ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
.
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา
66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผู
ไดรับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางของหนวยงานรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด นั้น
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายมนัสพงษ จิตติพิมพ)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย

ลําด ับที

เลขประจําต ัวผู ้
เสียภาษี/เลข
ประจําต ัว
ประชาชน

ชือผูป
้ ระกอบการ

1
2
3
4

3601100524451
3601100524478
3601100524478
3429900203241

ั ดิ จันทบัตร
นาย ทวีศก
นายธวัชชัย จันทบัตร
นาย ธวัชชัย จันทบัตร
ร ้านมิตรประชาซีร็อกซ์

5
6
7
8

1390200043604
3429900203241
0425560001186
0425560001186

นายจักรพันธุ์ สีทอง
ร ้านมิตรประชาซีร็อกซ์
บริษัท ป้ ายศิร ิ จํากัด
บริษัทป้ ายศิรจ
ิ ํากัด

9 1650300001064 ร ้านเอทีองิ ค์เจ็ท
10 1650300001064 ร ้านเอทีองิ ค์เจ็ท
11 0425560001186 บริษัท ป้ ายศิร ิ จํากัด

12 3470800392427 ไอเดียกราฟิ ก 2012
นายภาณุวงศ์ บัวเรือง เป็ นผู ้เสนอ
13 3101600767072 ราคา
นายกฤติเดช ศรีสวุ รรณ เป็ นผู ้เสนอ
14 1429900068313 ราคา 72,426.90 บาท
ร ้านมิตรประชาซีร็อกซ์ 22/4 ถ.เสริฐ
15 3429900203241 ศรี ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
ร ้านมิตรประชาซีร็อกซ์ 22/4 ถ.เสริฐ
16 3429900203241 ศรี ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย

ร ้านสากลเทรดดิง เลขที 149/1 ถ.
เจริญรัฐ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
17 3100602098886 42000
บริษัท รุง่ แสงธุรกิจการพิมพ์ จํากัด
เลขที 29/24 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.
18 0425554000181 เมือง จ.เลย

รายการพ ัสดุทจ
ี ัดซือจ ัดจ้าง
จ ้างเหมากําจัดวัชพืชภายในสถานีไฟฟ้ าลาดยาว
เดือน ก.พ.63
จ ้างเหมาล ้างเครืองปรับอากาศ สฟฟ.ลยว.
จ ้างเหมาล ้องเครืองปรับอากาศสถานีไฟฟ้ าลาดยาว
จ ้างถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2562
จ ้างทําร ้านนิทรรศการ PEA "งานดอกฝ้ ายบาน สืบ
สานวัฒนธรรมไทเลย ประจําปี 2563"
จ ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2563
จ ้างทําป้ ายไวนิลกิจกรรม Happy Workplace
จ ้างทําป้ ายไวนิลกิจกรรม Happy Workplace
จ ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์เส ้นทางไปสถานทีทํา
พิธส
ี ง่ มอบโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทน
เพือวิสาหกิจชุมชน ปี 2562
จ ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ การเพิมค่าเบียปรับ"การ
ละเมิดการใช ้ไฟฟ้ า"
จ ้างทําฟิ ลม
์ กรองแสงติดกระจกพิมพ์ภาพ
จัดจ ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ PEA สนัสนุ
นครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77
แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก
จัดจ ้างสํารวจข ้อมูลเฟสมิเตอร์สําหรับงาน Data
Cleansing ในระบบ GIS
จัดจ ้างสํารวจข ้อมูลเฟสมิเตอร์สําหรับงาน Data
Cleansing ในระบบ GIS
ขออนุมัตจิ ้างถ่ายเอกสาร เพือเป็ นสําเนาการพิมพ์
เอกสารต่างๆประจําแผนก ประจําเดือน ธันวาคม
2562
ขออนุมัตจิ ้างถ่ายเอกสาร เพือเป็ นสําเนาการพิมพ์
เอกสารต่างๆประจําแผนก ประจําเดือน มกราคม
2563
จัดซืออุปกรณ์เครืองเขียนแบบพิมพ์เพือใช ้ในการ
จัดทําเอกสาร งานจ ้างเหมา, งานตัดต ้นไม ้, งาน
หม ้อแปลง และ งานปรับปรุงระบบจําหน่าย ประจํา
แผนกปฏิบต
ั ก
ิ ารและบํารุงรักษา พร ้อมสํารองไว ้
ทดแทนวัสดุทใช
ี ้อยูป
่ ั จจุบน
ั และต่อเนืองไม่ให ้ขาด
แคลน
อนุมัตจิ ด
ั จ ้าง ทําตรายาง เพือใช ้ประทับตราในการ
ปฏิบต
ั งิ านและประทับตราเอกสารหรือบันทึก ไปยัง
แผนกต่างๆและหนังสือภายนอก

ว ันที
เลขที
จํานวนเงินรวมที
เหตุผล
เอกสารอ้าง เอกสารอ้างอิ
จ ัดซือจ ัดจ้าง
สน ับสนุน
อิง
ง
4,000.00
2,400.00
2,400.00
1,545.00

30/1/2563 เลขที 30/63
30/1/2563 เลขที 29/63
30/1/2563 เลขที 29/63
7/1/2563

1
1
1
1

28,400.00
1,372.00
300
300

5/2/2563
6/2/2563
6/2/2563
7/2/2563

1
1
1
1

2,670.00

11/2/2563

1

8,000.00
22,400.00

26/2/2563
27/2/2563

1
1

4,700.00

25/3/2563

1

93,634.74

6/2/2563

1

72,426.90

25/2/2563

2

1,950.00

1,343.00

7,548.00

2,950.00

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 10 ม.ค.
14/1/2563 2563
เลขที อนุมัต ิ
ลว. 24 ก.พ.
3/3/2563 2563

