


 วันที่ เลขที่

1 ร๎านสตาร๑ท คาร๑แคร๑
ล๎างรถยนตื กฟภ.ทะเบียน 1

 ขฏ 3585 กทม.
                     200.00 6/1/2564 เลขที ่2000013532 1

2
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล๎อม ชร.
น้ําบาดาล ตค.63-ธค.63                    1,092.00 12/1/2564 เลขที ่2000037285 1

3
ศูนย๑วิสาหกิจชุมชนอําเภอเชียง

แสน
สารกําจัดโรคเพล้ียแมลง                      290.00 12/1/2564 เลขที ่2000037018 1

4 ร๎านน้ําด่ืมถนอมทิพย๑ น้ําด่ืมสํานักงานเดือน ธ.ค.63                      525.00 12/1/2564 เลขที ่2000037069 1

5  3570700174818 ร๎านเชียงแสนเคร่ืองเขียน
กระดาษA4,ซองน้ําตาล

,ปากกาหมึกซึม
                   1,410.00 15/1/2564 เลขที ่2001491634 1

6 ร๎านคลาสสิฟายด๑เชียงแสน การไฟฟ้าโปรํงใส                      350.00 15/1/2564 เลขที ่2000052899 1

7 นายฉัตรชัย ยอดผํานเมือง คําหนังสือพิมพ๑ ธ.ค.63                      310.00 15/1/2564 เลขที ่2000054183 1

8
การประปาสํวภูมิภาคอําเภอแมํ

สาย

คําน้ําประปาสํานักงาน ธ.ค.

63
                   1,218.73 15/1/2564 เลขที ่2000054330 1

9  0743552001267 หจก.เอเชียพาวเวอร๑พลัส กลํองใสํใบแจ๎งหนี้                  14,980.00 18/1/2564 เลขที ่2000063594 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

10  0573559001931 หจก.ซ้ือซ๏อปวัสดุ สายยางฉีดชําระ                      253.00 18/1/2564 เลขที ่2100015243 1

11
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง

เชียงแสน
คําเก็บขยะ สนง.ธ.ค.63                        40.00 19/1/2564 เลขที ่2000073354 1

12 ทีท่ําการไปรษณีย๑เชียงแสน คําไปรษณีย๑ เดือน ธ.ค.63                    2,732.00 20/1/2564 เลขที ่2000074369 1

13  2430700002173 นายอนุภพ อุตมะ
ไม๎กวาดทางมะพร๎าวและที่

ตักขยะ
                     540.00 28/1/2564 เลขที ่2000112434 1

14  3570800261658 นายสาวสายพิณ กิตวงค๑ อาหารวํางและเคร่ืองด่ืม                      350.00 3/2/2564 เลขที ่2000139453 1

15  3570800032110 นายพิเชษฐ๑ บุญตัน จ๎างทําสวนสํานักงาน ม.ค.64                    6,500.00 3/2/2564 เลขที ่2000140619 1

16 ร๎านโยมิตรบิวต้ีสาขาแมํจัน หน๎ากากอนามัย,เจลล๎างมือ                    3,600.00 4/2/2564 เลขที ่2000144569 1

17 ร๎านน้ําด่ืมถนอมทิพย๑ น้ําด่ืมเดือน ม.ค.64                      525.00 4/2/2564 เลขที ่2000146989 1

18
การประปาสํวนภูมิภาคอําเภอแมํ

สาย

คําน้ําประปาสํานักงาน ม.ค.

