


วนัที่ เลขที่

1  3570700278192 นายสมบรูณ์ เรอืนมลู คา่จา้งบํารงุรักษาสวน ประจําเดอืนธันวาคม2563           1,500.00 5/1/2564 เลขที ่A08420210105400037 1

2  0573528000266 หา้งหุน้สว่นจํากัด เชยีงรายรุง่ถาวร คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่เชา่รถเครน 25ตัน 3คัน         28,890.00 5/1/2564 เลขที ่A08420210105400029 1

3  0573553000096 หจก.บา้นคอมซสิเต็ม คา่หมกึพมิพส์ดํีา Brother MFC8910DW              270.00 6/1/2564 เลขที ่A08420210106400039 1

คา่ซือ้ตรายางไวใ้ชส้ําหรับในสํานักงาน

ตรายาง ทีอ่ยูก่ารไฟฟ้าและชือ่พนักงาน

5  0573558000850 หจก.โฮมไอเดยีคอนสตรัคชัน่ จา้งปรับปรงุกัน้หอ้งสือ่สาร กฟย.ดอยตงุ         80,000.00 12/1/2564 เลขที ่3001808400 1

6  0573553000096 หา้งหุน้สว่นจํากัด บา้นคอมซสิเต็ม
คา่ซือ้ HDMI และ Router สําหรับจัดทําระบบ Wifi ในอาคาร

สํานักงาน
          1,810.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400061 1

7 - รา้นแมจั่นการคา้ คา่หนังสอืพมิพ ์ประจําเดอืนธันวาคม              310.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400060 1

8  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น้ําดืม่ ประจําเดอืนธันวาคม กฟส.แมฟ้่าหลวง              540.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400062 1

9  1730600144277 นายณัฐกรณ์ ชอบสขุ คา่ซอ่มชัน้วางเอกสาร           6,350.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400064 1

10  3570700281487 นางวัฒนา จันทาพูน
คา่ซักผา้ปทูีน่อน,ปลอกหมอน หอ้งเวรแกก้ระแส ประจําเดอืน

ธันวาคม
          2,730.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400057 1

11  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น้ําดืม่ ประจําเดอืนธันวาคม กฟย.ดอยตงุ               80.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400063 1

12  0105552007696 บจก.ไทย วัตตส์ กลอ่งใสบ่ัตรควิ              240.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400059 1

13  0001461222819 อบุลพันธไ์ม ้ ซือ้ตน้ไมป้ระดับหนา้อาคารสํานักงานและหนิขาวประดับใตต้น้ไม ้         19,600.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400066 1

14 - รา้นสนิคา้ราคาถูกสีแ่ยกดอยตงุ คา่ซือ้รองเทา้แตะ สําหรับใชใ้นหอ้งน้ํา              468.00 18/1/2564 เลขที ่A08420210118400056 1

15  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ คา่ซือ้อปุกรณ์จัดทํากริง่สําหรับบคุคลพเิศษ ณ จดุบรกิาร              912.00 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400069 1

16  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ คา่ซือ้สทีาขอบฟตุบาท, แปรงทาสี           5,910.90 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400070 1

17  1839900156979 รา้นสมายแอรเ์ซอรว์สิ
ซือ้เครือ่งปรับอากาศและชดุควบคมุเวลา หอ้งสือ่สาร กฟย.ดอยตงุ

 จํานวน 2 ชดุ
        41,500.00 25/1/2564 เลขที ่3001816142 1

18 - รา้นนําเจรญิ คา่ซือ้เหล็กเสน้ 2เสน้              980.00 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400071 1

19  1730600144277 นายณัฐกรณ์ ชอบสขุ คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ. 81-8806 เชยีงราย           8,800.00 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400074 1

20 - รา้นวรพงษ์
คา่ซือ้จอบ, ดา้มจอบ, คราดและปุ๊ งกี ๋สําหรับปรับผวิดนิและปลกู

ตน้ไม ้
          1,100.00 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400076 1