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 28 ก.พ.
11/3/2563 2563
เลขที อนุมัต ิ
ลว. 3 มี.ค.
11/3/2563 2563

1

1

1

1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ขออนุมัตจิ ด
ั ซือถังเปล่าเพือบรรจุนํามันหม ้อแปลง
ิ ประเภทหม ้อแปลงชํารุด
นายพัสกร สุนทราวิรัตน์ เลขที
เก่าทีจะจําหน่ายทรัพย์สน
47/59 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง ทีได ้รับอนุมัตใิ ห ้จําหน่ายหม ้อแปลงออกจากบัญชี
3429900125151 จ.เลย
โดยการขาย
่ มเลือยยนต์ทใช
ขออนุมัตซ
ิ อ
ี ้สําหรับตัดต ้นไม ้และ
ร ้านเพาเวอร์ ทูลส์ จ.เลย เลขที
ลิดรอนต ้นไม ้ของผปบ.กฟจ.เลย ทีมีสภาพชํารุด
่ ม เพือให ้มีสภาพพร ้อมใช ้งานและ
345/23 ถ.เลย - ด่านซ ้าย ต.กุดป่ อง จึงขออนุมัตซ
ิ อ
3440600152198 อ.เมือง จ.เลย
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
่ มเลือยยนต์ทใช
ขออนุมัตซ
ิ อ
ี ้สําหรับตัดต ้นไม ้และ
ร ้านเพาเวอร์ ทูลส์ จ.เลย เลขที
ลิดรอนต ้นไม ้ของผปบ.กฟจ.เลย ทีมีสภาพชํารุด
่ ม เพือให ้มีสภาพพร ้อมใช ้งานและ
345/23 ถ.เลย - ด่านซ ้าย ต.กุดป่ อง จึงขออนุมัตซ
ิ อ
3440600152198 อ.เมือง จ.เลย
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
ร ้าน ส.รุง่ เรืองยนต์ เลขที 49 ม.2 บ. ขออนุมัตจิ ด
ั ซือแบตเตอรี ขนาด 12 โวลล์ เพือใช ้
ท่าแพ ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.เมือง อ.
เป็ นแหล่งจ่ายไฟให ้กับไฟแจ ้งเตือนเคลือนที
1420100076372 เมือง จ.เลย
เนืองจากของเสือมสภาพ
ขออนุมัตจิ ด
ั ซือ เจลล ้างมือ(แอลกอฮอล์) และ
หน ้ากากอนามัย เนืองจากสถานการณ์เชือไวรัส
ร ้านเมืองเลยเภสัช เลขที 1/26 ถ.
Covid-19เพือเป็ นการป้ องกันและความปลอดภัย
3420900574123 ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
สําหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ขออนุมัตจิ ด
ั ซืออุปกรณ์ความปลอดภัยในงานแก ้
บริษัท ทีมเซฟตีเซลส์ จํากัด เลขที
กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง เพือทดแทนของเดิมทีชํารุด
215/18-19 ม.4 ซ.วัดสวนส ้ม ถ.ปู่
พร ้อมสํารองใช ้งานกรณีฉุกเฉินและให ้เป็ นไปตาม
เจ ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยงานแก ้กระแสไฟฟ้ า
0115544002931 สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ขัดข ้อง
ค่าแรงจ ้างเหมา กฟย.อําเภอนาด ้วง สํานักงาน
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
เทศบาลตําบลนาดอกคํา หมู1
่ 5 บ ้านเขาแก ้ว
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง พัฒนา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด ้วง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0234.02.1
0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ค่าแรงจ ้างเหมา กฟย.อําเภอนาด ้วง ขยายเขตแรง
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ตํา สํานักงานเทศบาลนาดอกคํา หมู1
่ บ ้านห ้วยเตย
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด ้วง จังหวัดเลย
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
หมายเลขงาน C-62-C-LOECS.0233.02.1
0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ค่าแรงงานจ ้างเหมา กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
คุณแก ้ว ก ้อมมะณี 33 หมู่ 10 บ ้านนาบอน ตําบล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง ชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0270.02.1
0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ค่าแรงจ ้างเหมา กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
สํานักงานเทศบาลตําบลนํ าสวย บ ้านนานํ ามัน หมู่
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง 3 ตําบลนํ าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0185.02.1
0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
จ ้างเหมาค่าแรง งาน กฟย.อ.ภูเรือ - ขยายเขตแรง
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
ตํา คุณเบญฑิตา กิตพ
ิ ันธ์ 255 หมู.่ 2 บ ้านหนอง
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล แซง ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0141.02.1

12,000.00

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 11 มี.ค.
12/3/2563 2563

1

2,100.00

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 16 มี.ค.
17/3/2563 2563

1

6,600.00

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 16 มี.ค.
17/3/2563 2563
เลขที อนุมัต ิ
ลว. 20 มี.ค.
23/3/2563 2566

4,770.00

เลขที อนุมัต ิ
ลว. 23 มี.ค.
23/3/2563 2563

1

24,957.75

เลขที ลว. 18
27/3/2563 มี.ค. 2563

1

2,100.00

1

1

15,452.94

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
8/1/2563 156/62

1

17,702.08

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
8/1/2563 147/62

1

3,747.14

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
8/1/2563 166/62

1

17,648.58

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
8/1/2563 175/62

1

19,754.34

เลขที ฉ.1
(ลย) จ.
8/1/2563 142/62

1

บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
30 0994000165501 เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
31 0994000165501 เลย 42000
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
32 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
33 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
34 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย

