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1  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน              3,844.00 6/1/2563 เลขที ่2000013563 1

2  0573544000607 หจก.เเสนดเีเอรเ์ซอรว์สิ คา่เเม็กเนตกิส ์ซอ่มร่ัว เเละรมูอโิคโห่              5,450.00 6/1/2563 เลขที ่2000014065 1

3  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร
คา่ลวดเย็บกระดาษ, กาวน ้า, กระดาษบวกเลข, 

เชอืกฟาง, เทปลบค าผดิ เเละตรายาง
             1,258.00 6/1/2563 เลขที ่2000013741 1

4  3560100441629 รา้น เค.คอมพวิเตอร์ คา่ซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอรพ์ซีี              1,350.00 6/1/2563 เลขที ่2000014437 1

5  3560700172611 นางสนธยา มาซอย
คา่จา้งท าความสะอาดอาคาร ส านักงานการไฟฟ้า

อ าเภอ เเมใ่จ
             2,214.00 6/1/2563 เลขที ่2000012772 1

6  3560100733492 อูส่าตรร์อ่งไผพ่น่สรีถยนต์ คา่ซอ่มเเซมรถยนต์            42,500.00 6/1/2563 เลขที ่2000012810 1

7  3510100568378 นายบรรดล ทาวผีาบ คา่กระจกปโูตะ๊              1,200.00 6/1/2563 เลขที ่2000014452 1

8  3560100018807 รา้นพะเยากรอบรปู คา่กรอบรปูรัชกาลที ่10 เเละราชนิี              3,400.00 6/1/2563 เลขที ่2000014145 1

9  3560100992552 นางราณี ยะใจ
คา่จา้งเหมาท าความสะอาด ส านักงาน กฟย.เเมก่า

 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562
             2,214.00 6/1/2563 เลขที ่2000012741 1

10  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่หมกึเตมิ อปุกรณ์เครือ่งเขยีน              2,942.00 6/1/2563 เลขที ่2000014323 1

11  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน              2,955.00 6/1/2563 เลขที ่2000013697 1

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1/2563 (เดอืน มกรำคม พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มนีำคม พ.ศ.2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคจงัหวดัพะเยำ



12  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่พลาสตกิลกูฟกู กาวน ้า เเละเทปโฟมสองหนา้                 476.00 6/1/2563 เลขที ่2000013473 1

13  0563543000140 โรงพมิพเ์จรญิอักษร
อปุกรณ์เครือ่งเขยีน กระดาษ เเฟ้มคลปิบอรด์ เเละ

ป้ายชือ่โตะ๊
             5,335.00 6/1/2563 เลขที ่2000013174 1

14  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ ฮฐ 2369 กทม./ใชง้านผกส.              1,151.11 7/1/2563 เลขที ่2000016899 1

15  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,606.20 7/1/2563 เลขที ่2000016726 1

16  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ
คา่สายลมเบรค สายไมล ์ชดุซแ่มเบรค กระจกมอง

หลัง ไฟหลังคา น ้ามันเครืง่ เเละคา่เเรง
           11,095.90 7/1/2563 เลขที ่2000019678 1

17  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐล์นิ จ ากัด คา่เเมก่ญุเเจ เเละลายยพัูบ                 140.00 7/1/2563 เลขที ่2000019630 1

18  1560700413145 นันทนา คา่น ้ายาเช็ดลา้งท าความสะอาด                 225.00 7/1/2563 เลขที ่2000019905 1

19  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต8์0 3115 พย.              2,109.60 7/1/2563 เลขที ่2000015895 1

20  1509900260167 อูเ่เบงคก์ลการ คา่กรองดเีชล เช็ดซอ่มไดชาร ์เเละคา่เเรง            11,400.00 7/1/2563 เลขที ่2000020376 1

21  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)              1,005.29 7/1/2563 เลขที ่2000016792 1

22  3506700172593 นายยา้ย เเปงสาย
คา่จา้งซกัชดุปทูีน่อน หอ้งเวรการไฟฟ้า อ าเภอ เเม่

ใจ
                400.00 7/1/2563 เลขที ่2000019698 1

23  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูปอรด์เเลนด์                 130.00 7/1/2563 เลขที ่2000019334 1

