24/4/2563

เลขที ่PO:3001697047
 อนุมัติทีน่.1มจ.(กป.)
1203/2563 ลว. 14 

เม.ย. 2563

1

67  0575549000291 บริษัทเทพวัลย๑กรุ๏ป วัสดุเบ็ตเตล็ดสํานักงาน           1,320.00 26/4/2563 เลขที ่2000791537 1

68  3570400139791 สุธรรม เซอร๑วิส จ๎างทําความสะอาดแอร๑           1,500.00 27/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)

30032/2563 ลว. 27 
เม.ย. 2563

1

69  0575549000291 บริษัท เทพวัลยกรุ๏ป คําซองจดหมาย             620.00 27/4/2563 เลขที ่2000796233 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

70  3570700652892 นายบุญยงค๑ ใหมํกาศ คําจ๎างทําแผงกั้นโต๏ะ           6,000.00 27/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

1014/25463 ลว. 27 
ม.ีค. 2563

1

71  3570100273556 นางสมพิส พรรณรังษี จัดจ๎างถํายเอกสาร             494.50 29/4/2563 เลขที ่2000805194 1

72  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ
 กฟส.อ.แมํจัน - นางสุภาภรณ๑ 

จินดาทจักร
          4,310.00 30/4/2563

เลขที ่PO:3001699738
 อนมุ่ติทีน่.1มจ.(กป.)
1351/2563 ลว. 22 

เม.ย. 2563

1

73  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ

 กฟส.อ.แมํจัน - นายอินสม 
มัฆวาลย๑

        19,410.00 30/4/2563

เลขที ่PO:3001699734
 อนัมติทีน่.1มจ.(กป.)
1348/2563 ลว. 22 

เม.ย. 2563

1

74  0573558000337 เชียงแสนเครน คําจ๎างเหมารถเครน           8,560.00 30/4/2563
เลขที ่PO : 

3001699750 ทีน่.1มจ.
(กป.)1412/2563

1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

75  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ

 กฟส.อ.แมํจัน - นายวินัย ล่ิม
พานิช

          1,260.00 30/4/2563

เลขที ่PO:3001699741
 อนุมัติทีน่.1มจ.(กป.)
1347/2563 ลว. 22 

เม.ย. 2563

1

76  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (1995) จํากัด
วัสดุอุปกรณ๑เครอื่เงขียนใน

สํานักงาน
          3,045.00 30/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)
1458/2563 ลว. 30 

เม.ย. 2563
1

77  0575549000291 บริษัมเทพวัลย๑กรุ๏ป อุปกรณ๑เคร่ืองเขียนสํานักงาน           3,045.00 30/4/2563 เลขที ่2000826146 1

78  0573558000337 เชียงแสนเครน คําจ๎างเหมารถเครน           8,560.00 30/4/2563
เลขที ่3001699750 ลว.

30เม.ย 63
1

79  3480500046167 ศูนย๑ถํายเอกสารระบบดิจิตอล
คําถํายเอกสาร แผนกบัญชีและ
การเงิน ประจําเดือน พ.ค. 2563

              71.00 1/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

30340/2563
1

80  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรังษี
คําถํายเอกสาร แผนกบัญชีและ
การเงิน ประจําเดือน พ.ค. 2563

            242.50 1/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

30342/2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

81  3570700303197 บริษัท ไชยบุรี วอเตอร๑ , น้ําด่ืมเหรียญทอง
คําน้ําด่ืมในสํานักงาน ประจําเดือน

 พ.ค. 2563
            670.00 1/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)
30376/2563

1

82  3570700933956 น.ส.อาวร คําปัญญา
คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกดูแล

ภูมิทัศน๑ฯสํานักงาน กฟส.อ.แมํจัน
 ประจําเดือน พ.ค. 2563

          5,270.00 1/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

30374/2563
1

83  0575543000427
บริษัท รักษาความปลอดภัยคนเวียง 96 

บริการ จํากัด

จ๎างเหมารักษาความปลอดภัยใน
สํานักงาน กฟส.อ.แมํจัน 
ประจําเดือน เม.ย. 2563

        25,680.00 1/5/2563

เลขที ่PO : 
3001700901 สัญญา

เลขทีน่.1มจ.(บง.)
002/2563 ลว. 14 ม.ค. 