35 0423554002174

36 0423554002174

37 0423561000289

38 0423561000289

39 0994000165501

40 0994000165501

41 0994000165501

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
จ ้างเหมาค่าแรง 495 หมู่ 4 ตําบลนาอาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย หมายเลขงาน
C-62-D-LOECS.0257.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง 'กฟย.อ.ท่าลี-ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู่ 3 บ ้านนํ าแคม
จุดที 3 ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี จังหวัดเลย
หมายเลขงาน 'C-62-D-LOECS.0253.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ - ขยายเขตแรงตํา
คุณเบญฑิตา กิตพ
ิ ันธ์ 255 หมู.่ 2 บ ้านหนองแซง
ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0141.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อําเภอท่าลี ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู6
่ บ ้านปาก
ยาง คุ ้มบ ้านนางอุทย
ั ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี
จังหวัดเลย หมายเลขงาน
C-62-D-LOECS.0249.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ท่าลี ขยายเขตแรงตํา
คุณศักดา เจริญทรัพย์ บ ้านสวัสดิพัฒนา หมู4
่
ตําบลท่าลี อําเภอท่าลี จังหวัดเลย
จ ้างเหมาค่าาแรง กฟย.อ.ภูเรือ-ขยายเขตแรงตํา
คุณวารินทร์ พอคํา หมู่ 4 บ ้านลาดค่าง ตําบลลาด
ค่าง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0180.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณ
อรรถพล น ้อยศิร ิ บ ้านนาซํา หมู่ 7 ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0276.02.1

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
เลย 42000

3,424.00

เลขที 13
13/1/2563 ม.ค. 63

2

30,390.14

เลขที 13
13/1/2563 ม.ค. 63
เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
14/1/2563 179/62

20,398.48

เลขที ฉ.1
ลย.(กส.) จ.
14/1/2563 180/62

1

17,673.54

เลขที ฉ.1
(ลย) จ.
14/1/2563 181/62

1

13,546.20

2

1

7,806.72

เลขที ฉ.1
(ลย) จ.
14/1/2563 181/62
เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
14/1/2563 183/62

12,339.24

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
20/1/2563 176/62

1

9,897.50

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
20/1/2563 174/62

1

1,741.96

เลขที 21
21/1/2563 ม.ค. 63

2

1,741.96

เลขที 21
21/1/2563 ม.ค. 63

2

1,741.96

เลขที 21
21/1/2563 ม.ค. 63

2

27,019.64

1

1

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
42 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย

43 0423554002174

44 0423561000289

45 0423561000289

46 0423561000289

47 0423561000289

48 0423561000289

49 0423561000289

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
50 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
51 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล

จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อําเภอท่าลี ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู6
่ บ ้านปาก
ยาง (คุ ้มบ ้านนายชัยสิน) ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี
จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0248.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.นาด ้วง TR 50 KVA คุณ
พัฒนาศิตา เพชรจันทร์ศรี บ ้านแสงเจริญ หมู4
่
ตําบลนาด ้วง อําเภอนาด ้วง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0132.01.1,03.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ-ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า หมู่ 3 ตําบลปลา
บ่า อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0229.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ-ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า บ ้านตาดสาน
ตําบลปลาบ่า อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0228.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.นาด ้วง-ติดตังหม ้อแปลง
30 kVA คุณชลิตา สายซือ บ ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ตําบลนาด ้วง อําเภอนาด ้วง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0268.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.นาด ้วง-ติดตังหม ้อแปลง
ขนาด 50 kVA คุณจร คําลา บ ้านเขาแก ้วพัฒนา
ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด ้วง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0267.02.2,03.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตไฟสาธารณะ
สํานักงานเทศบาลนํ าสวย บ ้านซําพุ หมู่ 2 ตําบล
นํ าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0183.02.1,02.2
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณ
จิตรศิร ิ ตันติชาติกล
ุ บ ้านนาซํา หมู่ 7 ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0263.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อําเภอท่าลี ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู4
่ บ ้านหาด
เจริญ จุดที1 ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0254.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตําเมน
ชายคา คุณม ้วน เขียวทอง ถนนนกแก ้ว ซอย3
ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0279.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อําเภอท่าลี ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู5
่ บ ้านห ้วย
ด ้าย จุดที2 ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี จังหวัดเลย

16,028.60

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
23/1/2563 008/63

1

22,557.95

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
23/1/2563 007/63

1

11,106.60

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
27/1/2563 018/63

1

9,349.66

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
27/1/2563 006/63

1

22,354.98

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
27/1/2563 016/63

1

31,586.31

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
27/1/2563 012/63

1

10,704.28

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
27/1/2563 017/63

1

4,080.98

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
28/1/2563 011/63

1

8,979.44

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
28/1/2563 009/63

1

7,085.54

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
28/1/2563 010/63

1

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.