24  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐล์นิจ ากัด คา่ทนิเนอร ์เเละคา่ลวดเชือ่มโกเบ                 295.00 7/1/2563 เลขที ่2000019650 1

25  0575534000495 บรษัิทยอดเหนอืปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต์                 107.52 7/1/2563 เลขที ่2000019942 1

26  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ น1-08-0301/ใชย้กของในพัสดุ              1,070.80 7/1/2563 เลขที ่2000017640 1



27  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูปอรด์เเลนด์                 130.00 7/1/2563 เลขที ่2000019373 1

28  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กค 827 พย./ใชง้านผปบ.              1,323.50 7/1/2563 เลขที ่2000016868 1

29  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กค 827 พย./ใชง้านผปบ.              1,376.44 7/1/2563 เลขที ่2000016833 1

30  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)              1,455.85 7/1/2563 เลขที ่2000016766 1

31  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ ฮฐ 2369 กทม./ใชง้านผกส.              1,222.65 7/1/2563 เลขที ่2000016916 1

32  0563549000214
หา้งหุน้สว่นจ ากัด 

ค็อกพทิควนีวลการยาง
คา่ยางนอก ยางใน เเละยางรองคอ            12,440.00 7/1/2563 เลขที ่2000020322 1

33  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่หมอ้เเบตเตอรร์ี่              2,867.60 7/1/2563 เลขที ่2000020279 1

34  3609901433525 ศรนีวลพานชิ คา่เเฟ้ม              5,760.00 8/1/2563 เลขที ่2000026895 1

35  3100504159805 นายประสพสขุ เลีย่วชวลติ
คา่จา้งเหมาท าความสะอาด ก าจัดวชัพืชั บรเิวณ

รอบๆ สถานไีฟฟ้าพะเยา 1
             2,000.00 8/1/2563 เลขที ่2000027010 1

36  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามัน                 108.32 8/1/2563 เลขที ่2000026021 1

37  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่โซเ่ลือ่ย น ้ามันหยอดโซ ่เเละน็อตตัง้โซ่              2,050.00 8/1/2563 เลขที ่2000026962 1

38  3569900197208 รา้นเหรญีทอง คา่หนังสอืพมิพ์                 300.00 8/1/2563 เลขที ่2000025980 1

39  3560100925928 บญุหลัน เชือ่นค า คา่จา้งเหมาท าความสะอาด เเละก าจัดวชัพชื              3,400.00 8/1/2563 เลขที ่2000027001 1

40  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ลอ๊ค คา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าเเละพกุพลาสตกิ ถงุ              2,222.00 8/1/2563 เลขที ่2000026188 1

41  3569900143655 บา้นชา่งไฟ คา่หลอดไฟ led                 990.00 8/1/2563 เลขที ่2000021977 1



42  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ลอ๊ค คา่สนี ้าภายนอก              6,270.00 8/1/2563 เลขที ่2000026254 1

43  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ 9 กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,606.20 8/1/2563 เลขที ่2000022120 1

44  0563551000064 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่ซอ่มเครือ่งเลือ่ยยนต์                 500.00 8/1/2563 เลขที ่2000026946 1

45  0565548000061
บรษัิท โกลดพ์ซีเีน็ตเวริค์ 

จ ากัด
คา่หมกึพมิพ-์ผปบ.พย.              1,490.00 8/1/2563 เลขที ่2000026921 1

46  3560100612075 นางศลิาษา ไชยมะจักร์
คา่เชา่ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ส านักงาน กฟย.เเม่

กา ประจ าเดอืน ธ.ค 62
             7,000.00 9/1/2563 เลขที ่2000030798 1

47  1560700413562 นันทยา คา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน                 773.00 10/1/2563 เลขที ่2000038974 1

48  1560100322747 นายสริพัินธ ์ค าวงสา คา่หลอดไฟ โคมไฟ ไฟเสน้ เคเบิล้ไทร-์ผกส.พย.              9,230.00 13/1/2563 เลขที ่2000048202 1

49  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ตรายาง-นตก.พย.                 170.00 13/1/2563 เลขที ่20000648312 1

50  0565546000061
บรษัิทโกลด ์พซี ีเน็ตเวริค์ 

จ ากัด
คา่หมกึพมิพ-์ผปบ.พย.              2,790.00 13/1/2563 เลขที ่2000048275 1

51  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ 9 กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,118.07 14/1/2563 เลขที ่2000054475 1