2563

2

84  3570700933956 น.ส.อาวร คําปัญญา
จ๎างเหมาบุคคลภายนอกดูแลภูมิ
ทัศน๑ฯสํานักงาน กฟส.อ.แมํจัน 

ประจําเดือน เม.ย. 2563
          6,510.00 1/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)
30000/2563 ลว. 1 

พ.ค. 2563
1

85  0000053530030 ร๎านอูํทนงการชําง ซํอมรถ 81-0551 ชร           1,800.00 6/5/2563 เลขที ่2000823474 1
86  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป วัสดุถสํานักงาน             699.00 6/5/2563 เลขที ่2000823206 1
87  5570700133131 ชาติมอเตอร๑ เปล่ียนแบตเตอร่ี           3,800.00 6/5/2563 เลขที ่2000823488 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

88  3101501276151 ชาติมอเตอร๑ ซํอมฉีดน้ํากระจก 81-0551 ชร             100.00 6/5/2563 เลขที ่2000823479 1
89  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป วัสดุสํานักงาน           1,226.00 6/5/2563 เลขที ่2000823187 1
90  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรังษี จัดทําตรายาง             570.00 6/5/2563 เลขที ่2000823528 1
91  5570700133131 ชาติมอเตอร๑ ซํอมรถ 81-0551 ชร             640.00 6/5/2563 เลขที ่2000823481 1

92  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตฯ กฟส.อ.แมํ

จัน - นายเลําอ๐อ แซํจัง
        27,290.00 8/5/2563

เลขที ่PO : 
3001727724 ลว.

8.05.2020
1

93  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตฯ กฟส.อ.แมํ
จัน - บ๎านป่าส๎านหลังสถานีไฟฟ้า

        13,140.00 8/5/2563
เลขที ่PO : 

3001727730 ลว.10 กค
 63

1

94  0573550001067 หจก.ป่าตึง ปูน หิน ทราย           1,415.00 9/5/2563 เลขที ่2000836712 1

95  3570700954678 นางศรีจันทร๑ กะมูลเพชร คําอาหารวําง และเคร่ืองด่ืม             500.00 13/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

30095/2563
1

96  0573550001067 หจก.ป่าตึง คําสี แปรงทาสี ลูกกล้ิง           5,331.00 14/5/2563 เลขที ่2000855596 1
97  3570400139791 สุธรรม เซอร๑วิส จ๎างทําความสะอาดแอร๑           1,500.00 14/5/2563 เลขที ่2000855741 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

98  1579900041996 น้ําด่ืม เหรียญทอง
คําน้ําด่ืม น้ําด่ืมเหรียญทอง 
ประจําเดือน มิถุนายน 2563

            375.00 1/6/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(บง.)

35255/2563 ลว. 1 ม.ิย.
 2563

1

99  3570700954678 นางศรีจันทร๑ กะมูลเพชร
คําจ๎างซักผ๎าปูทีน่อน,ผ๎าหํมและ

ปลอกหมอน (ห๎องเวรแก๎กระแสฯ)
 ประจําเดือน พ.ค. 2563

          3,100.00 1/6/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(กป.)

30359/2563
1

100  3570700954678 นางศรีจันทร๑ กะมูลเพชร คําซักผ๎าปูทีน่อนห๎องเวนร           3,100.00 4/6/2563 เลขที ่2000955450 1
101  8571573045111 ร๎านอาหลางพาณิชย๑ คําไฟฉายแรงสูง           1,300.00 4/6/2563 เลขที ่2100170785 1
102  3570700933956 น.ส อาวร คําปัญญา คําดูแลภูมิที่ศน๑ กฟส.อ.แมํจัน           5,270.00 4/6/2563 เลขที ่2000955382 1

103  3570700374485 นายพงศกร ก๎อใจ งานขายเขต นายวินัย ล่ิมพานิช           1,260.00 4/6/2563
เลขที ่3001699741 ลว.