64
                   1,646.73 5/2/2564 เลขที ่2000154657 1

19  0573559001931 หจก.ซ้ือซ๏อปวัสดุ ตะปู,ลวดขาว                      315.00 9/2/2564 เลขที ่2100038664 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

20
ศุนย๑วิสาหกิจชุมชนอําเภอเชียง

แสน
ปุย๋,ยาฆาํมด,สารจับใบ                    1,540.00 9/2/2564 เลขที ่2000167421 1

21 ทีท่ําการไปรษณีย๑เชียงแสน คําไปรษรีย๑เดือน ม.ค.64                    2,317.00 9/2/2564 เลขที ่2000167602 1

22  3570700174818 ร๎านเชียงแสนเคร่ืองเขียน
กระดาษA4,ปากกาเคมี

,คลีบหนีบดํา
                   1,440.00 9/2/2564 เลขที ่2000167264 1

23  3520101226250 นายสุชาติ ฟูเจริญสุข
จ๎างทาสีอาคารห๎องเวรแก๎

และร้ัวสํานักงาน
                 47,000.00 10/2/2564 เลขที ่30001817397 1

24  0107558000172 บริษัทธนะพิริยะจํากัด ถุงขยะดํา                      375.00 11/2/2564 เลขที ่2100041647 1

25  0107544000043 บริษัทโฮมโปรดักส๑เซ็นเตอร๑ จํากัด กระดาษชําระ                    1,980.00 17/2/2564 เลขที ่2100046176 1

26 ร๎านป้าจันป่าอ๎อดอนชัย
กระถางดินเผา,ต๎นดอกบอบ

อาย
                   2,000.00 17/2/2564 เลขที ่2000197186 1

27  3560500621047 นายบุยเษม นันตา
ซํอมรถยนต๑กฟภ.ทะเบียน 

ผต-941 เชียงราย
                 45,000.00 17/2/2564 เลขที ่5200022185 1

28  3579920006169 ร๎านยงกิจเฟอร๑นิเจอร๑ โต๏ะพับ                    2,942.50 17/2/2564 เลขที ่2100045989 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

29 สํานักงานเทศบาลเวียงเชียงแสน คําเก็บขยะสํานักงาน ม.ค.64                        40.00 18/2/2564 เลขที ่2000206228 1

30  0125557020607 บจก.เพอร๑เฟค อินเตอร๑ กระดาษใบเสรจเคร่ืองโพส                  16,692.00 22/2/2564 เลขที ่2000218554 1

31  3570700174818 ร๎านเชียงแสนเคร่ืองเขียน
เทปกาวโฟมสองหน๎า,เทปผ๎า

,กระดาษการ๑ดขาว
                     947.00 22/2/2564 เลขที ่2000218270 1

32 สวนมะนาววีระพจน๑ ปุย๋ดิน,กากมะพร๎าว                    1,120.00 23/2/2564 เลขที ่2000226109 1

33 หจก.ที ทราฟฟิค แผํนยางปูพืน้กันล่ืน                    6,800.00 23/2/2564 เลขที ่2000226923 1

34
ศูนย๑วิสาหกิจชุมชนอําเภอเชียง

แสน
ยาฆาํหญ๎า,ปุย๋,กากมะพร๎าว                    1,100.00 25/2/2564 เลขที ่2000242899 1

35 ร๎านอุบลพันธ๑ไม๎ แมํจัน กระถางพลาสติก                      370.00 25/2/2564 เลขที ่2000242593 1

36  3570700739831 นางจันศรี จันทราพูน
ดอกบีทูเนีย,เข็มอินเดีย,ฤาษี

ผสม
                   6,650.00 25/2/2564 เลขที ่2000242707 1

37 ฟาร๑มเกษตรริมกก เชียงราย ปุย๋เรํงราก,เรํงดอก                      510.00 2/3/2564 เลขที ่2000131779 1

38  0107545000161
บ.โทรคมนาคมแหํงชาติจํากัด

(มหาชน)

คําใช๎อินเตอร๑เน็ตสํานักงาน 

ธ.ค.63
                     631.30 4/3/2564 เลขที ่2000268098 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

39  0107564000014 บริษัทโทรคมนาคมจํากัด(มหาชน)
คําโทรศัพท๑สํานักงานเดือน 

ม.ค.64
                   1,091.09 4/3/2564 เลขที ่2000268121 1

40  0105546065724 ทีท่ําการไปรษณีย๑เชียงแสน คําไปรษณีย๑ เดือน ก.พ.64                    2,021.00 4/3/2564 เลขที ่2000274525 1

41  0994000164906
การประปาสํวนภูมิภาคอําเภอแมํ

สาย

คําน้ําประปาสํานักงาน ก.พ.