21  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่เปลีย่นแบตเตอรี ่GS N100 รถยนตก์ฟภ. ผค 3380 เชยีงราย           3,600.00 25/1/2564 เลขที ่A08420210125400075 1

22  0573556002367 หจก.แมจั่นปริน้ติง้ คา่ซือ้หมกึพมิพ์           3,873.40 26/1/2564 เลขที ่A08420210126400082 1

23 - รา้นเกดิมารวย
คา่ซอ่มเลือ่ยยนต ์(ลา้งคาบ,ูเครือ่งเลือ่ยยนต,์เปลีย่นหัวเทยีนและ

เปลีย่นแผน่กรอง)
             430.00 27/1/2564 เลขที ่A08420210127400088 1

24  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์
คา่ซือ้ตาขา่ยพลาสตกิสดํีาสําหรับครอบฝาทอ่ระบายน้ํารอบสนง.

และคา่ซือ้แปรงทาสี
          1,450.00 27/1/2564 เลขที ่A08420210127400085 1

25  0573555002371 หา้งหุน้สว่นจํากัด แมส่ายเอสทกีารไฟฟ้า
คา่ซือ้ทอ่HDPE , สายไฟ และคลปิกา้มป ูสําหรับเดนิทอ่ระบบ

ไฟฟ้า
          3,273.00 27/1/2564 เลขที ่A084202100127400086 1

26  0107537000521 บมจ.แม็คโคร คา่ซือ้กระดาษA4 และเครือ่งคดิเลข           2,618.00 27/1/2564 เลขที ่A08420210127400084 1

27  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ         12,413.08 28/1/2564 เลขที ่A08420210128400096 1

28  3570700388753 นายสธุน เนาวช์มุภู คา่จา้งบํารงุรักษาสวนภายในสนง. ประจําเดอืนมกราคม           6,300.00 1/2/2564 เลขที ่A08420210201400101 1

29  5570700091366 นายอานนท ์วบิลูมงคลพร จา้งเหมาตัดตน้ไม(้รายครัง้)แผน1ครัง้ที1่         78,800.00 1/2/2564 เลขที ่3001819506 1

4  3579900122780 รา้นเอกบล็อค              800.00 8/1/2564 เลขที ่A08420210108400044 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอแมฟ้่าหลวง

ล าดบั

ที่
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เลขประจ าตวัประชาชน
ชือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ
เหตผุล

สนบัสนนุ



วนัที่ เลขที่

30  5570700091366 นายวชิยั วบิลูศรกีติติ จา้งเหมาตัดตน้ไม ้(รายครัง้ ปี 64 แผน 1 )         59,000.00 1/2/2564 เลขที ่3001821179 1

31  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น้ํามันเชือ้เพลงิ         35,865.16 1/2/2564 เลขที ่A08420210201400109 1

32  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นหว้ยไร ่(ซาเจ๊ะ)         11,014.00 2/2/2564 เลขที ่3001820186 1

33  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คา่น่้ํามันเชือ้เพลงิ         25,427.03 2/2/2564 เลขที ่A08420210202400120 1

34  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นฮอ่งแฮ่           8,900.00 2/2/2564 เลขที ่3001820163 1

35  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นดงมะตนื         11,164.00 2/2/2564 เลขที ่3001820178 1

36 3570700805354 นายทองพูน วงศส์ภุา จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายจติร หว้ยไชย           8,530.00 2/2/2564 เลขที ่3001820199 1

37  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งานนายเจรญิ มลูงาม           9,382.00 2/2/2564 เลขที ่3001820211 1

38  0107544000043 บมจ.โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดในสํานักงาน              330.00 2/2/2564 เลขที ่A08420210202400123 1

39  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน
จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายเปลง่ศักดิ ์สวุรรณ

ปัญญา
          5,298.00 2/2/2564 เลขที ่3001820157 1

40  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นทรายมลู         13,771.00 2/2/2564 เลขที ่3001820165 1

