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วันที่ เลขที่

1  3101501276151 พรเจริญไดนาโมแอร์ เติมน้ํายาแอร์ 9042              1,500.00 19/11/2563
เลขที ่2001832097 น.1แม่

จัน(กป)2731/2562
2

2  3570700338667 ร้านชาญชัยวัฒน์ ค่ากรวยจราจร             17,500.00 1/10/2563 เลขที ่2001536162 1

3  0575543000427
บริษัท รักษาความปลอดภัยคน

เวียง 96 บริการ จํากัด

ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยในสํานักงาน 

กฟส.อ.แม่จัน 
ประจําเดือน กันยายน 

2563

            25,680.00 2/10/2563

เลขที ่PO : 3001763961 
สัญญาเลขที ่น.มจ.(บง.)
002/2563 ลว. 14 ม.ค. 

2563

2

4  0573548000202 หจก. เอ็น.ที.ซุปเปอร์คลีน

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน กฟส.อ.

แม่จัน ประจําเดือน 
กันยายน 2563

            10,412.17 2/10/2563
เลขที ่PO : 3001763969 
สัญญาลเลขที ่007 ลว. 2 

ม.ค. 2563
2

5  3570700933956 นางสาวอาวร คําปัญญา

จ้างเหมาบุคลากร
ภายนอกดูแลภูมิทัศน์ฯ

สํานักงาน กฟส.อ.แม่จัน 
ประจําเดือนตุลาคม

             6,200.00 2/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)36638/2563 ลว.1 

ต.ค. 2563
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

6  0994000165501 บริษัท โปร ไอ ที ล้ิงค์ จํากัด
จัดซ้ือกระดาษม้วนชนิด 

Thermal
            44,084.00 5/10/2563

เลขที ่PO:3001765362 
อนุมัติเลขที ่น.1มจ.(บง.)

36216/2563 ลว.29 ก.ย. 
2563

1

7  0001198665286 น้ําด่ืมดราก้อน
ค่าน้ําด่ืมประจําเดือน 

กรกฎาคม 2563
                150.00 9/10/2563 เลขที ่2001579958 1

8  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - คฟม.63 - นายประ
พงษ์ รากแก้ว ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1มจ.(บต.) - 

35372/2563 ลว.22 ก.ค.
 2563 WBS: 

P-NHE02.0-A-MACCM.0
043 โครงข่าย 

6000987713 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

             3,274.20 9/10/2563 เลขที ่3001767271 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

9  0994000165501
บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป

(1995)จํากัดสาขาแม่จัน
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน

สํานักงาน
             1,470.00 9/10/2563 เลขที ่2001579750 1

10  0001198665286 นํ้าด่ืมดราก้อน
ค่านํ้าด่ืมประจําเดือน

สิงหาคม
                150.00 9/10/2563 เลขที ่2001580048 1

11  1560700032316 นาย เรืองเดช เขียวดี หน้ากากอนามัย                 800.00 9/10/2563 เลขที ่2001582137 1

12  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - คฟม.63 - นายอุดม
ศักด์ิ ชัยสุข ต.แม่จัน อ.
แม่จัน ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1มจ.(บต.) - 

35375/2563 ลว.22 ก.ค.
 2563 WBS: 

P-NHE02.0-A-MACCM.0
046 โครงข่าย 

6001000836 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

            10,047.30 9/10/2563 เลขที ่3001767297 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

13  1579900041996 น้ําด่ืมเหรียญทอง
ค่าน้ําด่ืม ประจําเดือน 

สิงหาคม 2563
                390.00 9/10/2563 เลขที ่2001583481 1

14  0001198665286 นํ้าด่ืมดราก้อน
ค่านํ้าด่ืมประจําเดือน 

มิถุนายน 2563
                150.00 9/10/2563 เลขที ่2001580217 1

15  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.63 - บ้านปุา
ห้า ต.ปุาซาง อ.แม่จัน 
ตามอนุมัติจ้างเลขที ่น.1
มจ.(บต.) - 35371/2563
 ลว.22 ก.ค. 2563 WBS:

 
P-NHE02.0-A-MACCM.0

039 โครงข่าย 
6000990825 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

            41,055.90 9/10/2563 เลขที ่3001767279 1

16  0575561001642 บริษัท ทีเจ มอลล์ จํากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด                 845.00 9/10/2563 เลขที ่2100317742 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

17  8571584035634 นายชัยชนะ ภัคดีพรเลิศ
หมึกพิมพ์ Toner Ricoh 

sp230
             2,850.00 9/10/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บต.)36372/2563 ลว.9 

ต.ค. 2563
1

18  0000053540030 อู่ทนงการช่าง
ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

81-0551 ชร.
             3,800.00 9/10/2563 เลขที ่2001579432 1

19  0000053540244 ชาติมอเตร์ ซ่อมรถ 81-0551 ชร.                 350.00 14/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36202/2563 ลว.14 

ต.ค. 2563
1

20  0575560004435 บริษัท คิทเช่นดีโปร จํากัด วัสดุเบ็ดเตล็ด              1,826.00 14/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)3685/2563 ลว.14 

ต.ค. 2563
1

21  0000053540244 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถ 81-0551 ชร.                 350.00 15/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36202/2563 ลว.14 

ต.ค. 2563
1

22  0000053540244 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถ 81-0551 ชร.                 350.00 15/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36202/2563 ลว.14 

ต.ค. 2563
1

23  0000053540244 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถ 81-0551 ชร.                 350.00 15/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36202/2563 ลว.14 

ต.ค. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

24  8571576054731 นาย ทรงกลด แซ่จาง

ค่าจ้างคนงานรายวันดูแล
ภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน
ประจําเดือน กันยายน 

