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(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1  3560400161079 นำงจนิ ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม, ผ้ำปูที่นอนห้องเวร กฟย.เชียงม่วน ธนัวำคม 2563                     720.00 4/1/2564 เลขที่ 2002021236 1
2  0563550000214 หจก.พำณิชย์เจริญ ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟย.เชียงม่วน                  1,240.00 4/1/2564 เลขที่ 2000003526 1
3  3460800026137 น้ ำด่ืมยูเอ็น (นำยสุภำพ หงษ์สุดตำ) ค่ำน้ ำด่ืม กฟย.เชียงม่วน ธนัวำคม 2563                      60.00 4/1/2564 เลขที่ 2100419377 1
4  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งท ำควำมสะอำดส ำนักงำน กฟส.จนุ ธ.ค. 2563                  7,392.00 4/1/2564 เลขที่ 2000002217 1
5  3560400161079 นำงจนิ ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งท ำควำมสะอำดส ำนักงำน กฟย.เชียงม่วน ธ.ค. 2563                  3,280.00 4/1/2564 เลขที่ 2002020255 1
6  1560100317662 นำยดรงชล เขื่อนแก้ว ค่ำจำ้งตัดหญำ้ บริเวณส ำนักงำน กฟย.เชียงม่วน                     400.00 4/1/2564 เลขที่ 2002021406 1
7  1509900551714 ประสิทธิก์ำรค้ำ (นำงสำวจรีำวรรณ ทำแดง) ค่ำอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด สนง. กฟย.เชียงม่วน                  1,132.00 4/1/2564 เลขที่ 2002020828 1
8  3560600020959 นำงกิ่งแก้ว มำประสงค์ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ส ำนักงำน กฟย.ปง                  3,280.00 11/1/2564 เลขที่ 2000007237 1
9  3560200085981 น้ ำด่ืมสมฤทธิ ์(นำยชำลี สมฤทธิ)์ ค่ำน้ ำด่ืม กฟส.จนุ ธ.ค. 2563                     570.00 11/1/2564 เลขที่ 2100006851 1
10  3560600020959 นำงกิ่งแก้ว มำประสงค์ ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม ผ้ำปูที่นอน ห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง กฟย.ปง ธ.ค. 2563                  1,200.00 11/1/2564 เลขที่ 2000007206 1
11  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ 81 6712 ชม                  4,262.16 14/1/2564 เลขที่ 2000051581 1
12  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ 80 3116 พย                  1,148.62 14/1/2564 เลขที่ 2000051494 1
13  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ 1 กทม ขฎ 3570                  1,647.75 14/1/2564 เลขที่ 2000051268 1
14  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ ขขล 653 พย                  1,687.61 14/1/2564 เลขที่ 2000051654 1
15  3570200385461 ร้ำนขนุนทอง (จ.ท.สรำวธุ ต้ังประเสริฐ) ค่ำวสัดุอุปกรณ์ บ ำรุงรักษำบริเวณ ส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     760.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013383 1
16  3570200385461 ร้ำนขนุนทอง (จ.ท.สรำวธุ ต้ังประเสริฐ) ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     500.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013341 1
17  3560600306437 พะเยำพันไม้ ค่ำต้นไม้ บ ำรุงรักษำบริเวณ ส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,950.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013327 1
18  3560600306437 พะเยำพันไม้ ค่ำหิน ดินบ ำรุงรักษำบริเวณ ส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     480.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013292 1
19  3102002176403 น้ ำด่ืมบิ๊กบอส ค่ำน้ ำด่ืม กฟย.ปง ธ.ค. 2563                     210.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013370 1
20  0994000164882 ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ค่ำจำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภัยส ำนักงำน กฟส.จนุ เดือน ธ.ค. 2563                 41,000.00 18/1/2564 เลขที่ 3001811217 1
21  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.เชียงม่วน กลค 13 พย                     138.78 18/1/2564 เลขที่ 2000063451 1
22  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.เชียงม่วน 1 ขฎ 3570 กทม                  1,423.62 18/1/2564 เลขที่ 20000063306 1
23  3560400007606 ร้ำนช่ำงเกียรติ(นำงจฬุำ เทียนสวำ่ง) ค่ำซ่อมรถยนต์ กฟย.เชียงม่วน 80 7069 พย                  2,304.00 19/1/2564 เลขที่ 2000071883 1
24  0563560001469 หจก.รำนีย์วสัดุก่อสร้ำง ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน                     232.80 19/1/2564 เลขที่ 2000071255 1
25  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.เชียงม่วน 1 ขฎ 3570 กทม                  1,296.23 21/1/2564 เลขที่ 2000083029 1