52  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)                 872.64 14/1/2563 เลขที ่2000054365 1

53  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ 9 กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,610.66 14/1/2563 เลขที ่2000054534 1

54  0563560001809 หจก.พะเยาเครือ่งเขยีน คา่ธงชาต-ิผคพ.พย.              1,345.00 15/1/2563 เลขที ่2000057146 1

55  0563542000286
หจก.พะเยาคลนีนิง่ แอนด ์

เซอรว์สิ

คา่น ้ายากัดสนมิ เช็ดพืน้ ลา้งหอ้งน ้า ลกูเหม็น-ผค

พ.พย.
                975.00 15/1/2563 เลขที ่2000057140 1

56  0575534000495
บรษัิทยอดเหนอืปิโตรเลยีม 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย ใชง้าน กฟย.แมใ่จ                 109.52 15/1/2563 เลขที ่2000063285 1



57  0563560001809 หจก.พะเยาเครือ่งเขยีน
คา่ตลับหมกึ หมกึเตมิตรายาง แฟ้ม สตกิเกอรใ์ส-

ผบค.พย.
             1,170.00 15/1/2563 เลขที ่2000063906 1

58  0503546003735
หจก.พเีอ็น ปริน้ทต์ ิง้ เซ็น

เตอร์
คา่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.              5,600.00 15/1/2563 เลขที ่2000057105 1

59  0563560001809 หจก.พะเยาเครือ่งเขยีน คา่รบิบิน้ เทปเยือ่กาว กรรไกร เทปใส-ผบค.พย.              1,329.00 15/1/2563 เลขที ่2000065227 1

60  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ลอ้ค คา่ทอ่พวีซี ีสามทาง ขอ้ลด ขอ้ตอ่-ผคพ.พย.              1,788.00 15/1/2563 เลขที ่2000065338 1

61  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่แบตเตอรีร่ถ 80-3994 พย.-กฟย.แมใ่จ              3,188.60 15/1/2563 เลขที ่2000057079 1

62  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตเ์บล็อค คา่สตารท์เตอร ์หลอดไฟ-ผคพ.พย.              1,092.00 15/1/2563 เลขที ่2000065348 1

63  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่แบตเตอรีร่ถ 80-7872 พย.-กฟย.แมใ่จ              3,188.60 15/1/2563 เลขที ่200057085 1

64  3560100280439 รา้นจันทร ์มอเตอร์ คา่ยางในรถ 1กจ 7799 พย. ใชง้าน ผมต.พย.                 120.00 16/1/2563 เลขที ่2000071514 1

65  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่ไมลร์ถ บง 4663 พย. ใชง้าน ผมต.พย.              6,045.50 16/1/2563 เลขที ่2000071577 1

66  3560100989063 นายมานติ ตน้ศรี
คา่จา้งเหมาตดิตัง้ ยา้ยสบัถอนมเิตอร ์งวด1-31 

ธค.62
             6,388.00 16/1/2563 เลขที ่2000068201 1

67  0563561000032 หจก.ศ.รุง่โรจนอ์ะไหลย่นต์ คา่แบตเตอรีร่ถ 80-8054 พย. ใชง้าน ผบค.พย.              5,500.00 17/1/2563 เลขที ่2000078924 1

68  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ป้ายไวนลิประชาสมัพันธว์นัเด็ก-ผบค.พย.                 630.00 17/1/2563 เลขที ่2000075101 1

69  3560100451331 ศักดิก์ลการ
คา่ไฟหลังคา สวทิชไ์ฟ ชดุคันเรง่ แตร ซอ่มได

สตารท์รถ 80-3995 พย.-ผบค.พย.
             6,398.60 17/1/2563 เลขที ่2000075254 1

70  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,827.16 20/1/2563 เลขที ่2000063690 1

71  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,781.54 20/1/2563 เลขที ่2000070227 1



72  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,954.21 20/1/2563 เลขที ่2000064204 1

73  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,666.20 20/1/2563 เลขที ่2000067206 1

74  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,313.76 20/1/2563 เลขที ่2000062249 1

75  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 51 6617 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             1,837.55 20/1/2563 เลขที ่2000093825 1

76  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,172.61 20/1/2563 เลขที ่2000062740 1