41 -
บจก.ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม และ บจก.โฮมโปร

ดักสเ์ซ็นเตอร์
คา่ซือ้อปุกรณ์เดนิระบบLAN หอ้งเวรแกก้ระแสฯ           4,480.00 2/2/2564 เลขที ่A08420210202400123 1

42  3579900247108 นายสมบัต ิบญุตัน คา่ขดุ,ยา้ยและปลกูตน้ปาลม์ตาลฟ้า           4,000.00 4/2/2564 เลขที ่A08420210204400129 1

43  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน           1,180.00 4/2/2564 เลขที ่A08420210204400125 1

44  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น้ําดืม่ กฟย.ดอยตงุ               80.00 4/2/2564 เลขที ่A08420210204400126 1

45  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ)
คา่ป้ายบอกทาง (ประชาสัมพันธบ์อกทางมาสํานักงาน) จํานวน 2 

จดุ
        12,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400176 1

46  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่วัสดสุํานักงาน ใชใ้นแผนก ผกป.              193.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400148 1

47  0573533000155 หจก.ฮมิกีว่ัสดภัุณฑ์ คา่ซือ้อปุกรณ์และส ีสําหรับปรับปรงุหอ้งประชมุ           2,280.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400159 1

48  3570700278168 รา้น ส.ไมย้คูา คา่ซือ้ไมย้คูาลปิตัส และ ตะปู           1,300.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400153 1

49  0573560001329 หจก.อดุมภัณฑ ์ฮารด์แวร์ คา่รางเก็บสายไฟวายเวยเ์หล็กเก็บสายไฟหอ้งประชมุ              175.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400160 1

50 - หา้งรามา คา่ผา้คลมุโตะ๊หอ้งประชมุ           1,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400144 1

51  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ) คา่ฉากกัน้เคาน์เตอร ์ศนูยบ์รกิารลกูคา้ ชัน้ 1         23,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400174 1

52  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ) คา่ป้ายบอกทา่บง่ชีจ้ดุตา่งๆ ชัน้ 1 และ ป้ายบอกทางทีจ่อดรถลกูคา้           6,500.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400171 1

53  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่ซือ้วัสดสุํานักงานใชใ้นแผนกผบต.              838.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400147 1

54  0107544000043
บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด 

(มหาชน)
คา่เบ็ดเตล็ดในสํานักงาน           1,590.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400154 1

55  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ)
คา่ป้ายถังดับเพลงิ,หอ้งน้ําบคุคลพเิศษ,อะครลิคิขนาด a4,กรอบ

อะครลิคิบอรด์บรหิาร กฟภ.
          9,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400173 1

56  3500400088151 รา้นสายตงุ คา่ซือ้วัสดสุํานักงานสําหรับใชใ้นแผนก ผบง.           1,235.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400149 1

57 3570700805354 นายทองพูน วงคส์ภุา คา่ซอ่มแซมตดิตัง้ เสาตัง้ป้าย PEA 1129           1,300.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400152 1

58  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ) ป้ายตดิหนา้หอ้ง ผจก. และป้ายทางหนีไฟ(ผังอาคาร)ชัน้ 1,2           3,100.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400172 1

59  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ) คา่ตัวอักษรพลาสวดูหอ้งประชมุ           4,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400169 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอแมฟ้่าหลวง
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วนัที่ เลขที่

60  3570700479481 รา้น ย.ยักษ์เฆีย่วใหญ ่(นายนกิร บญุมากาศ)
คา่ป้ายทีจ่อดรถจักรยาน,ป้ายกริง่จดุบรกิารบคุคลพเิศษ,ป้ายทีส่บู

บหุรี,่ป้ายทีจ่อดรถบคุคลพเิศษ
          7,600.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400170 1

61  0575560004460 บจก. เรอืนทองเฟอรน์เิจอร์ คา่เบ็ดเตล็ดในสํานักงาน           2,200.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400156 1

62  3570900609389 รา้นแมส่ายมายคอม
คา่ซือ้ Hard Disk SSD HD 240GB สําหรับคอมพวิเตอรแ์ผนก

ผบต.
          1,250.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400141 1