26  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.เชียงม่วน กลค 16 พย                      70.59 21/1/2564 เลขที่ 2000083014 1
27  3560200252861 นำยประพันธ ์คุณำรูป ค่ำหิน ปูน ทรำย กฟส.อ.จนุ                 10,800.00 21/1/2564 เลขที่ 3001813436 1
28  3560200063375 ร้ำนศรีอรรถภัณฑ์ (นำยวชัรพล ศรีอรรถโยธนิ) ค่ำไฟไซเรนติดหลังคำ 83 7945 ชม                  2,250.00 21/1/2564 เลขที่ 2000083570 1
29  3560200063375 ร้ำนศรีอรรถภัณฑ์ (นำยวชัรพล ศรีอรรถโยธนิ) ค่ำโคมไฟไซเรน แอลอีดี 80 3116 พย และ 83 7980 ชม                  4,500.00 21/1/2564 เลขที่ 2000083673 1
30  0105519005175 บริษัทสยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) ค่ำจำ้งเหมำพนักงำนขับรถ กฟส.จนุ                 38,549.96 22/1/2564 เลขที่ 20000088942 1
31  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำเชื้อเพลิงพำหนะ กฟส.อ.จนุ                  1,163.24 27/1/2564 เลขที่ 2000110159 1
32  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                 21,500.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818228 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม 2564) 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอจนุ

ล ำดับที่ ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
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33  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  2,480.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818371 1
34  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  5,680.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818384 1
35  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  3,100.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818352 1
36  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                 11,000.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818257 1
37  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                 10,200.00 29/1/2564 เลขที่ 30001818360 1
38  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  9,350.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818330 1
39  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำแรงจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  7,100.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818227 1
40  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  9,100.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818240 1
41  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  2,600.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818312 1
42  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                 15,400.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818249 1
43  3101800364729 นำงสุรภำ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                 18,900.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818390 1
44  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  7,000.00 29/1/2564 เลขที่ 3001818343 1
45  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด                  7,392.00 1/2/2564 เลขที่ 2000127369 1
46  3560400013240 พ.พันธุไ์ม้ (นำงปิยะนำท ไชยจ ำเริญ) ค่ำบ ำรุงบริเวณส ำนักงำน                     500.00 1/2/2564 เลขที่ 2100030349 1
47  3560200288008 อ.มอเตอร์ (นำยบำล วงค์เรียน) ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ                     880.00 1/2/2564 เลขที่ 2000128443 1
48  3560400161079 นำงจนิ ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งเหมำควำมสะอำด                     720.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134253 1
49  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน                  1,807.48 2/2/2564 เลขที่ 2100031059 1
50  3460800026137 น้ ำด่ืมยูเอ็น (นำยสุภำพ หงษ์สุดตำ) ค่ำน้ ำด่ืม                      60.00 2/2/2564 เลขที่ 2100031526 1
51  0735547002121 บริษัท สมำร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ำกัด หมึกเคร่ืองปร้ิน Richo                  2,700.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134087 1
52  1509900551714 ประสิทธิก์ำรค้ำ (นำงสำวจรีำวรรณ ทำแดง) ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน                     929.00 2/2/2564 เลขที่ 2000134330 1