 30.04.2020
1

104  3480500046167 ศูนย๑ถํายเอกสารระบบดิจตอล
คําถํายเอกสาร แผนกบัญชีและ

การเงิน เดือน พค 2563
              71.00 8/6/2563 เลขที ่2000965957 1

105  3570700265201 นางต๋ิม พรมเมือง
คําจ๎างซักผ๎าปูทีน่อน และทําความ

สะอาด
          3,314.00 8/6/2563 เลขที ่2000967058 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

106  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรั.ษี
คําถํายเอกสาร แผนกบัญชีและ

การเงิน เดือน พค.63
            242.50 8/6/2563 เลขที ่2000966272 1

107  1570700091428 นายลิแสน ท๎าวใจ คําจ๎างดูแลภูมิทัศน๑ ดอยหลวง           1,800.00 8/6/2563 เลขที ่2000967156 1

108  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตฯ กฟส.อ.แมํ
จัน - น.ส.จุฑาทิพย๑ พัฒนธนาวิสุทธิ์

        95,530.00 8/6/2563
เลขที ่PO : 

3001727717 ลว.
27.08.2020

1

109  8571584035634 โซะปร้ินเตอร๑
คําตลับหมึก Tomer Samsujng 

MLT-45010
          6,850.00 9/6/2563 เลขที ่2000973143 1

110  3570700251758 นายสวัสด์ิ สุขเหล็ก คําเชํายานพาหนะ           2,100.00 9/6/2563 เลขที ่2000977481 1
111  3480500046167 น.ส นิรมล โสวะภาสน๑ คําทําตรายาง           3,500.00 11/6/2563 เลขที ่2000990811 1
112  3480500046167 น.ส นิรมล โสวะภาสน๑ คําถํายเอกสาร               40.50 11/6/2563 เลขที ่2000990882 1

113  3570700251758 นายอุดม คําต๋ึน
คําเชํารถจักรยายยนต๑ 1 กฉ1428

 ชร
          2,100.00 11/6/2563 เลขที ่2000986260 1

114  3579900106709 นายสมเกียรต์ิ แสนคําน๎อย
งานขยายเขต คฟม2 บ๎านคีรี

สุวรรณ ม.7
        13,250.00 11/6/2563

เลขที ่3001717376 ลว.
11 ม.ิย2020

1

115 นายมานพ สุริยาศักด์ิ งานขยายเขต นายสมเดช ปินใจ           6,010.00 11/6/2563
เลขที ่3001675527 ลว.

 13 มีค 63
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

116  3570700303197 บริษัท ไชยบุรี วอเตอร๑ , น้ําด่ืมเหรียญทอง น้ําด่ืมในสํานักงาน เดือน พค 63             670.00 12/6/2563 เลขที ่2000998520 1

117  8571584035634 โซะปร้ินเตอร๑ คําตลับหมึก Toner Ricoh           2,750.00 12/6/2563 เลขที ่2000998757 1

118 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน งานขยายขต บ๎านหินแตก ม.1         96,980.00 20/6/2563
เลขที ่3001672172 ลว.

09.03.2020
1

119  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด คํากระดาษถํายเอกสาร A4             891.00 20/6/2563 เลขที ่2100185662 1

120  3570900365188 นายมาพน สุริยาศักด์ิ ขยายเขต นางพัชรินทร๑ แอํนปัญญา         19,800.00 20/6/2563 เลขที ่3001699730 1

121  0994000164904 ประปาแมํสาย คําน้ําประปา             483.19 21/6/2563 เลขที ่2001020169 1

122  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟ้า งานขยายเขต นางสมศรี กาบุญก้าํ           4,076.70 24/6/2563
เลขที ่3001722815 ลว.

 19 สค 63
1

123  1570700009199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
คําจ๎างเหมาขยายเขตฯ กฟส.อ.แมํ

จัน - บ๎านศรียางมูล ม.8 
(เทศบาลตําบลป่าซาง)

        33,190.00 24/6/2563
เลขที ่PO : 

3001728722 ลว.14 กค
 63

1

124 หจก.รามิล การไฟฟ้า งานขยายเขต นางสมศรี กาบุญก้าํ           4,076.70 24/6/2563
เลขที ่3001722815 ลว.