2563

             2,400.00 17/10/2563 เลขที ่2001619091 1

25  3570100774857 ชิดตะวัน วัสดุเบ็ดเตล็ด                 870.00 17/10/2563 เลขที ่2001619221 1
26  0994000165501 บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จํากัด วัสดุสํานักงาน              1,665.00 17/10/2563 เลขที ่2001619143 1

27  3570700954678 นางศรีจันทร์ กะมูลเพรช

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ในการประชุมเร่ือง 

หน่วยแก้กระเเสไฟฟูา
ขัดข้อง และศุนย์ราชการ

สะดวก

                750.00 17/10/2563 เลขที ่2001619114 1

28  0994000165501
บริษัทเทพวัลย์กรุุ๊ป (1995) 

จํากัด
วัสดุสํานักงาน              1,200.00 17/10/2563 เลขที ่2001619175 1

29  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

จ้างเหมาขยายเขตระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - 

บ้านสันโค้ง(ปะหล่อง) ต.
ปุาตึง อ.แม่จัน

            95,176.50 21/10/2563 เลขที ่3001728726 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

30  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นางสาวจันทร์จิรา 
อุตส่าห์ ต.แม่จัน อ.แม่จัน

             6,050.00 21/10/2563 เลขที ่3001746715 1

31  3570706374485 นายพงศกร ก้อใจ

จ้างเหมาขยายเขตระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - 
นางขนิษฐา คชรินทร์ ต.

ปุาซาง อ.แม่จัน

             7,590.00 21/10/2563 เลขที ่3001737731 1

32  3660600278211 นายสุเทพ ส่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมารถเครน             18,000.00 21/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36432/2563 ลว.16 

ต.ค. 2563
1

33  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - คฟม.2บ้านต้นยาง 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน

          149,800.00 21/10/2563 เลขที ่3001749104 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

34  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

จ้างเหมาขยายเขตระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - 
นางสาว พิชชาภา ชีวิน

รุ่งโรจน์

            10,261.30 21/10/2563 เลขที ่3001737736 1

35  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยาระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - 
บ้านห้วยเวียงหวาย 

(อบต.แม่จัน) ต.แม่จัน อ.
แม่จัน

             6,400.00 21/10/2563 เลขที ่3001746769 1

36 3570700374485 นายพงศกร ก้อใจ

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลจันจว้า ต.จันจว้า

 อ.แม่จัน

             1,400.00 21/10/2563 เลขที ่3001746753 1

37  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นายไชยวุฒ อุดม
เดช ต.ปุาตึง อ.แม่จัน

             3,060.00 21/10/2563 เลขที ่3001746732 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

38  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - ไฟสาธารณะ บ.ผา

ต้ัง ต.ปุาตึง อ.แม่จัน

             8,480.00 21/10/2563 เลขที ่3001746780 1

39  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.63 - บ้าน

ห้วยยาโน ต.ปุาตึง อ.แม่
จัน

             8,827.50 21/10/2563 เลขที ่3001729458 1

40  3570706374485 นายพงศกร ก้อใจ

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - นางสาวปริณดา สิธิ
แก้ว ต.แม่จัน อ.แม่จัน

             1,610.00 21/10/2563 เลขที ่3001746748 1

41  0573561001951 หจก.รามิลการไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.63 - บ้าน

ห้วยนํ้าราก ต.จันจว้า อ.
แม่จัน

            18,607.30 21/10/2563 เลขที ่3001729461 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

42  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟูา 
กฟส.อ.แม่จัน - คฟม.63
 - บ้านแม่คีใน ต.ปุาซาง 

อ.แม่จัน

            12,379.90 21/10/2563 เลขที ่3001729455 1

43  3570706374485 นายพงศกร ก้อใจ

จ้างเหมาขยายเขตระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - ไฟ
สาธารณะ บ.ทุง่ต่าง ต.

ปุาตึง อ.แม่จัน

            11,600.00 21/10/2563 เลขที ่3001746800 1

44  3570706374485 นายพงศกร ก้อใจ

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นางอารีวรรณ์ เพ็ง
ชะตา ต.แม่จัน อ.แม่จัน

             1,390.00 21/10/2563 เลขที ่3001746763 1

45  3570700374485 นายพงศกร ก้อใจ

จ้างเหมาขยายเขตไฟฟูา 
กฟส.อ.แม่จัน - ไฟ

สาธารณะ บ.ห้วยมะหิน
ฝน ต.ปุาตึง อ.แม่จัน

            11,640.00 21/10/2563 เลขที ่3001746798 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

46  3570706374485 นายพงศกร ก้อใจ

จ้างเหมาขยายเขตระบบ
ไฟฟูา กฟส.อ.แม่จัน - 

นางสาวปิยดา น้อยหมอ 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน

             7,050.00 21/10/2563 เลขที ่3001746744 1

47  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน
งานขยายเขต ไฟ

สาธารณะบ้านจะตี
            46,780.00 22/10/2563 เลขที ่3001615401 1

48  0000053540030 ร้านอู่ทนงการช่าง
ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

81-0551 ชร.
             1,300.00 22/10/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36470/2563 ลว.22 

ส.ค. 2563
1

49  0573548001799 หจก. จิมมี่ ซัพพลาย หมึกพิมพ์             11,980.00 23/10/2563 เลขที ่2001655970 1

50  0105550094524
บริษัทอัลติเมทพลัสซัพพลาย

จํากัด
ค่าสายกันตก             19,795.00 23/10/2563 เลขที ่2001656078 1

51  0573548001799 หจก. จิมมี่ซัพพลาย หมึกพิมพ์              3,570.00 23/10/2563 เลขที ่2001656125 1