77  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 936.95 20/1/2563 เลขที ่2000064305 1

78  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,720.55 20/1/2563 เลขที ่2000069781 1

79  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,535.26 20/1/2563 เลขที ่2000070995 1

80  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,686.51 20/1/2563 เลขที ่2000063528 1

81  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,720.55 20/1/2563 เลขที ่2000070437 1

82  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,412.84 20/1/2563 เลขที ่2000060385 1

83  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              5,161.65 20/1/2563 เลขที ่2000070766 1

84  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 112.52 20/1/2563 เลขที ่2000060463 1

85  0565551000040
บรษัิท ฟุเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 110.52 20/1/2563 เลขที ่2000067095 1

86  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,552.84 20/1/2563 เลขที ่2000070633 1



87  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,311.73 20/1/2563 เลขที ่2000062120 1

88  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,844.01 20/1/2563 เลขที ่2000070692 1

89  0565551000040
บรษัิท ฟเุเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,445.58 20/1/2563 เลขที ่2000060335 1

90  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ
คา่ไฟหลังคา ชดุคันเรง่ เเตร สลักเมตร เเละ

คา่เเรงพรอ้มเช็คระบบไฟฟ้า
             6,398.60 20/1/2563 เลขที ่2000075259 1

91  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,205.29 20/1/2563 เลขที ่2000067267 1

92  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,341.13 20/1/2563 เลขที ่2000062420 1

93  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ป้ายไวนลิ                 630.00 20/1/2563 เลขที ่2000075101 1

94  0565551000040
บรษัิท ฟุเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,418.81 20/1/2563 เลขที ่2000063852 1

95  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,719.68 20/1/2563 เลขที ่2000062683 1

96  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,901.90 20/1/2563 เลขที ่2000063452 1

97  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,482.32 20/1/2563 เลขที ่2000073471 1

98  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,034.52 20/1/2563 เลขที ่2000063926 1

99  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              3,299.67 20/1/2563 เลขที ่2000070174 1

100  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              5,086.30 20/1/2563 เลขที ่2000070539 1

101  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,336.23 20/1/2563 เลขที ่2000062288 1



102  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,961.51 20/1/2563 เลขที ่2000060204 1

103  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              6,088.10 20/1/2563 เลขที ่2000070931 1

104  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรวืสิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                   84.09 20/1/2563 เลขที ่2000062344 1

105  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,256.43 20/1/2563 เลขที ่2000070040 1

106  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,086.80 20/1/2563 เลขที ่2000063351 1

107  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2088

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,555.10 20/1/2563 เลขที ่2000062581 1

108  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,956.24 20/1/2563 เลขที ่2000063740 1

109  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 51 6614 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             1,746.55 21/1/2563 เลขที ่2000093022 1

110  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ พล 1038 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             1,696.20 21/1/2563 เลขที ่2000094139 1

111  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 93 3624 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             4,658.72 21/1/2563 เลขที ่2000092837 1

112  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
195/1/51 6589 กทม./I-62-A-PHYOM.41.1101              5,415.15 21/1/2563 เลขที ่2000093905 1

113  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถ1 กจ 6450 พย./ใชง้านกฟย.แมก่า                 112.50 21/1/2563 เลขที ่2000095882 1

114  2571300003288 เอส.ด.ีฮารด์เเวร์ คา่วาลว์ควบคมุระดับน ้าอัตโนมัติ                 580.00 21/1/2563 เลขที ่2000091327 1

115  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถ 1 กจ 6450 พย./ใชง้านกฟย.แมก่า                 109.80 21/1/2563 เลขที ่2000095926 1

116  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ พล 1038 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             1,696.20 21/1/2563 เลขที ่2000094139 1



117  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 98 1542 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             4,887.52 21/1/2563 เลขที ่2000094195 1

118  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 93 3624 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             4,908.60 21/1/2563 เลขที ่2000094054 1

119  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 89 5058 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             6,387.10 21/1/2563 เลขที ่2000093502 1

120  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 98 1542 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             4,711.66 21/1/2563 เลขที ่2000094278 1

121  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งป่ันไฟ30/2/                 820.80 21/1/2563 เลขที ่2000094525 1

122  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 89 5058 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             6,303.44 21/1/2563 เลขที ่2000093168 1