53  3560200500945 โรงงำนน้ ำด่ืมขอบคุณ(นำยวสุิทธิ ์ยอดเมือง) ค่ำน้ ำด่ืม กฟส.อ.จนุ                     405.00 3/2/2564 เลขที่ 2100032614 1
54  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำติดต้ังมิเตอร์ กฟส.อ.จนุ                 18,751.00 3/2/2564 เลขที่ 3001821245 1
55  3560600020959 นำงกิ่งแก้ว มำประสงค์ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด                  3,360.00 4/2/2564 เลขที่ 2000149537 1
56  3560100371990 ร้ำนลลิล (น.ส.วรวลัญช์ อินเถิง) ค่ำต้นไม้ประดับส ำนักงำน                  1,930.00 4/2/2564 เลขที่ 2100033358 1
57  1560200059461 นำยสุชำติ หมื่นมงคล ค่ำจำ้งเหมำตัดหญำ้ กฟส.อ.จนุ                  3,500.00 8/2/2564 เลขที่ 2000160538 1
58  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งผ้ำคลุมโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำนักงำน กฟส.จนุ                     300.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159667 1
59  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม, ผ้ำปูที่นอนห้องเวร กฟส.จนุ                  1,250.00 8/2/2564 เลขที่ 2000160202 1
60  1560400036511 นำยเอกพันธุ ์ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งติดต้ังมิเตอร์ กฟย.อ.ปง                  7,466.00 8/2/2564 เลขที่ 3001822921 1
61  3200400443468 จอมพันธุไ์ม้ (นำยสมหวงั พึ่งสมศักด์ิ) ค่ำต้นไม้ประดับส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,390.00 8/2/2564 เลขที่ 2000162889 1
62  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำรถสวำ่นขุดเจำะ                 96,300.00 8/2/2564 เลขที่ 3001822851 1
63  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                      66.00 9/2/2564 เลขที่ 2000166458 1
64  1560100317662 นำงดรงชล เขื่อนแก้ว ค่ำจำ้งเหมำตัดหญำ้ กฟย.อ.เชียงม่วน                     400.00 9/2/2564 เลขที่ 2000164453 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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65  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  3,673.29 9/2/2564 เลขที่ 2000166404 1
66  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  1,339.31 9/2/2564 เลขที่ 2000166485 1
67  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  1,566.74 9/2/2564 เลขที่ 2000166472 1
68  0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     598.00 9/2/2564 เลขที่ 2100038331 1
69  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                  5,920.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825247 1
70  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                 26,740.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825242 1
71  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                  1,155.60 10/2/2564 เลขที่ 3001825251 1
72  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                 25,390.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825246 1
73  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  2,880.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825136 1
74  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  5,260.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825226 1
75  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                  9,523.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825250 1
76  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                 10,790.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825235 1
77  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                  1,155.60 10/2/2564 เลขที่ 3001825248 1
78  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                  7,682.60 10/2/2564 เลขที่ 3001825249 1
79  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย                  4,750.00 10/2/2564 เลขที่ 3001825216 1
80  3539900197925 J.R. เคมีภัณฑ์ (นำยจกัรำ จงเจริญพร) ค่ำบรรจนุ้ ำยำเคมีดับเพลิง กฟย.อ.ปง                  4,250.00 10/2/2564 เลขที่ 2000173775 1
81  1560600081951 นำยพงศ์ววิฒัน์ วอ่งไว ค่ำจำ้งเหมำติดต้ังมิเตอร์ กฟย.อ.ปง                 15,504.00 16/2/2564 เลขที่ 3001826898 1
82  1560100212356 ร้ำนสำยรุ้ง ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดในส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     705.00 16/2/2564 เลขที่ 2000189988 1