52 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
53 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
54 0994000165501 เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
55 0994000165501 เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
56 0994000165501 เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
57 0994000165501 เลย 42000
บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด 50/5-7
ถ.ฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.
58 0994000165501 เลย 42000
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
59 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ร ้านมิตรประชาซีร็อกซ์ 22/4 ถ.เสริฐ
60 3429900203241 ศรี ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
61 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
62 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
63 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
64 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย

หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0246.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตําเพิม
เฟส คุณพภัสสรณ์ ศรีแสงรัตน์ บ ้านหนองผักก ้าม
หมู5
่ ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0208.02.1

15,303.14

1,673.48

28/1/2563 005/63

1

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
28/1/2563 015/63

1

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

1,741.96

เลขที 3 ก.พ.
6/2/2563 63

2

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

1,741.96

เลขที 3 ก.พ.
6/2/2563 63

2

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

1,741.96

เลขที 3 ก.พ.
6/2/2563 63

2

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

1,741.96

เลขที 3 ก.พ.
6/2/2563 63

2

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
จ ้างเหมาต่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ-ขยายเขตไฟ
สาธารณะ สํานักงานเทศบาลภูเรือ(ข ้างธนาคาร
ออมสิน) ตําบลภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0211.02.1,02.2
ขออนุมัตจิ ้างถ่ายเอกสาร เพือเป็ นสําเนาการพิมพ์
เอกสารต่างๆประจําแผนก ประจําเดือนธันวาคม
2562
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณภค
โชค เสนาใน บ ้านกกดู่ ตําบลกกดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0272.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตําปั กเสา
แซมไลน์ คุณวิไล ชมวงศ์ บ ้านโนนกุดจับ ตําบลนา
โป่ ง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0214.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณ
สุวรรณา วิสท
ุ ธิเมธีกร บ ้านขอนแดง ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0239.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณ
สงคราม สจิมงคล บ ้านเพียซําพุ ตําบลนํ าสวย
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0289.02.1

1,741.96

เลขที 3 ก.พ.
6/2/2563 63

2

1,950.00

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
12/2/2563 014/63
เลขที อนุมัต ิ
ลว. 14 ก.พ.
18/2/2563 2563

6,623.30

เลขที ฉ.1
25/2/2563 ลย.จ.021/63

1

1,423.10

เลขที ฉ.1
25/2/2563 ลย.จ.022/63

1

7,511.40

เลขที ฉ.1
25/2/2563 ลย.จ.025/63

1

2,769.16

เลขที ฉ.1
25/2/2563 ลย.จ.024/63

1

13,223.06

1

1

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ดี.เค เมืองเลย
เลขที 495 บ ้านฟากนา หมู4
่ ตําบล
65 0423554002174 นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
66 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
67 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
68 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
69 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
70 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อ.เจริญทวีทรัพย์
เลขที 179 หมูท
่ ี 7 ตําบลนาโป่ ง
71 0423562000282 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
72 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
73 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
74 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง

จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ท่าลี-ขยายเขตแรงตํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ าแคม หมู่ 6 บ ้านปาก
ยาง ตําบลนํ าแคม อําเภอท่าลี จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0250.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย-ขยายเขตแรงตํา คุณ
รัตนา ขามฤทธิ ซอยเปี ยมสุข บ ้านศรีสองรัก
ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0321.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา คุณ
ยุพารัตน์ สุจม
ิ งคล บ ้านเพีย หมู2
่ ตําบลนํ าสวย
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0334.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ท่าลี ขยายเขตแรงตํา
คุณสุภารัตน์ ธรรมสรณกุล บ ้านนากระเซ็ง หมู4
่
ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0273.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา 3 เฟส
4 สาย คุณสุขวษา ศิรป
ิ ราการกุล บ ้านฟากนา หมู่
11 ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0271.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา3เฟส4
สาย คุณทวิช ศรีเกษม บ ้านนาเขิน ซอยร่วมมิตร1
ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0322.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา บริษัท
3 ดีเฮ ้าส์ 2014 จํากัด บ ้านนาอาน หมู6
่ ตําบลนา
อาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0337.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ย ้ายเสาแรงตํา คุณอลัด
ดา ปุ้ งโพธิ หมูบ
่ ้านเอกธานี บ ้านนาซํา หมู7
่ ตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0020.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา คุณ
ั ทองมาก บ ้านไร่ทาม หมู5
วิชย
่ ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0016.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขต เมนชายคา 3
เฟส 4 สาย คุณสุล ี พุม
่ ไพบูลย์ 23/25 บ ้านแฮ่
ถนนมะลิวรรณ ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัด
เลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0022.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ขยายเขตแรงตํา คุณ
โกสินทร์ โกมลไสย บ ้านนาซํา หมู7
่ ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

5,350.00

เลขที ฉ.1
25/2/2563 ลย.จ.029/63

1

8,886.35

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 035/63

1

7,947.43

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 037/63

1

45,442.90

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 032/63

1

30,346.27

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 031/63

1

6,152.50

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 034/63

1

4,675.90

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
5/3/2563 036/63

1

3,686.15

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
12/3/2563 045/63

1

7,463.25

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
12/3/2563 044/63

1

4,951.43

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
12/3/2563 041/63

1

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.

75 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
76 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย

หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0009.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟจ.เลย ปั กเสาแซมไลน์แรงตํา
คุณอุทต
ิ ย์ อาจแก ้ว 340 หมู2
่ บ ้านหัวฝาย ตําบล
ชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0004.02.1

4,806.98

77 0994000165501 บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ กํากัด

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต

1,712.00

78 0994000165501 บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
79 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
80 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พิพัฒนมงคล
ก่อสร ้าง เลขที 30/5 ซอย 1 ถนน
พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง ตําบลกุดป่ อง
81 0423561000289 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
หกจ.โกดังคอม สนญ.205 ถ.เลย82 0423549000452 เชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย

จัดซือส่วนผสมคอนกรีต
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ ขยายเขตเพิมเฟส
คุณศศมา บอส บ ้านปลาบ่า ตําบลปลาบ่า อําเภอภู
เรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0019.02.1
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.นาด ้วง ย ้ายแนวเสาแรงสูง
โรงพยาบาลนาด ้วง ตําบลนาด ้วง อําเภอนาด ้วง
จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-62-D-LOECS.0230.02.2
จ ้างเหมาค่าแรง กฟย.อ.ภูเรือ ขยายเขตเพิมเฟส
คุณศศมา บอส บ ้านปลาบ่า ตําบลปลาบ่า อําเภอภู
เรือ จังหวัดเลย
หมายเลขงาน C-63-D-LOECS.0019.02.1