52  8571584035634 โซะปร้ินเตอร์/เซอร์วิส
ค่าซ่อมมอเตอร์ชุดดึง
กระดาษเค่ืองพิมพ์

             2,950.00 23/10/2563 เลขที ่2001655931 1

53  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรังษี ค่าบริการทําตรายาง              2,050.00 23/10/2563 เลขที ่2001655938 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

54  3570401062261 ลินทองดอกไม้สด

พวงมาลา จัดกิจกรรม
น้อมลําลึกเนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                500.00 28/10/2563 เลขที ่2001676692 1

55  3570700660968 นาย บุญช่วย ภาวงศ์
จัดจ้างทําทีเ่ก็บขยะรี

ไซเคิล
            10,000.00 28/10/2563 เลขที ่3001757097 1

56  0573548001799 หจก. จิมมี่ ซัพพลาย
หมึกพิมพ์ Samsung 

MLT-D307L
            11,980.00 28/10/2563 เลขที ่2001676972 1

57  3579900132041 สินไพศาล วัสดุเบ็ดเตล็ด              2,110.00 28/10/2563 เลขที ่2001677134 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

58  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - นางอาหมิ่ง แซ่หลอ
 ต.แม่สลองนอก อ.แม่
ฟูาหลวง จ.เชียงราย 

ตามอนุมัติจ้างเลขที ่น.1 
มจ(บต.) - 35623/2563
 ลว.14 ส.ค. 2563 WBS:

 
C-63-MACCM.0137.02.1

.1 โครงข่าย 
8003638679 , 
8003638678 , 
8003638680 ,

800363867 นายชานนท์
 ศักด์ิแสน

             6,200.00 28/10/2563 เลขที ่3001764054 1

59  0000053540030 อู่ทนงการช่าง
ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
กข2912ชร ฟกย.เทอด

ไทย
             2,550.00 28/10/2563 เลขที ่2001674686 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

60  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นายสมจิต อาริยะ 

ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.
เชียงราย ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1 มจ(บต.) - 

35579/2563 ลว.14 ส.ค.
 2563 WBS: 

C-63-MACCM.0125.01.1
,03.1 โครงข่าย 
8003635781 , 

8003635782 นายชา
นนท์ ศักด์ิแสน

            30,610.00 28/10/2563 เลขที ่3001764057 1

61  3570401062261 ลินทองดอกไม้สด พวงมาลา                 500.00 28/10/2563 เลขที ่2001676692 1

62  3570700954678 นางศรีจันทร์ กะมูลเพรช
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ในการประชุม เร่ือง งาน
ตามนโยบาย ผชก.น.1

                750.00 28/10/2563 เลขที ่2001676557 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

63  1570700008199 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นายทศพล ศาสตร์
แย้ม ต.ปุาตึง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1 มจ(บต.) - 

35580/2563 ลว.14 ส.ค.
 2563 WBS: 

C-63-MACCM.0122.01.1
 โครงข่าย 8003638679
 นายชานนท์ ศักด์ิแสน

             1,190.00 28/10/2563 เลขที ่3001764056 1

64  3660600278211 นายสุเทพ ส่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมารถเครน             12,000.00 28/10/2563
เลขที ่3001774371 ลว. 

23.11.2020
1

65  8571584005743 นายอาพอ ซือมือ
ค่าซ่อมรถยน์ทะเบียน

80-9784 ชร
             8,800.00 28/10/2563 เลขที ่2001674728 1

66  0000053540244 ร้านชาติมอเตอร์
ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 

80-9784 ชร
                580.00 28/10/2563 เลขที ่2001674544 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

67  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นางวิสุทธิ ์แซ่โฉ่ง 
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟูา
หลวง จ.เชียงราย ตาม
อนุมัติจ้างเลขที ่น.1 มจ
(บต.) - 35709/2563 

ลว.24 ส.ค. 2563 WBS:
 

C-63-A-MACCM.0136.0
2.1 โครงข่าย 

8003644343 หจก.รามิล
 การไฟฟูา

             5,360.00 28/10/2563 เลขที ่3001767261 1

68  0573548001799 หจก.จิมมี่ซัพพลาย หมึก Epson              5,830.00 30/10/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36562/2563 ลว.30 

ต.ค. 2563
1

69  0994000165501
บริษัท คิทเช่นดีโป จํากัด 

(สํานักงานใหญ)่
วัาดุเบ็ดเตล็ด              1,826.00 31/10/2563 เลขที ่2100342815 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

70  3570700068554 นายกิตติมิตร ก้างยาง

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ไกล้
แนวระบบจําหน่ายนอก
แผน กฟย.ดอยหลวง 
นาย กิตติมิตร ก้างยาง
(รหัสผู้ขาย241230)

            37,000.00 3/11/2563 เลขที ่3001773265 1

71  3570700954678 นางศรีจันทร์ กะมูลเพชร
ซักผ้าปูทีน่อน,ผ้าห่มและ
ปลอกหมอน(ห้องเวรแก้

กระแส)
             3,100.00 3/11/2563 เลขที ่2001699146 1

72  3579900132041 สินไพศาล
แก้วกาแฟกระดาษ และ

แก้วนํ้ากระดาษ
                510.00 4/11/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)36721/2563 ลว.4 

พ.ย. 2563
1

73  3570700933956 น.ส อาวร คําปัญญา

จ้างเหมาบุคคลถายนอก
ดูแลภูมิทัศน์ฯสํานักงาน 

แม่จัน ประจําเดือน
กันยายน

             6,200.00 4/11/2563 เลขที ่2001706561 1

74  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด วัสดุเบ็ดเตล็ด              1,016.00 6/11/2563 เลขที ่2100350290 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

พวงมาลัย จัดกิจกรรม
น้อมรําลึกเนื่องในวัน

คล้ายวันราชสมภพครบ 
120 ปี

สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราช

76  0573550001067 หจก.ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง
ก๊อกอ่างปัด,ก๊อกซิงค์