63  3570900038543 นางมาลัย มารนิทร์ คา่จา้งซักรดีผา้คลมุโตะ๊หอ้งประชมุ              500.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400139 1

คา่ซือ้เทปตเีสน้สเีหลอืง-ดํา ตูจ้ดหมาย เสากัน้ รางเก็บสาย 

กญุแจและเหล็กฉากเจาะรู

ใชส้ําหรับงานปรับปรงุอาคารสํานักงาน

65  3570900038543 นางมาลัย มารนิทร์ คา่จา้งซักผา้ปทูีน่อน หอ้งเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง           3,598.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400138 1

66  3570900609389 รา้นแมส่ายมายคอม คา่ซอ่มคอมพวิเตอร ์รหัสสนิทรัพย ์532114005-0000         12,850.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400140 1

67  5571000002990 นายสขุ แสนตะ๊วงค์ คา่จา้งซอ่มแซมเพดานอาคารหอ้งประชมุสํานักงานแมฟ้่าหลวง           3,000.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400151 1

68  0105538032743 บจก.บทีเูอส สาขา โรบนิสันเชยีงราย ึคึา่ซือ้กรอบอะคลีคิสําหรับใชใ้นfront office           2,671.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400155 1

69 - รา้นเดชะบญุ คา่กระจาดวางของใชส้ําหรับวางของบรกิารลกูคา้ Front office              290.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400183 1

70  0573553000096 หจก. บา้นคอมซสิเต็ม คา่ซือ้ แป้นพมิพแ์ละเมาส ์2in1 USB NUBWO (NKM623)              290.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400180 1

71  0575560003544 บรษัิท อําพรรณ ฟารม์า กรุ๊ป จํากัด
น้ํายาฆา่เชือ้โรค เดทตอล 750มล. สําหรับทําความสะอาดภายใน

สํานักงาน
             370.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400182 1

72  3570900609389 รา้นแมส่ายมายคอม คา่ซือ้ Hard Disk สําหรับ CPU ในหอ้งประชมุ           1,250.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400192 1

73  0575557000068 บจก.เอส เค เครือ่งเขยีน
คา่ซือ้ชดุปากกาตัง้โตะ๊, กลอ่งพลาสตกิใสสําหรับใชง้าน front 

office
             760.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400181 1

74  5571000002990 นายสขุ แสนตะ๊วงค์ คา่จา้งปรับปรงุซอ่มแซมโรงคัดแยกขยะและโรงจอดรถ         26,500.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400187 1

75  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่ซอ่มรถยนตก์ฟภ.ทะเบยีน 81-5416ชร. (เปลีย่นคอยลเ์ย็น)           4,000.00 19/2/2564 เลขที ่A08420210219400193 1

76  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซัพพลาย
เครือ่งวัดอณุหภมูแิบบอนิฟาเรด แบบไมส่ัมผัส ยีห่อ้ Maxkin 

พรอ้มขาตัง้ จํานวน 2 ชดุ
          4,494.00 24/2/2564 เลขที ่3001832698 1

77  0573548001799 หจก.จมิมี ่ซัพพลาย ซือ้เครือ่งฟอกอากาศ 1 เครือ่ง         12,000.00 24/2/2564 เลขที ่3001832704 1

78  3570700388753 นายสธุน เนาวช์มุภู คา่จา้งดแูลบํารงุรักษาสวน ประจําเดอืนกมุภาพันธ์           5,670.00 1/3/2564 เลขที ่A0842021031400196 1

79  3579900069978 รา้น ทรัพยส์ขุสมบรูณ์
คา่ซือ้ลอนซกีันแดดสเีทา และ ขายดืหา่ง สําหรับทําระนงป้ายจดุ

เช็คอนิในสํานักงาน
          3,680.80 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400206 1

80  0107542000011 บมจ.ซพี ีออลล์
คา่ซือ้ชดุสายชารต์แบตเตอรี ่สําหรับใชรั้บรองลกูคา้บรเิวณ Front

 Office
             398.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400207 1