ั
83 0415559000953 บจก.รักษาความปลอดภัยประวัตช
ิ ย

ค่ารักษาความปลอดภัย

38,097.00

84 0423549000452 หจก.โกดังคอม

ค่าวัสดุสํานักงาน

10,900.00

85 0423549000452 หจก.โกดังคอม

ค่าวัสดุสํานักงาน

3,890.00

86 0423554002174 หจก.ดี.เค เมืองเลย
87 0423561000289 หจก.พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด โกดังคอม เลขที
205 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.
88 0423549000452 เมือง จ.เลย 42000
89 0423561000289 หจก.พิพัฒนมงคล ก่อสร ้าง

สินค ้าและบริการ
ค่าสินค ้าและบริการ

13,754.34
17,702.08

ซือตลับผงหมึก Epson MX14
ค่าสินค ้าและบริการ

1,960.00
15,452.94

90 0425560001186 บริษัทป้ ายศิรจ
ิ ํากัด

ค่าชุดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู ้

25,000.00

91 0423549000452 หจก.โกดังคอม

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด

1,790.00

92 0423549000452 หจก.โกดังคอม
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด โกดังคอม
สํานักงานใหญ่

ค่าวัสดุสํานักงาน

1,590.00

ค่าซือหมึกปรินเตอร์

12/3/2563 039/63

1

995

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
12/3/2563 043/63
เลขที 19
19/3/2563 มี.ค. 63
เลขที 19
19/3/2563 มี.ค. 63

13,762.88

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
20/3/2563 038/63

1

8,704.99

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
20/3/2563 042/63

1

13,762.88

เลขที ฉ.1
(ลย.) จ.
20/3/2563 038/63

1

1,562.20

3,460.00

4/2/2563 เลขที 49/433
เลขที
6/1/2563 200010401
เลขที
8/1/2563 2001993575
เลขที
8/1/2563 2001993453
เลขที
8/1/2563 5200001852
8/1/2563
เลขที
8/1/2563 2000128484
8/1/2563
เลขที
8/1/2563 2002067744
เลขที
8/1/2563 2001979644
เลขที
8/1/2563 2002060324

เลขที

1
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

เลขที 205 ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุด
93 0423549000452 ป่ อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ซือ Samsung ML-4510ND

12,380.00

94 0423561000289 หจก.พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง

ค่าสินค ้าและบริการ

17,648.58

95 0423549000452 หจก.โกดังคอม

ค่าวัสดุสํานักงาน

96 1420100060531 โฮมคาร์แคร์

ค่าซ่อม บํารุงยานพาหนะ

97 0423549000452 หจก.โกดังคอม
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด โกดังคอม
สํานักงานใหญ่
เลขที 205 ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุด
98 0423549000452 ป่ อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด โกดังคอม
สํานักงานใหญ่
เลขที 205 ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุด
99 0423549000452 ป่ อง อ.เมืองเลย จเลย 42000
บริษัท พัฒนชัยยนต์ จํากัด
341 หมู่ 10 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.
100 0425550000080 เมืองเลย จ.เลย 42000

ค่าวัสดุสํานักงาน

3,490.00

เลขที
8/1/2563 2000128968
เลขที
8/1/2563 5200001960
เลขที
9/1/2563 2000018227
เลขที
9/1/2563 200008790
เลขที
9/1/2563 200018187

ซือตลับนํ าหมึกเครืองพิมพ์

3,460.00

เลขที
9/1/2563 2000128680

1

ผ ้าหมึก Epson LQ -2190

3,210.00

เลขที
13/1/2563 2000129207

1

ค่านํ ามันเชือเพลิงรถยนต์และจักรยานยนต์

5,091.44

101 3411300174189 ร ้านคูณทวียนตรกิจ เซอร์วส
ิ จํากัด
ร ้าน เจ๊เกียงเมืองเลยดอกไม ้สด วิยะ
ดา ด่านวิบล
ู ย์
43 ถนนมลิวรรร ๖ฎฐ,ฏโู )◌๋ฮ. ฮฎฌ
102 3429900114419 ๓ฮฌฒ์ฮ. ๗◌ํ.ฆซํโฌ,ญ 42000
ตุก
๊ ดอกไม ้สด
263 ถนนเจริญรัฐ ตําบลกุดป่ อง
103 0107537000521 อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

ค่าซ่อมยานพาหนะ

1,016.50

เลขที
14/1/2563 2000145095
เลขที
15/1/2563 2002066582

500

เลขที
15/1/2563 2000128183

ซท ้อพานพุม
่ วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

1,000.00

104 3411300174189 ร ้านคูณทวียนตรกิจเซอร์วส
ิ จํากัด
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด โกดังคอม เลขที
205 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.
105 0423549000452 เมือง จ.เลย 42000

ค่าซ่อมยานพาหนะ

4,606.34

เลขที
15/1/2563 2000129784
เลขที
15/1/2563 2002066739

ซือตลับหมึก Brother MFC-L2400DW

1,190.00

เลขที
22/1/2563 2000129692

ซท่อพวงหลีด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
118 หมูท
่ ี 11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย
106 0107537000521 จ.เลย 42000
ซือแก ้วนํ า