,ปล๊ักอุดพีวีซี,สายชําระ
             1,315.00 7/11/2563 เลขที ่2001727602 1

77  3570900430788 ลานนาการ์เดน ต้นชมพู่                 720.00 7/11/2563 เลขที ่2001727579 1
78  3570900430788 ชลสิทธิพ์ันธ์ไม้ ต้นชาฮกเกี้ยน                 300.00 7/11/2563 เลขที ่2001727590 1

79 หจก.จิ่มมี่ ซัพพลาย
ผ้าหมึก Samsung 

MLT-D301L
             8,980.00 7/11/2563 เลขที ่2001727452 1

80  3570900430788 สุรินร์ พันธ์ไม้ ต้นชาฮกเกี้ยน,เข็มแดง                 750.00 7/11/2563 เลขที ่2001727613 1
81  1579900603331 ร้านบ้านดู่ เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางเอนกประสงค์                 890.00 7/11/2563 เลขที ่2001727623 1

175  3570401062261 ลินทองดอกไม้สด                 500.00 6/11/2563 เลขที ่2001725314



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

82  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.63 - นางสาย
ฝน ปิดศักด์ิ ต.จันจว้า อ.

แม่จัน ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1มจ.(บต.) - 

35373/2563 ลว.22 ก.ค.
 2563 WBS: 

P-NHE02.0-A-MACCM.0
044 โครงข่าย 

6000987710 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

             6,580.50 8/11/2563 เลขที ่3001767267 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

83  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.63 - นางสาว
วาสนา แซ่หมี่ ต.ปุาตึง 
อ.แม่จัน ตามอนุมัติจ้าง
เลขที ่น.1มจ.(บต.) - 

35374/2563 ลว.22 ก.ค.
 2563 WBS: 

P-NHE02.0-A-MACCM.0
045 โครงข่าย 

6000987720 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

            12,711.60 8/11/2563 เลขที ่3001767287 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - ไฟสาธารณะ บ.

จะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.
แม่ฟูาหลวง WBS: 

C-63-A-MACCM.0129.0
2.2 โครงข่าย 

8003644454 นาย
พงศกร ก้อใจ (รหัสผู้ขาย

 250268)

84  3570700374485 นายพงศกร ก้อใจ              6,990.00 8/11/2563 เลขที ่3001767299 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

85  0573561001951 หจก.รามิล การไฟฟูา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - คฟม.62 - ต.แม่สล
องนอก อ.แม่ฟูาหลวง 
ตามอนุมัติจ้างเลขที ่น.1
มจ.(บต.) - 2773/2562 
ลว.26 ก.ย. 2563 WBS: 
P-NHE02.0-A-MACCM.0

027 โครงข่าย 
600908211 , 
6000908212 , 

6000908213 หจก.รามิล
 การไฟฟูา (รหัสผู้ขาย 

247110)

          212,609.00 8/11/2563 เลขที ่3001777022 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

86  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นายชนะชล ลาย
แสง ต.เทอดไทย อ.แม่
ฟูาหลวง จ.เชียงราย 

ตามอนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บต.) - 2950/2562 ลว.

21ต.ค. 2562 WBS: 
C-62-A-MACCM.0166.0

2.1 โครงข่าย 
8003429295 นาย

สุพัฒน์ แสนนา (รหัส
250923)

             4,190.00 9/11/2563 เลขที ่3001675542 1

87  0573548001799 หจก.จิมมี่ซัพพลาย หมึก epson              5,830.00 9/11/2563 เลขที ่2001728824 1
88  0575560004435 บริษัท คิทเช่นดีโปร จํากัด วัสดุสํานักงาน              1,826.00 11/11/2563 เลขที ่2001745026 1

89  8571500033805 นางมาด ลายเฮิง
ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอก

หมอน,ผ้าห่ม 
ประจําเดือนตุลาคม 2563

             1,200.00 11/11/2563 เลขที ่2100354898 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

90  3570501044566 นายทอง มีทรัพย์
จ้างเหมาบริการสูบส้วม 
สํานักงานกฟส.อ.แม่จัน

                400.00 11/11/2563 เลขที ่2001746218 1

91  3480500046167 น.ส.นิรมล โสวะภาสน์
ค่าถ่ายเอกสาร 

ประจําเดือนมิถุนายน 
และ กรกฎาคม 2563

                124.00 11/11/2563 เลขที ่2001743821 1

92  0001198665286 น้ําด่ืมดราก้อน
ค่าน้ําด่ืมประจําเดือน 

สิงหาคม 2563
                150.00 11/11/2563 เลขที ่2001745232 1

93  3570400139791 นายสมเพลิน สุธรรม
ค่าติดต้ังแอร์แบบแขวน

ใต้ฝูา,รูมเทอร์โบ
             4,200.00 11/11/2563 เลขที ่2001745582 1

94  3570700756078 นาง สุปราณี ค้ามาก
ชั้นวางและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในสํานักงาน
             1,332.00 12/11/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)36851/2563 ลว.12 

พ.ย. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

95  3570700954678 นางศรีจันทร์ กะมูลเพชร

อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ในการประชุม เร่ือง

งบประมาณ ปี 2564 - 
2565

                250.00 12/11/2563 เลขที ่2001754233 1

96  0575557001072 อนุรักษ์เภสัช ปุาก่อ
ค่ายาสามัญ ประจํา

สํานักงาน กฟส.อ.แม่จัน
                596.00 20/11/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)36881/2563 ลว.20 

พ.ย. 2563
1

97  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรังษี ค่าถ่ายเอกสาร              1,510.50 22/11/2563 เลขที ่2001792227 1
98  0573538000064 หจก.บ.ีแพค.คอนกรีต บล็อกตัวหนอน                 600.00 24/11/2563 เลขที ่2001806984 1