83  0994000473567 สหกรณ์กำรเกษตรปง จ ำกัด ค่ำเชื้อเพลิงพำหนะ กฟย.อ.ปง                  1,145.62 18/2/2564 เลขที่ 2000208506 1
84  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำเชื้อเพลิงพำหนะ กฟย.อ.เชียงม่วน                  3,881.15 18/2/2564 เลขที่ 2000203878 1
85  0563550000214 หจก.พำณิชย์เจริญ ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  1,385.00 19/2/2564 เลขที่ 2000205767 1
86  3560400086085 ร้ำนโชคพิพัฒน์กำรยำง(นำงต้องสิริกุล พุฒดี) ค่ำเปล่ียนยำงในล้อหน้ำรถยนต์                     450.00 19/2/2564 เลขที่ 2000212228 1
87  3560600277097 พ.ีเอส.เซ็นเตอร์(นำยอนุชำติ บุญหมั้น) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟย.อ.ปง                     720.00 23/2/2564 เลขที่ 2000231461 1
88  3560600277097 พ.ีเอส.เซ็นเตอร์(นำยอนุชำติ บุญหมั้น) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟย.อ.ปง                     600.00 24/2/2564 เลขที่ 2000234309 1
89  3560600150518 โรงพิมพ์บูรพำ(นำยพงษ์พิเชษฐ์ อ ำมำตย)์ ค่ำถ่ำยเอกสำร กฟย.ปง                  1,398.50 24/2/2564 เลขที่ 2000240168 1
90  3560600150518 โรงพิมพ์บูรพำ(นำยพงษ์พิเชษฐ์ อ ำมำตย)์ ค่ำถ่ำยเอกสำร กฟย.ปง                  1,620.00 24/2/2564 เลขที่ 2000240074 1
91  3461200415133 ร้ำนบุญเรืองสปอร์ต ค่ำกล้องวงจรปิด กฟส.อ.จนุ                 62,469.00 25/2/2564 เลขที่ 3001833468 1
92  3461200415133 ร้ำนบุญเรืองสปอร์ต ค่ำโทรทัศน์ LED SMART TV 55 นิ้ว กฟส.อ.จนุ                 18,315.00 25/2/2564 เลขที่ 3001833383 1
93  3461200415133 ร้ำนบุญเรืองสปอร์ต ค่ำเคร่ืองฟอกอำกำศ กฟส.อ.จนุ                 11,187.00 25/2/2564 เลขที่ 3001833454 1
94  3461200415133 ร้ำนบุญเรืองสปอร์ต ค่ำเคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟำเรด                  6,831.00 25/2/2564 เลขที่ 3001833444 1
95  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                     151.44 1/3/2564 เลขที่ 2000254039 1
96  3560400161079 นำงจนิ ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งท ำควำมสะอำดส ำนักงำน กฟย.เชียงม่วน                  2,993.76 1/3/2564 เลขที่ 2000251911 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม 2564) 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอจนุ

ล ำดับที่ ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
วนัที่ เลขที่
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เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)
97  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  3,356.68 1/3/2564 เลขที่ 2000254200 1
98  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  3,156.14 1/3/2564 เลขที่ 2000254134 1
99  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งท ำควำมสะอำดส ำนักงำน กฟส.จนุ                  7,318.08 1/3/2564 เลขที่ 2000252483 1
100  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                     879.58 1/3/2564 เลขที่ 2000254051 1
101  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  3,835.42 1/3/2564 เลขที่ 2000254190 1
102  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  1,681.55 1/3/2564 เลขที่ 2000254154 1
103  3560600020959 นำงกิ่งแก้ว มำประสงค์ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ส ำนักงำน กฟย.ปง                  2,993.76 2/3/2564 เลขที่ 2000260980 1
104  3560600140709 นำยทนงศักด์ิ ทองมำ ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ด กฟย.อ.ปง                  1,138.50 2/3/2564 เลขที่ 2000260849 1
105  3560600020959 นำงกิ่งแก้ว มำประสงค์ ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม ผ้ำปูที่นอน ห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง กฟย.ปง                  1,188.00 2/3/2564 เลขที่ 2000260952 1
106  1560100317662 นำยดรงชล เขื่อนแก้ว ค่ำจำ้งตัดหญำ้ บริเวณส ำนักงำน กฟย.เชียงม่วน                     396.00 4/3/2564 เลขที่ 2000276665 1
107  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ ค่ำหมึกเคร่ืองปร้ิน กฟส.อ.จนุ                  2,971.96 4/3/2564 เลขที่ 2000276799 1
108  0563550000214 หจก.พำณิชย์เจริญ ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟย.อ.เชียงม่วน                  1,495.89 4/3/2564 เลขที่ 2000276059 1
109  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,971.96 4/3/2564 เลขที่ 2000276799 1