 19 สค 63
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

125  1570700008199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
งานขยายเขต นางชฏาภรณ๑ ศรีสุ

โข ต.ป่าซาง
          1,400.00 24/6/2563

เลขที ่3001722807 ลว.
18.08.2020

1

126  8501073002340 น.ส พรเพ็ญ แซํหมํอ คําจ๎างซักผ๎า             900.00 24/6/2563 เลขที ่2001064612 1
127  3570900145382 กิตติไอทีซัพพลาย คําซํอมหัวเซ็นเซอร๑ดูดกระดาษ           3,490.00 25/6/2563 เลขที ่200114258229 1

128  0573561001951 หจก. รามิล การไฟฟ้า
คําจ๎างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า 
กฟส.อ.แมํจัน - นางจันทร๑สุดา ติ

ยะจินดา
          7,383.00 26/6/2563

เลขที ่PO : 
3001722822 อนุมัติ
เลขที ่น.1มจ.(กป.)

35115/2563 ลว. 26 
ม.ิย. 2563

1

129  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟ้า งานขยายเขต น.ส หมี่นา อาซัง           7,907.30 26/6/2563
เลขที ่3001722817 ลว.

18.08.2020
1

130  0105555021215 บริษัท ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากัด คําแวํนตานิรภัย             480.00 28/6/2563
เลขที ่2100241298 ลว.

 08.08.2020
1

131  0994000165501 หจก.เอเชีย พาวเวอร๑พลาส
กลํองใสํใบแจ๎งหนี้คําไฟฟ้า ของ 

กฟส.แมํจัน
      134,820.00 29/6/2563 เลขที ่5200106488 1

132  1570700008199 นายชานนท๑ ศักด์ิแสน
งานขยายเขต บ๎านหินแตก ม.1 ต.

แมํสลองใน
        96,980.00 29/6/2563

เลขที ่3001672172 ลว.
09.03.2020

1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

133  3570700374485 นายพงศกหร ก๎อใจ งานขยายเขต นายมงคล ก๎อใจ         55,010.00 29/6/2563
เลขที ่3001683108 ลว.

27.03.2020
1

134  3570700149929 นายศรีวัน ฤาษี
คําจ๎างเหมาทําความสะอาดและ 

บํารุงรักษาสวน
          3,400.00 30/6/2563 เลขที ่2001253898 1

135  8571573058875 นายสุพัฒน๑ แสนนา งานขยายเขต นางบูเสาะ อยูํลือ           3,140.00 30/6/2563
เลขที ่3001731926 ลว.

 20.07.2020
1

136  8571573058875 นายสุพัฒน๑ แสนนา งานขยายเขต นางบูเสาะ อยูํลือ           3,140.00 30/6/2563
เลขที ่3001731926 ลว.

20.07.2020
1

137  0001198665286 น้ําด่ืมดราก๎อน คําน้ําด่ืม ประจําเดือน ม.ีค. 2563             150.00 1/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)

406/2563 ลว. 1 เม.ย. 
2563

1

138  5570700133131 ชาติมอเตอร๑
คําซํอมแซมรถยนต๑ ทะเบียน 

80-9784 ชร
          7,800.00 2/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
404/2563 ลว. 2 เม.ย. 

2563
1

139  5570700133131 ชาติมอเตอร๑
คําเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต๑ 

ทะเบียน กข 2912 ชร
          3,000.00 2/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจง(ทท.)
401/2563 ลว. 2 เม.ย. 

2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

140  1579900404720 กิจชนะไพบูลย๑
คําจ๎างเหมาพํนน้ํายากําจัดเชื้อโรค
บริเวณสํานักงาน กฟย.เทอดไทย

          3,000.00 2/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจง(ทท.)