99  1579900041996 นายสุรเชษฐ์ ไชยสุข
ค่านํ้าด่ืม นํ้าด่ืมเหรียญ

ทองประจําเด่ือน พ.ย. 63
                369.15 25/11/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)37087/2563 ลว.25 

พ.ย. 2563
1

100  3570100273556 นางสมพิศ พรรณรังศรี ค่าทําตรายาง                 450.00 29/11/2563 เลขที ่2001830882 1

101  0575549000291
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995)จํากัดสาขาแม่จัน
ค่าวัสดุสํานักงาน              2,218.00 29/11/2563 เลขที ่2001830912 1

102  0000053540244 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถ 9042ชร.              1,700.00 1/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36949/2563 ลว.1

ธ.ค. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

103  3570700954678 นางศรีจันทร์ กะมูลเพชร
ซักผ้าปูทีน่อน,ผ้าห่มและ

ปลอกหมอน(เวรแก้
กระแส)

             3,100.00 2/12/2563 เลขที ่2001852540 1

104  1730600144277 นายณัฐกรณ์ ชอบสุข
ทําชุดขาต้ัง,หลอดไฟ

ไซเรนสีเหลือง
             2,700.00 2/12/2563 เลขที ่2001851038 1

105 อบต.ปุาตึง
ค่าขยะมูลฝอย 

ประจําเดือน ต.ค. - ม.ค. 
2564

                800.00 2/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(บง.)37030/2563 ลว.2 

ธ.ค. 2563
1

106  3570700616900 นายสมคิด สัจถา

ค่าวัสดุซ่อมแซมหลังคา
,ผนัง,กระเบือ้งปูพืน้ ห้อง
เวรแก้กระแส กฟส.อ.แม่

จัน

            16,050.00 3/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36988/2563 ลว.1 

ธ.ค. 2563
1

107  0575549000291 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จํากัด วัสดุสํานักงาน.                 725.00 5/12/2563 เลขที ่2001867936 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

108  0545557000432
บริษัทเทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า 

จํากัด

จัดอบรมหลักสูตร การ
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 
และการฝึกซ้อมดับเพลิง

อพยพหนีไฟ

            12,840.00 5/12/2563 เลขที ่20001867613 1

109  0573550001067 หจก. ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง หิน 3/4              4,600.00 5/12/2563 เลขที ่2001867955 1
110  3570900430788 ร้านหญ้าเชียงราย หญ้ามาเลเซีย              5,000.00 5/12/2563 เลขที ่2001868009 1

111  3570900430788 ร้านอาหาร นันทิยา
อาหารกลางวัน งานฝึก

จัดซ้อมดับเพลิงอพยพหนี
ไฟ

             4,970.00 5/12/2563 เลขที ่2001867599 1

112  3579900317661 ร้านแม่จันเจริญปูายโฆษณา สติกเกอร์โฟม ,ปูายไวนิล              2,550.00 5/12/2563 เลขที ่2001868091 1

113  1579900041996 นายสุรเชษฐ์ ไชยสุข
ค่าน้ําด่ืม น้ําด่ืมเหรียญ

ทอง ประจําเดือน ตุลาคม
 2563

                375.00 5/12/2563 เลขที ่2001868050 1

114  0573560001850 หจก.ย่งเฮง 2 โฮมเซ็นเตอร์ ทรายถม                 620.00 6/12/2563 เลขที ่2001868301 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

115  0575561001642 บริษัท ทีเจ มอลล์ จํากัด
หน้ากากอนามัยและเจล

แอลกอฮอล์ล้างมือ
             1,040.00 6/12/2563 เลขที ่2001868345 1

116  3570700933956 นางสาวอาวร คําปัญญา

จ้างเหมาบุลคลภายนอก
ดูแลภูมิทัศน์ฯสํานักงาน 

กฟส.อ.แม่จัน พฤษจิ
กายน 2563

             5,890.00 8/12/2563 เลขที ่2001880919 1

117  0575549000291
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป 1995 

จํากัด
กระดาษถ่ายเอกสาร.              1,120.00 9/12/2563 เลขที ่2001888627 1

118  0575549000291 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป 1995 จํากัด กระดาษถ่ายเอกสาร.              1,120.00 9/12/2563 เลขที ่2001888470 1

119  0575561003327 ธนะชัย เครน จํากัด ค่าจ้างรถเครน.             11,770.00 9/12/2563 เลขที ่3001773631 1

120  3570700616900 นายสมคิด สัจถา

ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา
,ผนัง,กระเบือ้งปูพืน้ ห้อง
เวรแก้กระแส กฟส.อ.แม่

จัน

            11,950.00 11/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)36990/2563 ลว.1 

ธ.ค. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

121  0573528000266 หจก.เชียงรายรุ่งถาวร ค่าจ้างเหมารถเครน25ตัน              7,490.00 17/12/2563

เลขที ่Po : 3001802131 
อนุมัติเลขที ่น.1มจ.(กป.)
37207/2563 ลว.17ธ.ค. 