64
                     676.24 4/3/2564 เลขที ่2000274452 1

42  0107564000014 บริษัทโทรคมนาคมจํากัด(มหาชน)
คําใช๎อินเตอร๑เน็ตสํานักงาน 

ม.ค.64
                     631.30 4/3/2564 เลขที ่2000267318 1

43  0107545000161
บริษัทโทรคมนาคมแหํงชาติ จํากัด

(มหาชน)
คําโทรศัพท๑สํานักงาน ธ.ค.63                      987.08 4/3/2564 เลขที ่2000267988 1

44 สํานักงานเทศบาลเวียงเชียงแสน
คําจ๎างเก็บขยะมูลฝอย ก.พ.

64
                       40.00 5/3/2564 เลขที ่2000280252 1

45 ร๎านน้ําด่ืมถนอมทิพย๑ คําน้ําด่ืม เดือน ก.พ.64                      525.00 5/3/2564 เลขที ่2000278813 1

46  3570800011180 ร๎านเวียงรัตน๑เภสัช ยาสามัญประจําบ๎าน                      535.00 10/3/2564 เลขที ่2000296613 1

47  0107558000172 บริษัทธนะพิริยะจํากัด(มหาชน) ดาวน๑นี่ปรับผ๎านุํม                      295.00 10/3/2564 เลขที ่2100069027 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

48  0107537000521 แม็คโคเชียงรายจํากัด กระดาษA4 10 รีม                      978.00 10/3/2564 เลขที ่2100068342 1

49  3570800261658 นางสาวสายพิณ กิตวงค๑ อาหารวํางและเคร่ืองด่ืม                      500.00 15/3/2564 เลขที ่2000320328 1

50  0105513004762 บริษัทริโก(๎ประเทศไทย)จํากัด หมึกพิมพ๑สีดําSPผบต.1ตลับ                    3,500.00 18/3/2564 เลขที ่2000348336 1

51  0107564000014
บริษัท โทรคมนาคมแหหํงชาติ 

จํากัด(มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแหํงชาติ

 จํากัด(มหาชน)
                     631.30 22/3/2564 เลขที ่2000360834 1

52  0105513004762 บริษัทริโก๎ประเทศไทย จํากัด มึกพิมพ๑ RICOH,ผบง.                    3,500.00 24/3/2564 เลขที ่2000375120 1

53  0105513004762 บริษัทริโก๎ประเทศไทย(จํากัด) หมึกBROTHER ผบง.                    1,160.00 24/3/2564 เลขที ่2000375120 1

54  3801300792351 สินคําราคาถูกแมํจัน เหยือกน่ํา,ถาดเสริฟ,แก๎วน้ํา                    1,377.00 29/3/2564 เลขที ่2000394834 1

55  3570400315408 นายสมภีร๑ สอนแก๎ว จ๎างเหมาตัดต๎นไม๎ F2 2564                  15,500.00 5/1/2564 เลขที ่3001805189 1

56  3570400315408 นายสมภีร๑ สอนแก๎ว
จ๎างเหมาตัดต๎นไม๎ F1 ปี 

2564
                 43,000.00 5/1/2564 เลขที ่3001805187 1

57  0994000451245 สหกรณ๑การเกษตรเชียงแสน

คําเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

(ประจําเดือน 16-31 

ธันวาคม 2563)

                 20,358.63 8/1/2564 เลขที ่2000079714 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