81  0105536092641 บจก.เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ คา่ซือ้แวน่สายตา สําหรับจดุบรกิารลกูคา้ Front Office              259.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400209 1

82  0105546020333
Daiso Sangyo (Thailand)Ltd. (ไดโชะ๊

ประเทศไทย สาขาโลตัสแมส่าย)

คา่ซือ้แวน่ขยาย,ตะกรา้และกลอ่งสําหรับใสข่อง ใชรั้บรองลกูคา้

บรเิวณ Front Office
             240.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400208 1

83  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ ชดุโตะ๊ทํางานสเีทา สําหรับบรกิารผูพ้กิารบรเิวณ Front Office           2,690.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400210 1

84  0105536092641 บจก.เอกชยั ดสีทรบีวิชัน่ คา่ซือ้กระดาษ A4           1,122.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400203 1

85  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์สาขาแมส่าย คา่ซือ้อปุกรณ์ทําเวทใีนหอ้งประชมุใหญ ่กฟส.แมฟ้่าหลวง           3,763.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400211 1

86  0105555021215 บจก. ซอีารซ์ ีไทวัสดุ กลอ่งไฟทางออก (Exit) สําหรับตดิตรงประตทูางออกในสํานักงาน           5,394.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400205 1

87  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ คา่ซือ้พรมกันลืน่และถังขยะฝาผลัก           4,325.00 2/3/2564 เลขที ่A08420210302400204 1

64  0105555021215 บจก.ซอีารซ์ ีไทวัสด ุ(สาขาเชยีงราย)           4,842.00 18/2/2564 เลขที ่A08420210218400161 1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2564)
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วนัที่ เลขที่

88  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน มลูนธิคิณุความดี         33,932.00 4/3/2564 เลขที ่3001836333 1

89  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน
จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน นายสัมพันธ ์ชืน่สุ

พรชยั
          9,276.00 4/3/2564 เลขที ่3001836320 1

90  1570700008199 นายชานนท ์ศักดิแ์สน
จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน ไฟสาธารณะบา้น

หว้ยไครใ้หม่
             577.00 4/3/2564 เลขที ่3001836325 1

91  0105513004762 บจก.รโิก ้(ประเทศไทย) คา่ซือ้หมกึเครือ่งพมิพ ์RICOH           2,669.65 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400233 1

92  1570500030182 รา้นฝนเฟอรน์เิจอร์ คา่ซือ้โตะ๊บาร ์และ เกา้อีบ้าร ์สําหรับบรกิารประจําจดุ Front Office           6,500.00 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400231 1

93 - รา้นวสันตค์า้วัสดุ คา่ซือ้อปุกรณ์สําหรับงานปรับปรงุหอ้งประชมุ กฟส.แมฟ้่าหลวง              766.00 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400234 1

94  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่ซอ่มรถยนตก์ฟภ.ทะเบยีน 81-5416ชร. (เปลีย่นแบตเตอรี)่           4,900.00 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400238 1

95 - รา้นเกดิมารวย คา่ซอ่มเลือ่ยยนต ์(ลบูสบูตดิและคอยไฟชํารดุ)           2,200.00 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400235 1

96  3570900038543 นางมาลัย มารนิทร์
คา่จา้งเหมาซักผา้หอ้งเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ประจําเดอืน

กมุภาพันธ2์564
          3,274.00 9/3/2564 เลขที ่A08420210309400241 1

97  0573548001799 หจก.จมิมีซ่ัพพลาย จัดซือ้เครือ่งทําน้ํารอ้นน้ําเย็น           9,300.00 11/3/2564 เลขที ่3001840661 1

98  0573564000190 หจก.เค.พ.ีพ.ีอเิลคทรคิ เพาเวอร์ จา้งเหมาขยายเขตปรับปรงุระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นเวยีงสา         65,781.46 15/3/2564 เลขที ่3001842473 1

99  0573564000190 หจก.เค.พ.ีพ.ีอเิลคทรคิ เพาเวอร์ จา้งเหมากอ่สรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้า ชือ่งาน บา้นหว้ยไคร ้ม.6         81,651.70 15/3/2564 เลขที ่3001842476 1