2563

1

122  0573550001067 ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง
ท่อ,บอลวาล์ว,ข้อต่อ,ฝา

ครอบPVC
             1,104.00 21/12/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37243/2563 ลว.21 

ธ.ค. 2563
1

123  0000053540244 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถ 81-1910 ชร.                 740.00 21/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37195/2563 ลว.21 

ธ.ค. 2563
1

124  8571584035634 โซะปร้ินเตอร์/เซอร์วิส ค่าตลับหมึก ปร้ินเตอร์              2,850.00 21/12/2563 เลขที ่2001830870 1

125  3570700616900 นายสมคิด สัจถา
เปล่ียนรางนํ้าฝน ห้องเวร

แก้ กฟส.อ.แม่จัน
             2,000.00 23/12/2563 เลขที ่2001938314 1

126  0573550001067 ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง
นํ้ายาเคลือบแข็ง,ทีโอสี

ย้อมไม,้ทินเนอร์
            10,246.00 24/12/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37247/2563 ลว.24 

ธ.ค. 2563
1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

127  0573560001850 หจก.ย่งเฮง 2 โฮมเซ็นเตอร์ ปูนช้าง,หิน,ทรายหยาบ              1,287.00 24/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37234/2563 ลว.24 

ธ.ค. 2563
1

128  0573550001067 ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง
หิน,ทรายหยาบ,ปูน,เชือก

ใยยักษ์
             5,346.00 24/12/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37236/2563 ลว.24 

ธ.ค. 2563
1

129  1730600144277 นายณัฐกรณ์ ชอบสุข ค่าลังเหล็กเก็บอุปกรณ์             13,100.00 24/12/2563 เลขที ่2001929551 1
130  3480500046167 น.ส.นิรมล โสวะภาสน์ ถ่ายเอกสาร                 969.00 25/12/2563 เลขที ่2001963620 1

131  8571500033805 นางมาด ลายเฮิง

ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอก
หมอน,ผ้าห่มนอน 

ประจําเดือน พฤศจิกายน
 2563

             1,200.00 25/12/2563 เลขที ่2001918997 1

132  0573550001067 ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง
อุปกรณ์เพือ่ใช้งาน
ซ่อมแซมสํานักงาน

             2,946.00 25/12/2563 เลขที ่2001981304 1

133  0573560001329 หจก.อุดมภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ลูกลอย,หลอดไฟดาวไลท์              3,185.00 25/12/2563 เลขที ่2001981405 1

134  0575549000291
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) 

จํากัดสาขาแม่จัน
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน

สํานักงาน
             1,635.00 25/12/2563 เลขที ่2001981124 1

135  3480500046167 น.ส.นิรมล โสวะภาสน์ ค่าถ่ายเอกสาร.                 544.50 25/12/2563 เลขที ่2001964050 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

136  0575549000291
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป 1955 

จํากัด
กระดาษโรเนียวปกสี A4 

120G
                700.00 25/12/2563 เลขที ่2001981011 1

137  0575549000291 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป อุปกรณ์ใช้ในสํานักงาน              2,491.00 25/12/2563 เลขที ่2001980474 1

138  0573550001067 ปุาตึงวัสดุก่อสร้าง สายไฟ,ชุดรางแอลอีดี                 653.00 28/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37232/2563 ลว.28 

ธ.ค. 2563
1

139  3570900609389 แม่สายมายคอม
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

532095939
            12,850.00 28/12/2563

เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37270/2563 ลว.28 

ธ.ค. 2563
1

140  3570900145382 กิตติไอที ซัพพลาย
RAM DDR3(1600)16GB

 รหัสทรัพย์สิน 
532147819

             2,850.00 28/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)37267/2563 ลว.28 

ธ.ค. 2563
1

141  3570700197711 ร้านรักษ์ดอกไม้สด
พวงหรีด งานศพนาย

เจริญ สารต๊ิบ
                400.00 29/12/2563 เลขที ่201986063 1

142  1570700129514 นายสราวุฒิ สุดประเสริฐ
ต่อท่อประปา อีโบลท์ 

ขนาด 6,3 นิ้ว
             9,800.00 29/12/2563 เลขที ่2001987262 1

143  3570900430788 แม่จันกุญเเจ
ทํากุญแจล็อกตู้เก็บ
อุปกรณ์รีโคลสเซอร์

                150.00 29/12/2563 เลขที ่2001983951 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

144  8571584035634 นายชนะชัย ภัคดีพรเลิศ
หมึกพิมพ์ Toner Ricoh 

sp230
             5,700.00 30/12/2563 เลขที ่2001982735 1

145  8571500033805 นางมาด ลายเฮิง
ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอก

หมอน,ผ้าห่มนอน 
ประจําเดือน 2563

             1,200.00 30/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(ทท)35185/2563 ลว.4 

พ.ย. 2563
1

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด สํานักงาน กฟย.

ดอยหลวง , ซักผ้าปูทีน่อน

ซักผ้าห่ม

147  3570701085304 นายทองดี ท้าวใจ

ค่าจ้างคนงานรายวันดูแล
ภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน
ประจําเดือน ธันวาคม 

2563

             1,800.00 30/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(กป.)35332/2563 ลว.30 

ธ.ค. 2563
1

1146  3570700265201 นางต๋ิม พรมเมือง              3,560.00 30/12/2563
เลขที ่อนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(ดห.)35330/2563 ลว.30 

ธ.ค. 2563



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

148  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - น.ส.แดง ลายแสง 

ต.เทอดไทย อ.แม่ฟูา
หลวง จ.เชียงราย ตาม

อนุมัติเลขที ่น.1มจ.(ทท.)
 - 30433/2563 ลว. 9 

ม.ิย. 2563 WBS : 
C-63-A-MACCM.0081.0

2.1 โครงข่าย
8003586257 นาย

สุพัฒน์ แสนนา (รหัส
ผู้ขาย 250923)

             3,734.30 23/10/2563 เลขที ่3001740788 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

149  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - นางนชาพร แสนเห
ล่ียน ต.แม่สลองใน อ.แม่

ฟูาหลวง จ.เชียงราย 
ตามอนุมัติเลขที ่น.1มจ.
(ทท.) - 1103/2563 ลว. 
7 เม.ย. 2563 WBS : 

C-63-A-MACCM.0023.0
2.1 โครงข่าย 

8003526479 นาย
สุพัฒน์ แสนนา (รหัส

ผู้ขาย 250923)