58  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

งานกํอสร๎างขยายเขตฯ 

งานหจก.เชียงแสนเอ็นเนอร๑จี

 จํากัด

                 13,200.00 11/1/2564 เลขที ่3001807624 1

59  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

งานกํอสร๎างขยายเขตฯ บ.ซี

พีออลล๑ จํากัดมหาชน บ๎าน

ห๎วยเกี๋ยง

                 11,100.00 11/1/2564 เลขที ่3001807625 1

60  3570800323483 นายปราการปวงกันคํา
จ๎างเหมาขยายเขต ทีว่ําการ

อําเภอ เชียงแสน
                 62,300.00 12/1/2564 เลขที ่3001808172 1

61  3570200181173 ร๎านต๎นโชคการค๎า ทํอ PVC 3"                      540.00 13/1/2564 เลขที ่2000044665 1

62  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา

จ๎างเหมาบุคคลภายนอก 

ขยายเขตปรับปรุงแรงตํ่า บ.

เวียง (ผ๎าขาวป้าน)

               115,000.00 13/1/2564 เลขที ่3001809261 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

63  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา

จ๎างเหมาบุคคลภายนอก

ขยายเขตแรงตํ่า บ.ปงของ

(ไปป่าช๎า)

               117,500.00 13/1/2564 เลขที ่3001809239 1

64 ร๎านกู๎เต๎าการยาง
ปะยาง รถยนต๑ทะเบียน 9

กย1018 กทม
                       80.00 13/1/2564 เลขที ่2000044733 1

65  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา

จ๎างเหมาบุคลภายนอกขยาย

เขตงานปรับปรุงแรงตํ่า บ.

ปงของ(หน๎า ร.ร.)

               210,400.00 13/1/2564 เลขที ่3001809253 1

66  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา

จ๎างเหมาบุคลภายนอกขยาย

เขตงานปรับปรุงแรงตํ่า บ.

แซว(สามแยก)

               289,500.00 13/1/2564 เลขที ่3001809235 1

67  3570800323483 นายปราการ ปวงกันคํา

จ๎างเหมาบุคคลภายนอก 

ขยายเขตปรับปรุงแรงตํ่า บ.

เวียง (นางเซ้ิง)

               209,000.00 13/1/2564 เลขที ่3001809248 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

68  3570800120973 นายประยงค๑ ก๐าโยแวํน
จ๎างรถแบ็คโฮปรับพืน้ทีผิ่ว

ดินข๎างถนน
                 30,000.00 14/1/2564 เลขที ่3001809797 1

69  3570700174818 ร๎านเชียงแสนเคร่ืองเขียน วัสดุสํานักงาน                    1,145.00 14/1/2564 เลขที ่2000050282 1

70  8570873000944 น.ส.นารีรัตน๑ สุตะวงค๑

ซักผ๎าปูทีน่อน ซักปลอก

หมอน (ประจําเดือน 

ธันวาคม 2563)

                     680.00 14/1/2564 เลขที ่2000050229 1

71 ก.ยานยนต๑บ๎านด๎าย บาตัดไม๎ โซํตัดไม๎                    1,800.00 14/1/2564 เลขที ่2000050186 1

72 อูํชํางแดงป่าถํอน
บํารุงรักษาตามวาระรถยนต๑

ทะเบียน ผข 9108 ชร
                   2,500.00 15/1/2564 เลขที ่2000054293 1

73 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ซือซ๏อปวัสดุ ปูนช๎าง สีสปรย๑โกเบ                      880.00 15/1/2564 เลขที ่2100013465 1

74  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
งานกํอสร๎างขยายเขต คขก.