110  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งผ้ำคลุมโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำนักงำน กฟส.จนุ                     297.00 4/3/2564 เลขที่ 2000276711 1
111  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม, ผ้ำปูที่นอนห้องเวร กฟส.จนุ                  1,237.50 4/3/2564 เลขที่ 2000276731 1
112  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำติดต้ัง สับเปล่ียน ย้ำย ถอนมิเตอร์ เดือน กฟส.จนุ                 12,258.18 5/3/2564 เลขที่ 3001836799 1
113  1560400036511 นำยเอกพันธุ ์ชุมภูชนะภัย จำ้งเหมำติดต้ังมิเตอร์ เดือน กุมภำพันธ ์2564 กฟย.ปง                  7,920.00 5/3/2564 เลขที่ 3001836808 1
114  0563535000560 หจก.ศูนย์กลำงบริกำร ค่ำจำ้งเหมำรถแบคโฮช่วยงำนก่อสร้ำง กฟส.อ.จนุ                 84,800.00 8/3/2564 เลขที่ 3001837922 1
115  3569900019822 นำงไพลิน อภิรักษ์โยธนิ เช่ำที่ดินปง กฟย.อ.ปง                 24,948.00 8/3/2564 เลขที่ 3001671507 1
116  3102002176403 น้ ำด่ืมบิ๊กบอส ค่ำน้ ำด่ืม กฟย.อ.ปง                     195.00 8/3/2564 เลขที่ 2100066581 1
117  3560400161079 นำงจนิ ชุมภูชนะภัย ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม, ผ้ำปูที่นอนห้องเวร กฟย.เชียงม่วน                     712.80 8/3/2564 เลขที่ 2000288477 1
118  3460800026137 น้ ำด่ืมยูเอ็น (นำยสุภำพ หงษ์สุดตำ) ค่ำน้ ำด่ืม กฟย.อ.เชียงม่วน                      60.00 8/3/2564 เลขที่ 2100066640 1
119  0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,192.32 9/3/2564 เลขที่ 2000295049 1
120  1560100212356 ร้ำนสำยรุ้ง วสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  1,750.32 9/3/2564 เลขที่ 2000295013 1
121  0994000473605 สหกรณ์กำรเกษตรเชียงม่วน จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.เชียงม่วน                     390.15 10/3/2564 เลขที่ 2000302642 1
122  0503554006306 หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ ค่ำหมึก กฟส.อ.จนุ                  3,814.02 11/3/2564 เลขที่ 2000311368 1
123  0735547002121 บริษัท สมำร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ำกัด ค่ำหมึกพิมพ์ Printer กฟส.อ.จนุ                  4,656.07 11/3/2564 เลขที่ 2000311389 1
124  3560200500945 โรงงำนน้ ำด่ืมขอบคุณ(นำยวสุิทธิ ์ยอดเมือง) ค่ำน้ ำด่ืม กฟส.อ.จนุ                     435.00 11/3/2564 เลขที่ 2100071642 1
125  3560200071831 ร้ำนทรัพย์เพิ่มพูน (นำงสำวปิ่นนภำ พึ่งพุทธ) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,335.96 12/3/2564 เลขที่ 2000315741 1
126  3560600138224 นำยประสิทธิ ์วอ่งไว ค่ำติดต้ังมิเตอร์ เดือน ก.พ. 64 กฟย.อ.ปง                  6,693.39 12/3/2564 เลขที่ 3001840783 1
127  3560200077678 เอส.พี (นำงวชัรีย์ ศรีอรรถโยธนิ) ค่ำหนังสือพิมพ์ กฟส.จนุ                     590.00 17/3/2564 เลขที่ 2100078114 1
128  0563560001671 หจก. คมคำยเคร่ืองครัวเรือน ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน กฟย.อ.ปง                  1,203.64 17/3/2564 เลขที่ 2000338631 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม 2564) 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอจนุ

ล ำดับที่ ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
วนัที่ เลขที่
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เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)
129  3560400086085 ร้ำนโชคพิพัฒน์กำรยำง(นำงต้องสิริกุล พุฒดี) ค่ำแบตเตอร่ีรถยนต์ กฟย.อ.เชียงม่วน                  3,712.50 17/3/2564 เลขที่ 2000338857 1
130  1509900551714 ประสิทธิก์ำรค้ำ (นำงสำวจรีำวรรณ ทำแดง) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟย.อ.เชียงม่วน                  1,366.20 17/3/2564 เลขที่ 2000338748 1
131  1509900551714 ประสิทธิก์ำรค้ำ (นำงสำวจรีำวรรณ ทำแดง) ค่ำหน้ำกำกอนำมัย กฟย.อ.เชียงม่วน                     297.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338782 1
132  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดในส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,342.00 19/3/2564 เลขที่ 2100081278 1
133  0105519005175 บริษัทสยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) ค่ำจำ้งเหมำพนักงำนขับรถ กฟส.จนุ                 69,951.09 19/3/2564 เลขที่ 2000351923 1
134  0994000473567 สหกรณ์กำรเกษตรปง จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟย.อ.ปง                     232.38 19/3/2564 เลขที่ 2000352913 1