             1,760.00 23/10/2563 เลขที ่3001740776 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

150  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่
จัน - นายทนุ เปียแล่ ต.
เทอดไทย อ.แม่ฟูาหลวง 
จ.เชียงราย ตามอนุมัติ
เลขที ่น.1มจ.(ทท.) - 

30396/2563 ลว. 9 ม.ิย.
 2563 WBS : 

C-63-A-MACCM.0076.0
2.1 โครงข่าย 

8003584738 นาย
สุพัฒน์ แสนนา (รหัส

ผู้ขาย 250923)

                690.00 23/10/2563 เลขที ่3001740768 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

151  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - น.ส.อาเบีย เชอมือ 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟูา
หลวง จ.เชียงราย ตาม

อนุมัติเลขที ่น.1มจ.(ทท.)
 - 30432/2563 ลว. 9 

ม.ิย. 2563 WBS : 
C-63-A-MACCM.0085.0

2.1 โครงข่าย 
8003586266, 

8003586268 นาย
สุพัฒน์ แสนนา (รหัส

ผู้ขาย 250923)

             2,630.00 23/10/2563 เลขที ่3001740784 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

152  8571573058875 นายสุพัฒน์ แสนนา

ค่าจ้างเหมาขยายเขต
ระบบไฟฟูา กฟส.อ.แม่

จัน - อายึ่ม เชอมือ ต.แม่
สลองใน อ.แม่ฟูาหลวง จ.
เชียงราย ตามอนุมัติเลขที่

 น.1มจ.(ทท.) - 
1074/2563 ลว. 22 ม.ค.

 2563 WBS : 
C-63-A-MACCM.0202.0

2.1 โครงข่าย 
8003480647 นาย

สุพัฒน์ แสนนา (รหัส
ผู้ขาย 250923)

             4,360.00 23/10/2563 เลขที ่3001740781 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

153  0573561001951
หจก.รามิลการไฟฟูา 61 ม.3 
ต.ปุาซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต
ฯ กฟย.อ.ดอยหลวง - 

นายมงคล หยางการกุล 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย ตามอนุมัติเลขที่

 น.1 มจ.(ดห.)
35926/2563 ลว.9 ก.ย.

2563 
WBS:C-63-A-MACCM.01
41.01.1,02.2 โครงข่าย 
8003661034,80036610

35,8003661036 
ผู้รับเหมา หจก.รามิลการ

ไฟฟูา

            17,794.10 1/10/2563 เลขที ่3001763579 2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

154  0573561001951
หจก.รามิลการไฟฟูา 61 ม.3 
ต.ปุาซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต
ฯ กฟย.อ.ดอยหลวง - ไฟ
สาธารณะบ้านขุนแม่บง 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย ตามอนุมัติเลขที่

 น.1 มจ.(ดห.)
35684/2563 ลว.9 ก.ย.

2563 
WBS:C-63-A-MACCM.01

38.02.2 โครงข่าย 
8003642075,80036420
76 ผู้รับเหมา หจก.รามิ

ลการไฟฟูา

            13,107.50 1/10/2563 เลขที ่3001763583 2

155
การประปาบ้านแม่บงใต้ ม.5 ต.
โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ค่าน้ําประปา ต.ค.63                 100.00 30/10/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

35259/2563
2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

156  3570700265201
นางต๋ิม พรมเมือง 68 ม.8 ต.

ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด สํานักงาน 

กฟย.อ.ดอยหลวง ซักผ้า
ปูทีน่อน ปลอกหมอน

พร้อมรีดเรียบ จํานวน 2 
ชุด ซักผ้าห่ม จํานวน 2 
ผืน ( ซัก 5 คร้ัง/เดือน ) 
ประจําเดือน ตุลาคม 

2563

             3,560.00 30/10/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

35234/2563
2

157  5577114822290
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่บงใต้ 
ม.5 ต.โชคชัย .ดอยหลวง จ.

เชียงราย

ค่าน้ําด่ืม ต.ค.63 กฟย.อ.
ดอยหลวง

                140.00 30/10/2563
เลขที ่น1.มจ.(ดห.)

35232/2563
2

158  3570700197711
ร้านรักษ์ดอกไม้สด 90 ม.3 ต.
แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พวงมาลาฯ                 500.00 31/10/2563 เลขที ่2001691134 2

พานพุม่ดอกไม้สด
ใช้ในวันที ่21 ตุลาคม 

2563
สายไฟ,ปล๊ัก,ไขขวง

เตรียมรับเสด็จ
2160  0573560001329

หจก.อุดมภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ 479
 ม.3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.

เชียงราย
             1,672.00 31/10/2563 เลขที ่20016911012

159  3570700197711
ร้านรักษ์ดอกไม้สด 90 ม.3 ต.
แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

                500.00 31/10/2563 เลขที ่2001691111 2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน
วัสดุประจําสํานักงาน

ลวดเสียบกระดาษ,เคร่ือง
เย็บกระดาษ

น้ํายาลบคําผิด,คลิบดํา
เคร่ืองเจาะกระดาษ

ตลับ Conon PGI-726 Y

สายปร้ินเตอร์
1.ยางนอก หน้าหลัง
2.ยางใน หน้าหลัง

3.หุม้เบาะ
4.ลูกลอยวัดน้ํามัน

ค่าจ้างทําความสะอาด

ซักผ้า เคร่ืองนอน เวรแก้ฯ

ประจําเดือน ก.ย.63

165  3570701085304
นายทองดี ท้าวใจ 55/1 ม.3 ต.
โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ค่าจ้างคนงานรายวันดูแล
ภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน

ประจําเดือน ตุลาคม 
2563

             1,800.00 6/11/2563 เลขที ่2001724329 2

2164  3570700265201
นางต๋ิม พรมเมือง 68 ม.8 ต.