บ๎านสบคํา
                 12,800.00 18/1/2564 เลขที ่3001810993 1

75  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
งานกํอสร๎างขยายเขต นาย

เดชา
                 26,900.00 18/1/2564 เลขที ่3001810992 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

76  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี
งานกํอสร๎างขยายเขต นาง

ภัณฑิรา
                   1,300.00 18/1/2564 เลขที ่3001810969 1

77  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
จ๎างเหมาปรับปรุงระบบ

จําหนําย บ.คิงส๑เดคคอร๑เรชั่น
                   4,650.00 19/1/2564 เลขที ่3001812051 1

78  0994000451245 สหกรณ๑การเกษตรเชียงแสน
คําเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

1-15 ม.ค.64
                 26,431.17 19/1/2564 เลขที ่2000079720 1

79 ร๎านกูํเต๎าการยาง
ยางรถยนต๑ ทะเบียน 

80-8824 เชียงราย
                 16,900.00 21/1/2564 เลขที ่2000111575 1

80
หจก.ซือซ็อปวัสดุ ,หจก.ศรีวงค๑

วรรณ๑

หิน 3/4 ทรายหยาบ 

ปูนซีเมนต๑
                   1,900.00 21/1/2564 เลขที ่2100024324 1

81 อูํชํางก๎อง
น้ํามันเคร่ืองรถยนต๑ทะเบียน

 52-5391 กทม
                   2,850.00 21/1/2564 เลขที ่2000080382 1

82  3570800169735 ร๎านอูํชํางก๎อง
ซํอมแซมรถยนต๑ ทะเบียน 

ชร 80-5577
                   2,950.00 25/1/2564 เลขที ่2000094328 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

83  3430501049321 เอพีเอสรํุงโรจน๑อะไหลํ

กระจกมองข๎างรถยนต๑

บรรทุก 6 ตัน ทะเบียน 

91-0032 กทม

                     190.00 25/1/2564 เลขที ่2000094693 1

84 ร๎านไทยเชียงแสน ส่ังซ้ือ เชือกใยยักษ๑ 12 mm.                    2,275.00 26/1/2564 เลขที ่2000113131 1

85 หจก.ซือซ๏อปวัสดุ
จัดซ้ือ ปูน,หิน,ทรายหยาบ

,ถังปูนดํา,บุง๎กี๊
                   2,340.00 26/1/2564 เลขที ่2100024382 1

86  3570900365188 นายมานพ สุริยสศักด์ิ
ขยายเขต งานนางวราภรณ๑ 

แสงอรุณ บ๎านด๎าย ม.3
                   3,200.00 27/1/2564 เลขที ่3001816859 1

87 ร๎านธงชัยการค๎า
เปล่ียนถํายน้ํามันเคร่ือง 

รถยนต๑ทะเบียน 80-5577 ชร
                   1,795.00 28/1/2564 เลขที ่2000112789 1

88 ร๎านธงชัยการค๎า 2
เปล่ียนถํายน้ํามันเคร่ือง 

รถยนต๑ทะเบียน ชร 80-8824
                   1,795.00 28/1/2564 เลขที ่2000112968 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

89  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
จ๎างเหมาขยายเขต นางสาว

เกล็ดไพฑูรย๑ ทองผาง
                   2,160.00 4/2/2564 เลขที ่3001821655 1

90 ร๎านเชียงแสนเซอร๑วิสการไฟฟ้า หลอดไฟร่ัวสํานักงาน                    1,680.00 5/2/2564 เลขที ่2000151836 1

91  0125545006426 บริษัทต้ังรํุงเรือง จํากัด
สายกันตก Safety Strap 

(Uni-9103 Size 5'6")
                 11,556.00 5/2/2564 เลขที ่3001822381 1

92  8570873000944 น.ส.นารีรัตน๑ สุตะวงค๑
ซักผ๎าปูทีน่อน,ปลอกหมอน 

ประจําเดือน มกราคม 2564
                     680.00 5/2/2564 เลขที ่2000154693 1

93  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี
จ๎างเหมาขยายเขตงาน บ.