408/2563 ลว. 2 เม.ย. 
2563

1

141  0107551000029 global house จัดซ้ือเส้ือจราจร             869.00 5/4/2563
เลขที ่น.1แมํจัน(กป)

1212/2563
2

142  8571576011934 นายคํายอด แสงคํา
คําจ๎างเหมาซํอมหลังคาโครงเหล็ก
กันสาด สํานักงาน กฟย.เทอดไทย

          8,642.00 8/4/2563
เลขที ่น.1มจ.(ทท.)

411/2563
2

143  8571576011934 นายคํายอด แสงคํา
จ๎างเหมาซํอมแซมถนนและลาน
จอดรถยนต๑ในสํานักงาน กฟย.บ.

เทอดไทย
        38,860.00 10/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
412/2563 ลว. 10 เม.ย.

 2563
1

144  3570900145382 ร๎ายกิตติไอที ซัพพลาย จัดซ้ือ switching hub tp-link           1,370.00 10/4/2563 เลขที ่2000757207 2

145  3570101070438 นายมานิตย๑ จอมแสง จัดจ๎างทําปุย๋หมัก           7,414.00 13/4/2563
เลขที ่น.1แมํจัน(กป)

1217/2563
2

146  2570700755560 นายสงํา แสกปัก จัดจ๎างซํอมแซมร้ัวตาขําย         13,000.00 30/4/2563
เลขที ่น.1แมํจัน(กป)

982/2563
2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

147  4570700001075 กิจเจริญ 2533
คําซํอมรถยนต๑ ทะเบียน กข 2912

 ชร
          3,650.00 3/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
30001/2563

1

148  0001198665286 น้ําด่ืมดราก๎อน
คําน้ําด่ืม ประจําเดือน เมษายน 

2563
            150.00 5/5/2563

เลขที ่ทีน่.1(ทท.)
30021/2563

1

149  8571584005743 อูํ ชํางเอ็มเทอดไทย
คําซํอมรถยนต๑ทะเบียน 80-9784

 ชร
        35,520.00 5/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
30015/2563

1

150  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (19950 จํากัด มหาชน) คําวัสดุเบ็ดเตล็ดในสํานักงาน           1,690.00 12/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)

30011/2563 ลว. 12 
พ.ค. 2563

1

151  8571573045111 ร๎านอาหลางพาณิชย๑
คําไฟฉายแรงสูง สําหรับใช๎ในงาน

แก๎กระแสฯ
          1,300.00 12/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
30019/2563

1

152  8571584035634 โซะปร้ินเตอร๑ เซอร๑วิส คําตลับหมึก ปร้ินเตอร๑           2,750.00 12/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)

30006/2563 ลว. 12 
พ.ค. 2563

1

153  8571500033805 นางมาด ลายเชิง
คําซักผ๎าปูทีน่อน,ปลอกหมอน, ผ๎า
หํมนอน ประจําเดือน เมาายน 

2563
          1,200.00 12/5/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(ทท.)
30008/2563 ลว. 12 

พ.ค. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

1.ถังพํนยา
2.น๎ายาฆาํเชื้อ

155  1570700151901
ร๎าน ดอยหลวงอุปกรณ๑ไฟฟ้า 184/4 ม.8 

ต.ปงน๎อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ไฟฉายแรงสูง           1,300.00 3/4/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
162/2563

2

156  5577114822290
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนบ๎านแมํบงใต๎ ม.5 ต.โชคชัย

 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
คําน้ําด่ืม เดือน มีนาคม 2563             110.00 7/4/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
169/2563

2

1.ร๎าน อินพินิต้ี ซัพพลาย 35/69 หมูํ 22 ต.
รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1.ชุดป้องกันสารเคมี 3M

2.จ.การชําง (ศิลป)์ 221/1 ม.1 ต.ปงน๎อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

2.กระจกแบบไมํมีขา

158  1570700112875
อูํชํางหนุง 23/2 ม.3 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

 จ.เชียงราย
ซํอมรถยนต๑ กง 9038 ชร.           2,890.00 8/4/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
176/2563

2

159  0573560001329
หจก.อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑ 479 ม.3 ต.แมํจัน

 อ.แมํจัน จ.เชียงราย
ค๎อนปอนด๑,จอบขุด,เชือกใยยัก ใช๎

ในงานกํอสร๎าง
          2,720.00 9/4/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
179/2563

2

160  1570700091428
นายลิแสน ท๎าวใจ 105 ม.3 ต.โชคชัย อ.