ปงน้อยอ.ดอยหลวง จ. ้ชียงราย
             3,560.00 6/11/2563 เลขที ่2001584257

2

163  1570700093021
อู่ช่างพงษ์ 17 ม.5 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
             1,420.00 2/11/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
35257/2563

2

162  3570900145382
กิตติไอทีซัพพลาย 101 ม.10 

ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
                740.00 2/11/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
35238/2563

161  0575549000291
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) 

จํากัด
                938.00 31/10/2563 เลขที ่2001690976 2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

166  3570300661631
ร้านคิงส์-ดีไซน์ 298 ต.แม่ไร่ อ.

แม่จัน จ.เชียงราย
ตรายางแบบธรรมดา                 350.00 7/11/2563 เลขที ่2100351249 2

167  5577114822290
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่บงใต้ 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.

เชียงราย
ค่าน้ําด่ืม ก.ย.63                 140.00 7/11/2563 เลขที ่2001727464 2

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด สํานักงาน 
กฟย.อ.ดอยหลวง

ซักผ้าปูทีน่อน ปลอก
หมอนพร้อมรีดเรียบ 

จํานวน 2 ชุด
ซักผ้าห่ม จํานวน 2 ผืน (

 ซัก 5 คร้ัง/เดือน )
ประจําเดือน พฤศจิกายน

 2563

168  3570700265201
นางต๋ิม พรมเมือง 68 ม.8 ต.

ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
             3,437.00 30/11/2563

เลขที ่น1.มจ.(ดห.)
35289/2563

2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

ลูกยางเบรคหน้าแท้ ใส้
กรองน้ํามัน น้ํามันเคร่ือง
 น้ํามันเกียร์+น้ํามันเฟือง
ท้าย มือเปิด-ปิดประตู
ด้านนอก 2 ข้าง น้ํามัน

เบรค ค่าแรง รถทะเบียน
 81-1040 ชร. เลขไมล์ 

336845

170  3570700304398
สรชาติส่ือสาร 444 ม.4 ต.แม่

จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เสาอากาศวิทยุส่ือสาร 
1/4 WAVE ชุดสายนํา

สัญญาณ RG58 พร้อมขั้ว
สาย เม้าท์เจาะตรงส้ัน 
ตัวแปลงระบบไฟฟูา 
24VDC เป็น 12 VDC 

รถทะเบียน 81-2341ชร. 
 เลขไมล์ 340556

             1,530.00 6/12/2563 เลขที ่2001868312 2

2169  3570701020695
ส.อะไหล่ยนต์ 156 ม.10 ต.ปง
น้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

             5,000.00 5/12/2563 เลขที ่2001867999



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน
บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) แม่จัน

249 หมู่ 8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) แม่จัน

249 หมู่ 8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

173  1509901108954
กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ําดอยแม่สลอง
นอก หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.

แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย

ค่าน้ําประปา สํานักงาน 
กฟย.ต.แม่สลองนอก 
เดือนตุลาคม 2563

                168.00 31/10/2563 เลขที ่2001689241 1

อู่ทนงการช่าง 1.ซ่อมแอร์
163 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.
แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2.ซ่อมเบรก

นางสมพิศ พรรณรังษี
269 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.

เชียงราย

             3,262.00 23/10/2563 เลขที ่2001656169

1175  3570100273556 ค่าตรายาง              1,040.00 31/10/2563 เลขที ่2001691004

174  3570700318003              4,350.00 31/10/2563 เลขที ่2001690932 1

1

172  0575549000291
จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด

ประจําสํานักงาน กฟย.ต.
แม่สลองนอก

                680.00 23/10/2563 เลขที ่2001656134 1

171  0575549000291
จัดซ้ือของใช้ประจํา

สํานักงาน 14 รายการ



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

176  8571576069601 นายทูล คําเอ่ง

จ้างเหมาทาสีเสาไฟฟูา
เตือนอันตราย

ไฟฟูาแรงสูง กฟย.ต.แม่
สลองนอก

            80,700.00 3/11/2563 เลขที ่3001765461 1

น.ส.พรเพ็ญแซ่หม่อ
6/6 หมู1่ ต.แม่สลองนอก อ.

แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย
ร้านเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง

351 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่
ฟูาหลวง จ.เชียงราย

179  1509901108954
กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ําดอยแม่สลอง
นอก หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.

แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย

ค่าน้ําประปา สํานักงาน 
กฟย.ต.แม่สลองนอก 

เดือนพฤศจิกายน 2563
                118.00 9/12/2563 เลขที ่2001888949 1

180  8501073002340 น.ส.พรเพ็ญ แซ่หม่อ
ค่าจ้างซักผ้า กฟย.ต.แม่
สลองนอก ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563
                900.00 25/12/2563 เลขที ่2001863898 1

1178  1570700004576
หินเทโคนเสาไฟฟูา งาน
ภัยธรรมชาติ บ้านแม่จัน

หลวง
             1,000.00 9/11/2563 เลขที ่2001079492

177  8501073002340
ค่าซักผ้า กฟย.ต.แม่สล
องนอก ประจําเดือน 

2563
                900.00 7/11/2563 เลขที ่2001727584 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญยา หรือขอ้ตกตลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแมจ่ัน
ล าดั
บที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัด

จ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง เหตผุล

สนับสนุน

181  3570700884947 นายอาทิพัฒน์ เจริญทัง้รุ่งเรือง

ค่าเช่าสํานักงาน กฟย.ต.
แม่สลองนอก 

ประจําเดือน ธันวาคม 
2563

             2,000.00 25/12/2563 เลขที ่3001771958 1

รวมทัง้หมด         1,424,718.22 บาท