เชียงแสนฟูด้โปรดักส๑
                 11,700.00 11/2/2564 เลขที ่3001826545 1

94  0145560003106 บริษัททวินแอดวานซ๑ จํากัด เชือกถักใยยักษ๑                  60,990.00 15/2/2564 เลขที ่3001826143 1

95  3570700596372 นายสุทรรณ ยศดี
จ๎างเหมางานแรงสูง น.ส.อร

สา ศรีเนารัตน๑
                   1,400.00 15/2/2564 เลขที ่3001826548 1

96 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ซือซ๏อปวัสดุ ไฟเบอร๑ ลวดเชื่อม                      880.00 18/2/2564 เลขที ่2100048372 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

97 หจก.ซือซ็อปวัสดุ
จัดซ้ือหัวน้ําชําระ สายน้ํา

ชําระ
                     325.00 18/2/2564 เลขที ่2100048247 1

98 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ศรีวงศ๑วรรณ๑ หิน 3/4                    1,900.00 18/2/2564 เลขที ่200020720 1

99  0573560001329 หจก.อุดมภัณฑ๑ ฮาร๑ดแวร๑ สลิงยกของ,กรรไกรตัดเหล็ก                    3,150.00 18/2/2564 เลขที ่210004827 1

100 ร๎านประเสริฐ ไดนาโม

แบตเตอร่ี 120 แอมป์ 

เคร่ืองปัม๊ลม รหัสทรัพย๑สิน 

5000108495000

                   2,600.00 18/2/2564 เลขที ่2000208039 1

101  3570800169735 ร๎านอูํชํางก๎อง
ซํอมรถยนต๑ ทะเบียน 

91-0032 กทม
                   7,970.00 22/2/2564 เลขที ่2000219735 1

102  3570800169735 ร๎านอูํชํางก๎อง

น้ํามันเคร่ืองรถยนต๑

หมายเลขทะเบียน 91-0032

 กทม

                   2,180.00 22/2/2564 เลขที ่2000219795 1

103  0573558000337 หจก.เชียงแสนเครน จ๎างเหมา รถแบ็คโฮ                  11,000.00 22/2/2564 เลขที ่3001830457 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

104  0105547128316
บ.ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด๑ 

เซอร๑วิส จํากัด

ซํอมไฮดรอลิกคบีบสาย 400

 ตร.มม.
                 19,620.00 22/2/2564 เลขที ่3001830472 1

105 ร๎านธงชัยการค๎า 2 อัดสายไฮดรอลิค                    1,800.00 22/2/2564 เลขที ่2000219130 1

106  8570873000944 น.ส.นารีรัตน๑ สุตะวงค๑

ซักผ๎าปูทีน่อนและปลอก

หมอนห๎องเวรแก๎

กระแสไฟฟ้าขัดข๎อง

                     680.00 4/3/2564 เลขที ่2000313480 1

107  3570800169735 ร๎านอูํชํองก๎อง
ซํอมรถยนต๑ติดเครนขุดเจาะ

 ทะเบียน 53-4317 กทม
                   2,100.00 5/3/2564 เลขที ่2000283022 1

108  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ

รายงานผลพิจารณาขอ

อนุมัติส่ังจ๎าง งานขยายเขต

นายตะวัน สิริ

               133,000.00 5/3/2564 เลขที ่3001836841 1

109  3570800334329 ร๎านมงคลเจริญโลหะภัณฑ๑ น็อตดํา4*3                      160.00 5/3/2564 เลขที ่2000282940



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

110  0573528000266 ห๎างหุน๎สํวนจํากัดเชียงรายรํุงถาวร

จ๎างรถแบ็คโฮชํวยงาน

ปรับปรุงซํอมแซมสายสํง

ระบบ 115 เควี สฟฟ.มส.-

สฟฟ.ชส.