ดอยหลวง จ.เชียงราย
จ๎างทําสวน กฟย.อ.ดอยหลวง 

เดือน เม.ย.63
          1,800.00 7/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30006/2563

2

 3570700771972           4,100.00 7/4/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

167/2563
2

1/4/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

160/2563
2

157

154  3100700695528
ร๎าน ล.รํุงเรือง 105 ถนนหิรัญนคร ต.แมํจัน

 อ.แมํจัน จ.เชียงราย
          3,350.00



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

161  5577114822290
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนบ๎านแมํบงใต๎ ม.5 ต.โชคชัย

 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
คําน้ําด่ืม เม.ย.63             140.00 7/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30008/2563

1

162  3570700265201
นางต๋ิม พรมเมือง 68 ม.8 ต.ปงน๎อย อ.ดอย

หลวง จ.เชียงราย
จ๎างทําความสะอาด ซักผ๎า เม.ย.63           3,806.00 7/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30004/2563

2

163  0107558000172
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)(00032 
สาขาห๎วยสัก) 63 ม.22 ต.ห๎วยสัก อ.เมือง

เชียงราย
น้ํายาล๎างห๎องน้ํา             205.00 12/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30020/2563

2

1.นายสวัสด์ิ สุขเหล็ก
2.นายอุดม คําต๋ัน

3.นางอําพร สุขเหล็ก

165  0107552000146

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด(มหาชน) 
1177 อาคารเพิร๑ล แบงก๑ค็อก ถนน

พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทย 
กทม.10400 02-242-5800

ชุดเชื่อมหัวแทํงกราวด๑,ผงเชื่อม
แทํงกราวด๑

          5,831.50 18/5/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

30028/2563
2

166  0107546000229
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) 
99 ถนนแจ๎งวัฒนะ แขวงทุงํสองห๎อง เขต

หลักส่ี กทม 10210
คําเน็ต ม.ีค. - เม.ย.63           1,819.00 18/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30026/2563

2

164  3570700251758
เชํารถจักรยานยนต๑ใช๎งาน 

Cleansing Meter
          6,300.00 14/5/2563

เลขที ่น.1แมํจัน(ดห)
30025/2562

2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

คําแรงร้ือถอน-ติดต้ังใหมํ
คําน้ํายาแอร๑

ทํอน้ําแอร๑ใหมํ

168
การประปาบ๎านแมํบงใต๎ ม.5 ต.โชคชัย อ.

ดอยหลวง จ.เชียงราย
คําน้ําประปา เม.ย.63             165.00 21/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30033/2563

2

เปล่ียน Mainboad 1150
เปล่ียน Power Supply 600 w

คําบริการ
คําจ๎างทําความสะอาด สนง.ดอย

หลวง

คําซักผ๎า ประจําเดือน พ.ค.2563

171  1570700091428
นายลิแสน ท๎าวใจ 105 ม.3 ต.โชคชัย อ.

ดอยหลวง จ.เชียงราย
คําจ๎างทําสวน พ.ค.2563           1,800.00 1/6/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30051/2563

2

172  5577114822290
ผลิตภัณฑ๑บ๎านแมํบงใต๎ ม.5 ต.โชคชัย อ.

ดอยหลวง จ.เชียงราย
คําน้ําด่ืม เดือน พ.ค.2563             130.00 11/6/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30074/2563

2

2

170  3570700265201
นางต๋ิม พรมเมือง 68 ม.8 ต.ปงน๎อย อ.ดอย

หลวง จ.เชียงราย
          3,314.00 1/6/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30049/2563

2

169  3570900609389
แมํสายมายคอม 469/1 ม.6 ต.แมํสาย อ.