100  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น้ําดืม่ กฟส.แมฟ้่าหลวง              380.00 16/3/2564 เลขที ่A08420210316400260 1

101  3570700303197 รา้นไชยบรุ ีวอเตอร์ คา่น้ําดืม่กฟย.ดอยตงุ               80.00 16/3/2564 เลขที ่A08420210316400261 1

102  8571573011755 อูพ่สิษิฐย์านยนต์ คา่ซอ่มเบรครถกฟภ.81-5416ชร.           7,690.00 18/3/2564 เลขที ่A08420210318400265 1

103  3570700304398 รา้นสรชาตสิือ่สาร คา่ซือ้ไฟไซเรน สําหรับรถยนตก์ฟภ. 81-5416ชร.           2,140.00 18/3/2564 เลขที ่A08420210318400264 1

104  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ คา่ซือ้โพลคีารบ์อเนต สําหรับทําหลังคาทีส่บูบหุรี่              609.00 18/3/2564 เลขที ่A08420210318400266 1

105 - รา้นสมพงษ์ พาณชิย์ คา่ซือ้สสีเปรย ์สําหรับพ่นสเีกา้อีใ้ชใ้นหอ้งประชมุ              500.00 18/3/2564 เลขที ่A08420210318400269 1

106 - รา้นสมพงษ์ พาณชิย์ คา่ซือ้สอีะครลิคิ สําหรับทาสปีรับปรงุหอ้งพักเวรแกก้ระแสฯ           1,380.00 18/3/2564 เลขที ่A084202103184000268 1

107  3570700374418 รา้นหนึง่ไดนาโม-แอร์ คา่แบตเตอรี ่GS           5,600.00 18/3/2564 เลขที ่A08420210318400263 1

108  0105555021215 บจก.ซอีารซ์ ีไทวัสด ุสาขาเชยีงราย คา่กลอ่งไฟทางออก สําหรับตดิภายในอาคารสํานักงาน         11,430.00 19/3/2564 เลขที ่A08420210319400275 1

109 -
รา้นอัชราวดอีอรค์ดิ และ รา้นป้าจันทร ์จ.

เชยีงราย

คา่ซือ้ตน้ไมแ้ละกระถางตน้ไม ้สําหรับประดับภายในอาคาร

สํานักงาน
          5,550.00 19/3/2564 เลขที ่A084202103194000274 1

110  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนูซเีมนต ์หนิ ทราย              820.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210324400306 1

111  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ฟลุก๊เหล็ก              192.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210324400309 1

112  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนูซเีมนต ์หนิ ทราย           1,930.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210324400308 1

113  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนู ซเีมนต ์หนิ ทราย              965.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210324400307 1

114  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนู หนิ ทราย หยาบ              965.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210329400317 1

115  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนูซเีมนต ์หนิ ทราย              820.00 24/3/2564 เลขที ่A08420210324400305 1

116  3570700283781 รา้นขจรศักดิซ์เีมนตบ์ลอ๊ก คา่ปนูซเีมนต ์หนิ ทราย              965.00 29/3/2564 เลขที ่A08420210329400317 1

117 - รา้นวรพงษ์ คา่ส ีใชท้าเสาป้ายบอกทางสํานักงาน              400.00 31/3/2564 เลขที ่A08420210331400325 1

118  8571573011755 อูพ่สิษิฐย์านยนต์ คา่ซอ่มรถยนต ์กฟภ. ทะเบยีน กง-8283 เชยีงราย           1,160.00 31/3/2564 เลขที ่A08420210331400328 1

119  3570101230311 รา้น ท.การพมิพ์
คา่ถ่ายเอกสารคูม่อืหนังสอืชีแ้จงขอ้กฎหมายและแนวทางปฎบิัต ิ

เกีย่วกับการปักเสาและขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ
             144.00 31/3/2564 เลขที ่A08420210331400327 1

รวมท ัง้ส ิน้ 962,035.18      

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2564)
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