                   9,000.00 5/3/2564 เลขที ่3001836842

111  1570800042682 เชียงแสนกิจการแอร๑

รายงานผลการพิจารณาซํอม

แผงคอยเย็น รถยนต๑ทะเบียน

 ผข 9108 ชร

                   4,400.00 5/3/2564 เลขที ่2000282390

112 อูํชํางแบ็คออโต๎

ซ้ือกระบอกเบรกและน้ํามัน

เบรกรถยนต๑ทะเบียน 

80-5577 ชร

                   3,150.00 5/3/2564 เลขที ่2000281610



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

113  3570400315408 นายสมภีร๑ สอนแก๎ว

รายงานผลพิจารณาขอ

อนุมัติส่ังจ๎างตัด-ลิดรอน

ต๎นไม๎ แบบรายคร้ังที1่ฟีด

เดอร๑4ฟีดเดอร๑6และฟีดเดอร๑9

                 57,000.00 8/3/2564 เลขที ่3001838039

114 ร๎าน สตาร๑ท คาร๑แคร๑
ล๎างสี ดูดฝุ่น ทะเบียน 1 ขฎ

 3585 กทม
                     200.00 9/3/2564 เลขที ่2000314998

115  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

รายงานผลพิจารณาขอ

อนุมัติส่ังจ๎างงานขยายเขต 

น.ส.พิมพ๑ลภัส แก๎วดํา

                   3,950.00 9/3/2564 เลขที ่3001838847

116  3570400315408 นายสมภีร๑ สอนแก๎ว

รายงานผลพิจารราขออนุมัติ

ส่ังจ๎างตัด-ลิรอนต๎นไม๎นอก

แผลนงาน ในไลน๑ฟีดเดอร๑6

และฟีดเดอร๑9

               113,000.00 9/3/2564 เลขที ่3001838856



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

117 ร๎าน สตาร๑ท คาร๑แคร๑
ล๎างสี ดูดฝุ่น รถยนต๑ทะเบียน

 9 กย.1018 กทม
                     200.00 9/3/2564 เลขที ่2000315386

118 หจก.นอธเวิดเชฟต้ีแอนต๑ซัพพลาย ป้ายห๎ามสับสวิตซ๑                    1,498.00 9/3/2564 เลขที ่2000297194

119
บ.ทีโอวาย โปรเกรสคอนตรัคชั่น 

จํากัด
ส่ังซ้ือ หิน 3/4                    2,850.00 10/3/2564 เลขที ่2000296439

120 ร่๎นเชียงแสนเซอร๑วิสการไฟฟ้า

หลอดไฟ (สํานักงานห๎อง

แผนกบริการลูกค๎าและ

การตลาดเคาน๑เตอร๑บริการ

ลูกค๎า)

                   2,210.00 10/3/2564 เลขที ่2000296774

121 หจก.ซ้ือซ๏อปวัสดุ จัดซ้ือลูกบิดประตู,ฟลัชวาล๑ว                      580.00 10/3/2564 เลขที ่2100070104

122 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ซ้ือซ๏อปวัสดุ
สีสเปรย๑,หินรับมีด,โครง

เล่ือยตัดเหล็ก
                     730.00 10/3/2564 เลขที ่2100070121



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

123  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

นายงานผลพิจารณาขอ

อนุมัติส่ังจ๎างงานขยายเขต 

บ.ทีแอนด๑บี โกลบอลคาร๑ 

อิมปอร๑ต เอ็กปอร๑ต จํากัด

                 29,000.00 10/3/2564 เลขที ่3001839165

124 หจก.ซือซ๏อปวัสดุ
จัดซ้ือประปาปลายเล่ือย 1" 

คาดฟ้า
                     267.00 10/3/2564 เลขที ่2100068366

125  0573559001931 ห๎างหุน๎สํวนจํากัด ซือซ๏อปวัสดุ ทํอพีวีซี น้ํายาดราก๎า                      630.00 15/3/2564 เลขที ่2100074026

126 ร๎านนายตํอศักด์ิ บุญเป็ง

ทํอตํอตรง ทํอPVCหนา ข๎อ

งอ ยูโบลท๑ล็อคเสา กาวทา

ทํอพีวีซี

                   2,894.00 15/3/2564 เลขที ่2000321350

127 ร๎านเชียงแสนเซอร๑วิสการไฟฟ้า
พุกทองเหลือง 3/8 แหวนอี

แปร 3/8
                     360.00 15/3/2564 เลขที ่2000321080

128  0994000451245 สหกรณ๑การเกษตรเชียงแสน
คําเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