แมํสาย จ.เชียงราย
          3,480.00 27/5/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30047/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
30031/2563

2167  1579900037506
นายทนงศักด์ิ แสงคํา 344 ม.15 ต.บ๎านดํู อ.

เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          5,660.00 20/5/2563



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

173  0573550000354 หจก. คลังครัวเรือนซัพพลาย ถังขยะแยกสี,ชุดรับรองเบรคฯ         10,546.00 15/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
1231/2563 ลว. 15 

เม.ย. 2563
1

174  1579900404720 กิจชนะไพบูลย๑
บริการพํนน้ํายากําจัดเชื้อโรค 

พืน้ทีใ่นสํานักงาน กฟย.แมํสลอง
นอก

          3,000.00 15/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
1234/2563 ลว. 15 

เม.ย. 2563
1

175  3579900317661 ร๎านแมํจันเจริญ ป้ายโฆษณา
จัดซ้ือป้ายแผํนอลูซ้ิงโครงเหล็ก 
บอกทาง กฟย.ต.แมํสลองนอก

          7,276.00 23/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
1417/2563 ลว. 23 

เม.ย. 2563
1

น.ส.พรเพ็ญ แซํหมํอ
6/6 หมูํ 1 ต.แมํสลองนอก อ.แมํฟ้าหลวง จ.

เชียงราย

177  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (1995) จํากัด
ของใช๎ประจําสํานักงาน กฟย.ต.

แมํสลองนอก
          2,129.00 27/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
1455/2563 ลว. 27 

เม.ย. 2563
1

1176  8501073002340
คําซักผ๎า เดือน พ.ค. 2563 

กฟย.ต.แมํสลองนอก
            900.00 23/4/2563

เลขที ่น.1มจ.(มลน.)
1420/2563



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

178  1570700004576 เจริญค๎าวัสดุกํอสร๎าง
วัสดุเบ็ดเตล็ดด๎านชําง ในการ

ปฏิบัติงาน แก๎กระแสไฟฟ้าขัดข๎อง
          3,690.00 27/4/2563

เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
1421/2563 ลว. 27 

เม.ย. 2563
1

179  0575549000291 บริษัท เทพวัลย๑กรุ๏ป (1995) จํากัด
ของใช๎ในสํานักงาน กฟย.ต.แมํสล

องนอก
            699.00 27/4/2563

เลขที ่ทีน่1มจ.(มลน.)
1453/2563 ลว. 27 เม.ย

 2563
1

180 กลํุมอนุรักษ๑ต๎นน้ําดอยแมํสลอง
คําน้ําประปา ประจําเดือน เม.ย. 
ในสํานักงาน กฟย.ต.แมํสลองนอก

              74.00 27/4/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)
30045/2563 ลว. 27 

เม.ย. 2563
1

181  3570800123689 ชํานาญ เฟอร๑นิเจอร๑ สตูนนั่งรับรองลูกค๎า           6,600.00 15/5/2563
เลขที ่ทีน่1.มจ.(ทท.)

30198/2563
1

182  1570700004576 ร๎านเจริญค๎าวัสดุ หิน3/4,ทรายหยาบ           1,600.00 20/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)

30282/2563
1

183  1570700004576 ร๎านเจริญค๎าวัสดุ หิน3/4,ทรายหยาบ,เชือกใยยัก           5,000.00 20/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)

30278/2563
1

184  1570700004576 ร๎านเจริญค๎าวัสดุ หิน3/4,ทรายหยาบ           1,600.00 20/5/2563
เลขที ่ทีน่.1มจ.(มลน.)

30280/2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตผุล
สนับสนุน

อูํทนงการชําง เปล่ียนผ๎าเบรคล๎อหน๎าสองล๎อ
163 หมู4ํ ถนนพหลโยธิน ต.แมํจัน อ.แมํจัน

 จ.เชียงราย
เปล่ียนถํายน้ํามันเคร่ืองตามระยะ

รวมทัง้หมด 1,727,400.79    บาท

185  3570700318003           3,550.00 21/5/2563
เลขที ่น.1 มจ.( )
30211/2562

1