1,540.00
400

1,564.00

107 0425534000011 บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด

ื
ค่าวัสดุซอตรงก่
อสร ้าง

3,424.00

108 0425534000011 บริษัทเจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด

ื
ค่าวัสดุซอตรงก่
อสร ้าง

13,546.20

109 0107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจํากัด

ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1,564.00

เลขที
23/1/2563 2000127988
เลขที
23/1/2563 200106334
เลขที
23/1/2563 20006302
เลขที
28/1/2563 200027120

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

110 0421402359611 ตุก
๊ ดอกไม ้สด

ค่าประชาสัมพันธือน
ื

1,000.00

111 1429900064063 เมืองเลยการพิมพ์(1998)

ค่าวัสดุสํานักงาน

2,800.00

112 3429900114419 ร ้านเจ๊เกียงเมืองเลยดอกไม ้สด
บริษัท ฑัฒนชัยยนต์ จํากัด
341 หมู่ 10 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.
113 0425550000080 เมืองเลย จ.เลย 42000
บริษัท เจ เค (2011) จํากัด
999 หมู่ 11 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.
114 0425554000238 เมืองเลย จ.เลย 42000
สากลเทรดดิง 149/1 ถ.เจริญรัฐ ต.
115 3100630209886 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
สากลเทรดดิง 149/1 ถ.เจริญรัฐ ต.
116 3100602098886 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
นายชัยชนะ ตอพล 128 ภ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
117 3429900152655 42000
บริษัท เจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด
50/5-7 ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
118 0425534000011 42000
บริษัท เจริญชัยวัสดุ จํากัด 50/5-7
ถนน ฟากเลย ตําบลกุดป่ อง อ.เมือง
119 0425534000011 จ.เลย 42000
บริษัท เจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด
50/5-7 ถนนฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.
120 0425534000011 เมือง จ.เลย 42000
บริษัท เจริญชัยวัสดุกจิ จํากัด
50/5-7 ถนนฟากเลย ต.กุดป่ อง อ.
121 0425534000011 เมือง จ.เลย42000
หจก.ร่วมใจ เลย 1/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุด
122 0423560002784 ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
มิตรประชาซีร็อกซ์ ถ.เสริฐศรี ต.กุด
123
ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เมืองเลยซัพพลาย เซอร์วส
ิ (สนญ.)
175/6ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.กุดป่ อง อ.
124 3402000054278 เมือง จ.เลย 42000
เมืองเลย ซัพพลาย เซอร์วส
ิ (สนญ.)
175/6 ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.กุดป่ อง
125 3402000054278 อ.เมือง จ.เลย 42000
หจก.โกดังคอม (สนญ.) 205 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
126 0423549000452 42000

ค่าประชาสัมพันธ์อน
ื

500

ค่านํ ามันเชือเพลิงรถยนต์และจักรยานยนต์

1,881.36

ค่านํ ามันเชือเพลิงรถยนต์และจักรยานยนต์

12,119.15

เลขที
28/1/2563 2000129784
เลขที
28/1/2563 2000126943
เลขที
28/1/2563 2000128183
เลขที
29/1/2563 200180796

1
1
1

1

ค่าวัสดุสํานักงาน

2,343.93

ค่าวัสดุสํานักงาน

2,393.46

เลขที
31/1/2563 200181128
เลขที
6/2/2563 2000170774
เลขที
6/2/2563 2000170757

28,100.00

เลขที
12/2/2563 2000199372

1

ซือวัสดุกอ
่ สร ้าง

1,741.96

เลขที
12/2/2563 2000191677

1

ซือวัสดุกอ
่ สร ้าง

1,741.96

เลขที
12/2/2563 2000191618

1

ซือวัสดุกอ
่ สร ้าง

1,741.96

เลขที
12/2/2563 2000191673

1

ซือวัสดุกอ
่ สร ้าง

1,741.96

ซือชันวางของ

6,300.00

ค่าถ่ายเอกสาร

663

เลขที
12/2/2563 2000191662
เลขที
13/2/2563 2002061052
เลขที
13/2/2563 2000206460

13,000.00

เลขที
13/2/2563 2000206623

1

300

เลขที
13/2/2563 2000205818

1

9,200.00

เลขที
13/2/2563 2000199440

1

ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.

ซ่อมเครืองพิมพ์

จัดจ ้างล ้างเครืองพิมพ์

ซือกระดาษเอ4 80แกรม ทังหมด80รีม

1
1
1

1
1
1

127 0423561000289

128 3420100458824
129

130 0423544000179

131 0423544000179

หจก.พิพัฒนมงคลก่อสร ้าง (สนญ.)
30/5 ซอย1 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุด
ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
หจก.อ.เจริญทวีทรัพย์(สนง.ใหญ่)
179 หมู่ 7 ตําบลนาโป่ ง อําเภอเมือง
จังหวัดเลย42000
มิตรประชาซีร็อกซ์ 22/4 ถ.เสริฐศรี
ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
หจก.ร่วมใจเลย
หจก.ศรีธรรม (สนญ.) 6/10 ถ.ร่วมใจ
ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย โทร
042-833677
หจก.ร่วมใจ
หจก.ศรีธรรม จํากัด (สนญ) 6/10 ถ.
ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
42000 โทร 042-833677
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดศรีธรรม (สนญ.)
6/10 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.
เลย 42000
โทร.042-833677

132 0423544000179
นายชัยชนะ ตอพล 128 ถ.เลย-เชียง
133 3429900152655 คาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
นายทิพากร อนุศรี 22หมู4
่ ต.นาโป่ ง
134 3420100350306 อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
นายทิพากร อนุศรี 22หมู4
่ ต.นาโป่ ง
135 3420100350306 อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
นายภาณุวงศ์ บัวเรือง 113/1 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
136 3101600767072 42000
หจก.โกดังคอม (สนญ.) 205 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
137 0423549000452 42000
สากลเทรดดิง 149/1 ถ.เจริญรัฐ ต.
138 3100602098886 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 4200
สากลเทรดดิง 149/1 ถ.เจริญรัฐ ต.
139 3100602098886 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
หจก.โกดังคอม (สนญ.) 205 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
140 0423549000452 42000
หจก.ร่วมใจ เลย 1/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุด
141 0423560002784 ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000