ประจําเดือน 1-15 ม.ีค.64
                 74,501.82 17/3/2564 เลขที ่200083914



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

129  0575560000511 บริษัท พบโชคอนันต๑ จํากัด
ซํอมแซมรถยนต๑ทะเบียน 

80-7788 ลําปาง
                 21,850.00 18/3/2564 เลขที ่3001844144

130  3570800169735 อูํชํางก๎อง ซํอมคานรองรับกระบะหลัง                  26,750.00 22/3/2564 เลขที ่3001845481

131 บริษัทต้ังรํุงเรือง จํากัด

จัดซ่้ือ เชือกถักใยยักษ๑แบบ

ถักเปีย ขนาด 22 มม x300 

ม.

                 13,000.00 25/3/2564 เลขที ่3001848301

132 ร๎านธงชัยการค๎า 2

อัดสายไฮรอลิค รถเครน

สวํานขุดเจาะ ทะเบียน 

53-4317 กทม

                   1,200.00 29/3/2564 เลขที ่2000399738

133 ร๎านยรรยงการค๎า ปูน หิน ทรายหยาบ                    1,365.00 30/3/2564 เลขที ่2000451712 1

134  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

จ๎างเหมางานกํอสร๎างขยาย

เขตระบบจําหนําย นายวี

ระนันท๑ จินดาธรรม

                   6,900.00 31/3/2564 เลขที ่3001851373 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

135  3520101226250 นายสุชาติ ฟูเจริญสุข

จ๎างบุคลภายนอกซํอมแซม

ทาสีเส๎นจราจร,ทาสีขอบ

ฟุตบาทและสีพืน้ฟุตบาท

                 12,000.00 31/3/2564 เลขที ่3001851360 1

136  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

จ๎างเหมางานกํอสร๎างขยาย

เขตระบบจําหนําย นายต่ิง

แก๎ว ทายะนา

                   3,600.00 31/3/2564 เลขที ่3001851366 1

137  3570700596372 นายสุทรรณ๑ ยศดี

จ๎างเหมางานกํอสร๎างขยาย

เขตระบบจําหนําย นายบุญ

รํวง สุปราการ

                   1,370.00 31/3/2564 เลขที ่3001851382 1

138  3570700174818 ร๎านเชียงแสนเคร่ืองเขียน วัสดุสํานักงาน                      730.00 22/2/2564 เลขที ่2000244585 1

139 นายฉัตรชัย ยอดผํานเมือง
ซ้ือหนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ 

ประจําเดือน มกราคม 2564
                     310.00 25/2/2564 เลขที ่2000245340 1

140 นายฉัตรชัย ยอดผํานเมือง
ซ้ือหนังสือพิมพ๑ ประจําเดือน

 กุมภาพันธ๑ 2564
                     280.00 10/3/2564 เลขที ่2000296574 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

ล าดบั

ที่

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน

141  0573543001430 หจก.เชียงรายตรวจสภาพรถ
ตรวจสภาพรถยนต๑กฟภ.

ทะเบียน กจ7917 เชียงราย
                     200.00 16/3/2564 เลขที ่2000331593 1

142
กรมการขนสํงทางบก กระทรวง

คมนาคม

คําตํอภาษีรถยนต๑กฟภ.

ทะเบียน กจ7917 เชียงราย
                   2,448.00 16/3/2564 เลขที ่2000331578 1

143  0107554000224
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด

(มหาชน)

คําเบีย้ประกัน รถยนต๑กฟภ.

ทะเบียน กจ7917 เชียงราย
                     645.21 22/3/2564 เลขที ่2100083166 1

             2,124,140.10