135  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  2,003.18 19/3/2564 เลขที่ 2000352648 1
136  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  3,832.26 19/3/2564 เลขที่ 2000352741 1
137  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                  4,248.81 19/3/2564 เลขที่ 2000352836 1
138  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะ กฟส.จนุ                     239.76 19/3/2564 เลขที่ 2000352681 1
139  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำสับเปล่ียนมิเตอร์ตำมวำระ กฟส.จนุ                  5,860.80 22/3/2564 เลขที่ 3001834011 1
140  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขต กฟส.อ.จนุ                  4,672.80 22/3/2564 เลขที่ 3001834009 1
141  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำสับเปล่ียนมิเตอร์ตำมวำระ กฟส.จนุ                 17,612.10 22/3/2564 เลขที่ 3001834018 1
142  0105543096169 บริษัท โปร ไอ.ท.ีล้ิงค์ จ ำกัด ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                 21,836.00 22/3/2564 เลขที่ 2000363993 1
143  3101800364729 นำงสุรภำ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขต กฟส.อ.จนุ                 29,591.10 22/3/2564 เลขที่ 3001834022 1
144  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำสับเปล่ียนมิเตอร์ตำมวำระ กฟส.จนุ                  5,860.80 22/3/2564 เลขที่ 3001834015 1
145  3101800364729 นำงสุรภำ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขต กฟส.อ.จนุ                 59,677.20 22/3/2564 เลขที่ 3001834024 1
146  3560200517074 นำงแก้วลัดดำ ไชยจ ำเริญ ค่ำจำ้งเหมำสับเปล่ียนมิเตอร์ตำมวำระ กฟส.จนุ                 11,276.10 22/3/2564 เลขที่ 3001834020 1
147  3560200071831 ร้ำนทรัพย์เพิ่มพูน (นำงสำวปิ่นนภำ พึ่งพุทธ) ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     882.67 23/3/2564 เลขที่ 2000368100 1
148  5560200012670 นำยวชิำญ ไชยมงคล ค่ำจำ้งเหมำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย กฟส.อ.จนุ                 27,611.10 23/3/2564 เลขที่ 3001842165 1
149  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งซักผ้ำห่ม, ผ้ำปูที่นอนห้องเวร กฟส.จนุ                  1,237.50 30/3/2564 เลขที่ 2000401726 1
150  0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร ค่ำวสัดุส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                  2,436.02 30/3/2564 เลขที่ 20000401798 1
151  1560100212356 ร้ำนสำยรุ้ง ค่ำวสัดุเบ็ดเตล็ดส ำนักงำน กฟส.อ.จนุ                     185.13 30/3/2564 เลขที่ 2000402020 1
152  3570200385461 ร้ำนขนุนทอง (จ.ท.สรำวธุ ต้ังประเสริฐ) ค่ำวสัดุต่อพ่วง กฟส.อ.จนุ                     358.00 30/3/2564 เลขที่ 2100092538 1
153  0565560000863 บริษัท บ้ำนครุภัณฑ์พะเยำ จ ำกัด ค่ำกระดำษ A4 กฟส.อ.จนุ                  3,328.00 31/3/2564 เลขที่ 2100093768 1
154  3560100453830 นำยปวตัน์ จลุเจมิ ค่ำซ่อมกล้องวงจรปิด กฟส.อ.จนุ                  2,500.00 31/3/2564 เลขที่ 2100094098 1
155  3450600061231 นำงมลเทียน ไชยมงคล ค่ำจำ้งผ้ำคลุมโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำนักงำน กฟส.จนุ                     297.00 31/3/2564 เลขที่ 2000401698 1

รวมทัง้สิน้ 827,155.26         

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนำคม 2564) 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอจนุ

ล ำดับที่ ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
วนัที่ เลขที่



หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล ำดับที่เรียงตำมล ำดับวนัที่ที่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
(2) ระบุหมำยเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง จำ้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมที่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินที่จดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร
(6) ระบุวนัที/่เลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจำ่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังนี้
    1 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหำคม 2560 ยกเวน้กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    2 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    3 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนังสือคณะกรรมกำรวนิิจฉัยปัญหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนำคม 2562
    4 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1 - 3