จ ้างเหมาแรงงาน

13,223.06

จ ้างเหมาค่าแรง

7,689.02

ค่าถ่ายเอกสาร
ซือฉากกันห ้อง เตียงนอน ตู ้บ ้านเลือน

399

13/2/2563
เลขที
17/2/2563 5200012620
เลขที
17/2/2563 2000206482

1

1
1

33,590.00

เลขที
19/2/2563 520009123

1

ทีวส
ี ี พัดลมติดผนัง ตู ้เย็น

27,330.00

เลขที
19/2/2563 5200019096

1

ซือทีวข
ี นาด 50นิว 1เครือง
พัดลมติดผนัง 2 ตัว
ตู ้เย็น 1 เครือง
เตียงนอนและตู ้บานเลือน

27,330.00

เลขที
19/2/2563 5200019127

1

ค่าซ่อมแซมประตูห ้องนํ า กลอน มือจับ กุญแจ
สายชําระและโช ้คอัพสวิง

31,200.00

ซือทีวี พัดลมติดผนัง ตู ้เย็น
ซือเตียงนอน ตู ้บานเลือน

ค่าบํารุงรักษาสวน สนง.

7,300.00

ค่าจ ้างบํารุงรักษาสวน

1,000.00

เลขที
20/2/2563 2000428796
เลขที
21/2/2563 2000451281
เลขที
21/2/2563 2000451257

8,401.00

เลขที
24/2/2563 2000458799

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบนํ าประปา

ซือหมึก

500

ซือวัสดุสํานักงาน

3,136.45

ซือวัสดุสํานักงาน

3,136.45

ซือตลับหมึก

2,890.00

ซือเตียงนอนและตู ้บานเลือน

4,870.00

เลขที
25/2/2563 2000469084
เลขที
25/2/2563 2000471591
เลขที
25/2/2563 2000471591
เลขที
25/2/2563 2000469135
เลขที
26/2/2563 5200019097

1
1
1

1

1
1
1

1
1

142 0423560002784
143 0423560002784
144 3420100344781
145
146 1650300001064
147
148 1390200043604
149 0425559000414
150 0425559000414
151

152

หจก.ร่วมใจ เลย ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่ อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
หจก.ร่วมใจ เลย 1/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุด
ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
นายสุทพ
ิ ย์ โสกันทัต 97 ม.1 ต.นา
โป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
นายสุทพ
ิ ย์ โสกันทัต 97 ม.1 ต.นา
โป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
เอ ที อิงค์เจ็ท 3 ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.
กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
มิตรประชาซีร็อกซ์ 22/4 ถ.เจริญศรี
ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
นายจักรพันธุ์ สีทอง 68 ม.1 ต.นาแก
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดี แอนด์
ดี เลยคลีนนิง จํากัด
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดี แอนด์
ดี เลยคลีนนิง จํากัด
นางสุปราวี นพเก ้า
บริษัท ไทยลานนา ฟุตแวร์ อินดัสต
รัีย์ จํากัด(สนญ.)
108/11 ซอย4/1 ม.1 ต.ต ้นเปา อ.
สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ซือเตียงนอนและตู ้บานเลือน

4,870.00

ซือฉากกกันห ้อง เตียงนอน และตู ้บานเลือน

9,640.00

ค่าบํารุงสวน

10,020.00

ค่าบํารุงสวน

31,000.00

ค่าป้ ายโฆษณา

8,000.00

ค่าถาสยเอกสาร

1,372.00

ค่าประชาสัมพันธ์อนๆ
ื

28,400.00

ค่าจ ้างเหมาทําความสะอาด

22,250.00

ค่ารักษาความปลอดภัย

37,375.00

ค่าบํารุงฯบริเวณสํานักงาน

100

ซืออุปกรณ์ความปลอดภัย

25,359.00

153 1650300001064 เอ ที อิงค์เจ็ท

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

2,670.00

154 1650300001064 เอ ที อิงค์เจ็ท

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

400

155

ภูเรือคาร์เซอร์วส
ิ
ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
ร ้านโฮมคาร์แคร์ 275 ม.7 ต.เมือง อ.
156 1420100060531 เมือง จ.เลย 42000
ค่าซ่อมบํารุง
หจก.โกดังคอม 205 ต.กุดป่ อง อ.
157 0423549000452 เมือง จ.เลย 42000
ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสํานักงาน

7,600.00
250
8,040.00

158 0423549000452 หจก.โกดังคอม
หจก.โกดังคอม (สนญ) 205 ต.กุด
159 0423549000452 ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000

ค่าวัสดุสํานักงาน

13,250.00

ค่าวัสดุสํานักงาน

1,540.00

160

ค่าซ่อมยานพาหนะ

161

ภูเรือคาร์เซอร์วส
ิ
ภูเรือคาร์เซอร์วส
ิ 240 ม.1 ต.หนอง
บัว อ.ภูเรือ จ.เลย

162 0423549000452 หจก.โกดังคอม

20,700.00

ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ

7,150.00

ค่าวัสดุสํานักงาน

2,460.00

เลขที
26/2/2563 5200019130
เลขที
26/2/2563 5200019125
เลขที
29/2/2563 2000487304
เลขที
29/2/2563 2000487294
เลขที
29/2/2563 2000493655
เลขที
29/2/2563 2000486814
เลขที
29/2/2563 2000487176
เลขที
2/3/2563 2000498069
เลขที
2/3/2563 2000498045
เลขที
3/3/2563 200065204