123  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 89 5058 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             6,272.10 21/1/2563 เลขที ่2000093571 1

124  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 91 0044 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             4,591.73 21/1/2563 เลขที ่2000093117 1

125  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
223/1/89 5058 กทม./I-62-A-PHYOM.41.1101              5,992.01 21/1/2563 เลขที ่2000093217 1

126  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ 93 3624 กทม./

I-62-A-PHYOM.41.1101
             3,233.23 21/1/2563 เลขที ่2000092903 1

127  3560100095259 ปทมุวดี คา่น ้าดืม่                   60.00 22/1/2563 เลขที ่20000100202 1

128  0523506000085
isuzu หา้งหุน้สว่นจ ากัด 

ล าปางศริชิยั

คา่เเรง, คา่อะไหล,่ คา่วสัดสุ ิน้เปลอืง เเละคา่สัง่

จา้งรา้นภายนอก
             3,548.66 22/1/2563 เลขที ่20000102963 1

129  3569900071743 รา้นนภา คา่ไมก้วาดทางมะพรา้ว                 400.00 22/1/2563 เลขที ่2000104215 1

130  3560100441629 เค.คอมพวิเตอร์ คา่เปลีย่นHardddisk Computer PC              2,000.00 22/1/2563 เลขที ่2000104365 1

131  0562522000018 พะเยาสมชาย คา่ลวดสลงิเหล็ก              5,296.50 22/1/2563 เลขที ่2000099787 1



132  3560100212964 น ้าดืม่เขือ่นค า อาร.์โอ. คา่น ้าดืม่                   90.00 22/1/2563 เลขที ่2000095931 1

133  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่เชอืกใยยักษ์            11,500.00 22/1/2563 เลขที ่20000103930 1

134  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่น ้ามันเครือ่ง กรองน ้ามันเครือ่ง เเละอัดจารบี              1,617.84 22/1/2563 เลขที ่20000102829 1

135  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 109.52 22/1/2563 เลขที ่20001040279 1

136  3560100040918 รา้นชเูกรยีรตกิารไฟฟ้า 2 คา่เทปส ีเเละเดเบิล้ไทค์              5,800.00 22/1/2563 เลขที ่2000104507 1

137  0505534000746 บรษัิท นิม่ซิง่เส็งรถยก จ ากัด คา่บรกิารรถเครน              6,955.00 22/1/2563 เลขที ่20000103958 1

138  1560500053069 นายปฏพัินธ ์มลูเขา้ คา่เเรงจา้งเหมารถขดุเจาะ ตั่งเเตว่นัที ่6-14 ม.ค.63            63,000.00 22/1/2563 เลขที ่2000104182 1

139  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง เเละน ้ามันรถยนต์                 551.00 24/1/2563 เลขที ่2000116821 1

140  3560100536158 รา้นสมศรี คา่น ้ามันเครือ่ง, กรอดงน ้ามันเครือ่ง เเละคา่เเรง              2,100.00 24/1/2563 เลขที ่2000116619 1

141  3569900071743 รา้นนภา คา่บัลลาสต์                 200.00 24/1/2563 เลขที ่2000117000 1

142  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             3,852.00 24/1/2563 เลขที ่5200008344 1

143  0563558000264
หา้งหุน้สว่นจ ากัด ฟอรด์

ไฟฟ้า

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟย.

เเมก่า
             4,066.00 24/1/2563 เลขที ่5200008341 1

144  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 109.12 24/1/2563 เลขที ่2000117058 1

145  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจวิ

ศกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             4,815.00 24/1/2563 เลขที ่5200008345 1

146  3560100676821 ภกูามยาวการไฟฟ้า
ปลั๊กเสยีบตัวผู+้ตัวเมยี ,เซต ledn,สปอรต์ไลทn์, 

หลอดไฟ เเละขัว้กันน ้า
             8,374.00 24/1/2563 เลขที ่2000111445 1



147  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดรวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             5,350.00 24/1/2563 เลขที ่5200008342 1

148  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูปอรต์เเลนด ์ทรายหยาบ เเละหนิ                 830.00 24/1/2563 เลขที ่2000116244 1

149  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             1,284.00 24/1/2563 เลขที ่5200008343 1