เลขที
11/3/2563 2000533305
เลขที
16/3/2563 2000556898
เลขที
16/3/2563 2000517393
เลขที
17/3/2563 2000557010
เลขที
17/3/2563 2000557212
เลขที
17/3/2563 2000583363
เลขที
17/3/2563 2000570693
เลขที
17/3/2563 2000516523
เลขที
17/3/2563 200056990
เลขที
17/3/2563 2000556964
เลขที
17/3/2563 2000482406

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เลขที
17/3/2563 2000493605
เลขที
19/3/2563 2000556133
เลขที
19/3/2563 2000575264
เลขที
20/3/2563 2000517488
เลขที
23/3/2563 2000607572

163 0423549000452 หจก.โกดังคอม

ค่าวัสดุสํานักงาน

164 0425560001186 บริษัท ป้ ายศิร ิ จํากัด (สนญ.)

ค่าซ่อมบํารุงอาคาร

165 3100602098886 สากลเทรดดิง (สนญ.)

ซือวัสดุสํานักงาน

7,548.00

166

มิตรประชาซีร็อกซ์
นายพัสกร สุนทราวิรัตน์ 47/59 ต.
167 3429900125151 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
บริษัท รุง่ แสงธุรกิจการพิมพ์ จํากัด
29/24 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.เมือง
168 0425554000181 จ.เลย 42000

ค่าวัสดุสํานักงาน

1,343.00

169 0425562000578 บริษัทบุญศิร ิ เมืองเลย จํากัด
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอรฺ จํากัด
(มหาชน) สาขาเลย สาขาที 00070
117 ม.9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
170 0994000165501 42000
หจก.ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ (สาขาที6)
69/56 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง
171 0423543000051 จ.เลย 42000
ร ้านเพาเวอร์ ทูล จ.เลย 345/23-24
172 0994000165501 ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
บริษัทเจริญสมบัต ิ (1989) จํากัด
(สนญ) ถ.นกแก ้ว ต.กุดป่ อง อ.เมือง
173 0425560000813 จ.เลย 42000
นายอุทย
ั พรหมสุรน
ิ ทร์ 17/2 ม.7 ต.
หนองขอนกว ้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
174 3410200284810 41000
นายอุทย
ั พรหมสุรน
ิ ทร์ 17/2 ม.7 ต.
หนองขอนกว ้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
175 3410200284810 41000
นายอุทย
ั พรหมสุรน
ิ ทร์ 17/2 ม.7 ต.
หนองขอนกว ้าง อ.เมือง จ.◌ิ◌ด
ุ รธานี
176 3410200284810 41000
นายอุทย
ั พรหมสุรน
ิ ทร์ 17/2 ม.7 ต.
หนองขอนกว ้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
177 3410200284810 41000
หจก.โกดังคอม (สนญ.) 205 ต.กุด
178 0423549000452 ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
อู่ ส.รุง่ เรืองยนต์ 49 ม.2 บ ้านท่าแพ
179
ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
ไชยเวชภัณฑ์ (สนญ.) ถ.ร่วมใจ ต.
180 5410100039208 กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน

280

เลขที
23/3/2563 2000587511
เลขที
23/3/2563 2000613247

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด

299

เลขที
25/3/2563 2100080242

ค่าวัสดุสํานักงาน

11,128.00

ค่าซ่อมบํารุงรักษา

42,000.00

เลขที
25/3/2563 2100095419
เลขที
25/3/2563 2000635424

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด

3,200.00

เลขที
25/3/2563 2100094189

1

ค่าซ่อมอุปกรณ์

6,000.00

เลขที
26/3/2563 2000597996

1

ค่าซ่อมอุปกรณ์

6,000.00

เลขที
26/3/2563 2000598020

1

ค่าซ่อมอุปกรณ์สํานักงาน

6,000.00

เลขที
26/3/2563 2000598010

1

ค่าซ่อมอุปกรณ์

6,000.00

ซือหมึกปรินเตอร์

1,190.00

ค่าซ่อม/บํารุง ยานพาหนะ

5,490.00

ซือวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง

ค่าวัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุเบ็ตเตล็ด

900
22,400.00

12,000.00

2,950.00

840

เลขที
26/3/2563 2000598037
เลขที
27/3/2563 2000613198
เลขที
30/3/2563 2000607341
เลขที
30/3/2563 2100097375

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

181 1420100076372

182 1420100076372

183 0215553004118

184 0423543000051

ร ้านส.รุง่ เรืองยนต์ 49 ม.2 บ ้านท่าแพ
ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.เมือง อ.เมือง จ.
เลย 42000
ร ้านส.รุง่ เรืองยนต์ (สนญ.) 49 ม.23
บ ้านท่าแพ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
42000
บริษัทเอสเอ็มเค โปรเกรสชีพ จํากัด
(สาขาที 10 ) 139/31 ต.หใากแข ้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ (สาขาที 6) ถ.ม
ลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
42000

รวม

ค่าซ่อม/บํารุง ยานพาหนะ

่ มยานพาหนะ
ค่ซอ

ซืออุปกรณืความปลอดภัย

ซือวัสดุสํานักงาน

9,980.00

เลขที
30/3/2563 2000607369

1

11,090.37

เลขที
30/3/2563 2000557122

1

7,950.00

เลขที
31/3/2563 2000612669

1

14,570.00

เลขที
31/3/2563 2100100419

1

1,796,519.21