150  0107837000521 บรษัิท สยามเเมค้โคร จ ากัด คา่พรมดักฝุ่ น              1,541.00 24/1/2563 เลขที ่2000117977 1

151  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีชน์ คา่ป้ายไวนลิ                 630.00 27/1/2563 เลขที ่2000075101 1

152  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่ผลติภัณฑ ์Gasohol 95                 461.20 28/1/2563 เลขที ่2000130425 1

153  0563525000133 พะเยาซเีมนตบ์ลอ๊ค คา่สายยางฟ้า              1,441.00 28/1/2563 เลขที ่2000130685 1

154  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรวืสิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง                 115.00 28/1/2563 เลขที ่2000130298 1

155  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 107.82 28/1/2563 เลขที ่2000130779 1

156  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่หมอ้เเบตเตอรร์ี่              3,188.60 28/1/2563 เลขที ่2000130240 1

157  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ตรายาง                 420.00 28/1/2563 เลขที ่2000130101 1

158  0563560000977 หจก.ฉลองคอนกรตีอฐิโชว์ คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด ใชง้าน ผมต.                 498.00 28/1/2563 เลขที ่2000131294 1

159  3520500446482 ส.กจิเจรญิ คา่สบูปฏกิลู              1,200.00 29/1/2563 เลขที ่2000138041 1

160  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ากัด คา่วสัดเุบ็ดเตล็ด ใชง้าน ผกส.                 269.00 29/1/2563 เลขที ่2000138032 1

161  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ากัด คา่สทีาหลังคา                 915.89 29/1/2563 เลขที ่2000138036 1



162  1509900260167 อูแ่บงคก์ลการ คา่ซอ่มรถยนต ์83-4989 ชม.            12,200.00 29/1/2563 เลขที ่2000138057 1

163  0105554017214
บรษัิท ไอท ีเวรคิ อนิเตอรเ์ท

รด จ ากัด
คา่กระดาษมว้น pos ใชง้าน ผบป.            40,125.00 29/1/2563 เลขที ่2000138011 1

164  3560101129947 นายอดศิร ยอดมิง่ คา่จา้งเหมาตัดตน้ไม ้            21,000.00 29/1/2563 เลขที ่2000138046 1

165  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่สติ๊กเกอรต์ดิโฟมบอรด์,ป้ายไวนลิ                 825.00 29/1/2563 เลขที ่2000138028 1

166  1509900260167 อูแ่บงคก์ลการ คา่ซอ่มรถยนต ์80-5462 พย              2,200.00 29/1/2563 เลขที ่2000138053 1

167  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถยนต ์80-5727              6,687.50 30/1/2563 เลขที ่2000146188 1

168  3550800006755 รา้นดอกไมศ้ศพิะเยา คา่ดอกไมต้กแตง่วนัท าบญุและเปิดFront              2,400.00 31/1/2563 เลขที ่2000150910 1

169  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย คา่จา้งรถเครนขดุขยายเขตกฟย.แมใ่จ-บา้นแมส่กุ            14,980.00 31/1/2563 เลขที ่2000147378 1

170  0565546000061
บรษัิท โกลด ์พซี ีเน็คเวริค์ 

จ ากัด
คา่วสัดสุ านักงานใชง้าน ผบค.              1,420.00 31/1/2563 เลขที ่2000148941 1

171  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถยนต ์กค-826 พย.              1,423.10 31/1/2563 เลขที ่2000149638 1

172  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ตรายาง ใชง้าน นติกิร                 140.00 31/1/2563 เลขที ่2000151608 1

173  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 397.00 31/1/2563 เลขที ่2000147471 1

174  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถยนต ์กค-826 พย.              1,080.70 31/1/2563 เลขที ่2000147411 1

175  3560100679167 นายสรุนิทร ์งานหมั่น คา่ซอ่มรถ กลค-18 พย                 180.00 31/1/2563 เลขที ่2000151554 1

176  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่กริง่ไฟฟ้าไรส้าย                 650.00 31/1/2563 เลขที ่2000147435 1



177  3510100568378 นายบรรดล กาวพีาบ คา่เสรมิกลอ่งอลมูเินยีมผา่มา่น ผบป.              3,800.00 31/1/2563 เลขที ่2000151198 1

178  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง
คา่ซกัผา้ปทูีน่อน ,ผา้หม่ ,ปลอกหมอน เเละผา้คลมุ

เตยีง
                400.00 3/2/2563 เลขที ่2000158807 1

179  3560100042431 นาย ค า บญุเรอืง คา่น ้าดืม่                 300.00 3/2/2563 เลขที ่2000158838 1

180  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 105.12 3/2/2563 เลขที ่2000158673 1

181  3560100676821 นาย ศักดนัินท ์งานหมั่น คา่เชา่อาคาร              9,300.00 3/2/2563 เลขที ่2000159335 1

182  0563561000032
หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศ.รุง่โรจน์

อะไหลย่นต์
คา่เเบตเตอรี่              5,500.00 3/2/2563 เลขที ่2000159068 1

183  3560100451331 ศักดิก์ลการ คา่น ้ามัน              2,824.80 3/2/2563 เลขที ่2000158752 1

184  1560100213611 นาย พงษ์นรนิทร ์เสน่หท์รัพย์ คา่พันทุน่ ชดุบชู เเละคา่เเรงซอ่มไดสตารท์              1,200.00 3/2/2563 เลขที ่2000159614 1

185  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง คา่น ้ายา เช็ดลา้งท าความสะอาด                 479.00 3/2/2563 เลขที ่2000158889 1

186  3102200926654 นาย สมชาย ใจหมั่น คา่จา้งเหมาดเูเลรักษาความสะอาดรอบๆส านักงาน              6,930.00 3/2/2563 เลขที ่2000158612 1

187  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง คา่จา้งท าความสะอาด              2,244.00 3/2/2563 เลขที ่2000159402 1

188  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน เเละเทปกาว              1,061.00 3/2/2563 เลขที ่2000159480 1

189  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะยเา
             6,420.00 4/2/2563 เลขที ่5200016858 1

190  1509900260167 อูเ่เบงคก์กลการ น ้ามันเบรค เเละคา่เเรง              4,570.00 4/2/2563 เลขที ่2000168627 1

191  1560700413562 นาย นนิทยา คา่น ้ายา เช็ดลา้ง ท าความสะอาด                 285.00 4/2/2563 เลขที ่2000168244 1



192  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่ปากกา หมกึเจล                 480.00 4/2/2563 เลขที ่2000169364 1

193  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่ออโตเ้มตท์สตารท์ เเละคา่เเรง              3,220.70 4/2/2563 เลขที ่2000168656 1

194  5560790000845 นาย สมพงษ์ รัตนบญุโชติ คา่เชา่ส านักงาน กฟย.เเมใ่จ              9,900.00 4/2/2563 เลขที ่2000168496 1

195  3560101093713 น.ส. ดวงมณี ยอดพล
คา่เเรงท าความสะอาด ผคพ.พย. เดอืนมกราคม 

2563
             2,583.00 4/2/2563 เลขที ่2000168148 1

196  1560100322747 นายสริพัินธ ค าวงสา
คา่งานจา้งเหมาซอ่มเเซมระบบไฟฟ้า ส านักงา

นกฟจ.พะเยา
             3,490.00 4/2/2563 เลขที ่2000167681 1

197  3560100992552 นางราณี ยะใจ
คา่เเรงจา้งเหมาท าความสะอาดส านักงาน กฟย.เเม่

กา
             2,706.00 4/2/2563 เลขที ่2000168693 1

198  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งยนต์              1,720.20 5/2/2563 เลขที ่2000172302 1

199  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,662.03 5/2/2563 เลขที ่2000170622 1

200  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,936.17 5/2/2563 เลขที ่2000174755 1

201  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              3,136.05 5/2/2563 เลขที ่2000173035 1

202  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 573.40 5/2/2563 เลขที ่2000171523 1

203  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,936.17 5/2/2563 เลขที ่2000175090 1

204  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,436.67 5/2/2563 เลขที ่2000171447 1

205  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งรถยนต์                 872.64 5/2/2563 เลขที ่2000171477 1

206  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
ึคึา่น ้ามันรถยนต์              1,865.82 5/2/2563 เลขที ่2000174621 1



207  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,865.82 5/2/2563 เลขที ่2000174815 1

208  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,444.04 5/2/2563 เลขที ่2000174499 1

209  0565551000040
บรษัิท ฟุเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,777.28 5/2/2563 เลขที ่2000175299 1

210  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,549.35 5/2/2563 เลขที ่2000170245 1

211  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,719.68 5/2/2563 เลขที ่2000175397 1

212  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 381.78 5/2/2563 เลขที ่2000170304 1

213  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,772.55 5/2/2563 เลขที ่2000174271 1

214  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,943.27 5/2/2563 เลขที ่2000174676 1

215  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งรถยนต์                 903.21 5/2/2563 เลขที ่2000170383 1

216  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งยนต์              1,943.90 5/2/2563 เลขที ่2000174893 1

217  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,146.80 5/2/2563 เลขที ่2000171155 1

218  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง                 589.71 5/2/2563 เลขที ่2000174113 1

219  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,662.86 5/2/2563 เลขที ่2000172413 1

220  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              2,054.98 5/2/2563 เลขที ่2000175265 1

221  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งรถยนต์              1,376.16 5/2/2563 เลขที ่2000170585 1



222  3506700172593 นางยา้ย เเปงสาย คา่จา้งซกัผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ผา้หม่                 400.00 6/2/2563 เลขที ่2000168323 1

223  0503546003735
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีเอ็น 

ปริน้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์
คา่SumSung ML4510ND/MLT-R307            13,500.00 6/2/2563 เลขที ่2000185596 1

224  3560100133886 รา้นตน้ตระกลูพานชิย์ คา่น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ถพูืน้ ลา้งจาน-กฟย.แมก่า                 690.00 6/2/2563 เลขที ่2000169220 1

225  3569900197208 รา้นเหรยีญทองพานชิ คา่หนังสอืพมิพ์                 320.00 6/2/2563 เลขที ่2000178996 1

226  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่กรองน ้ามันเครือ่ง น ้ามันเครือ่ง เเละคา่เเรง            51,026.16 6/2/2563 เลขที ่2000185564 1

227  0503546003735
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีเอ็น 

ปริน้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์
คา่Sumsung ML.2825/MLT-D116L            13,960.00 6/2/2563 เลขที ่2000185591 1

228  3569900163800 รา้นเก็บสตางค์ คา่ถา่ยเอกสาร                 948.00 6/2/2563 เลขที ่2000178948 1

229  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซฮรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่ผลติภัณฑ ์Gasohol 95                 300.00 6/2/2563 เลขที ่2000178439 1

230  3569900013077 รา้นเป็นตอ่
คา่น ้ายาเช็ดลา้ง ท าความสะอาด เเละไมก้วาดดอก

หญา้
                255.00 6/2/2563 เลขที ่2000177570 1

231  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,063.53 6/2/2563 เลขที ่2000178158 1

232  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่กรวยจราจร              8,400.00 6/2/2563 เลขที ่2000185583 1

233  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 20058

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,621.80 6/2/2563 เลขที ่2000178184 1

234  0562522000018 พะเยาสามชาย คา่สลงิ                 802.50 6/2/2563 เลขที ่2000185572 1

235  1560100123523 รา้นคาร ์เเฟ คา่ลา้งอัดฉีด                 220.00 6/2/2563 เลขที ่2000177529 1

236  0563560001281
หา้งหุน้สว่นจ ากัด นภวรรณ 

การยาง
คา่MC 225-78-15 XCD            16,400.00 6/2/2563 เลขที ่2000185580 1



237  3569900013077 รา้น เป็นตอ่
คา่น ้ายา เช็ดลา้งท าความสะอาด เเละไมก้วาดดอก

หญา้
                255.00 6/2/2563 เลขที ่2000177861 1

238  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่เเรงเช็คท าระบบกรอง              2,107.90 6/2/2563 เลขที ่2000185557 1

239  3560700172611 นาง สนธยา มาซอย คา่เเรงท าความสะอาดส านักงาน กฟย.เเมใ่จ              2,706.00 6/2/2563 เลขที ่2000185551 1

240  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ
คา่น ้ามันเครือ่ง กรองน ้ามันเครือ่ง กรองน ้ามัน

เชือ้เพลงิ เเละอัดจารบี
             4,932.70 6/2/2563 เลขที ่2000185565 1

241  0523506000085
isuzuหา้งหุน้สว่นจ ากัด

ล าปางศริชิยั

คา่เเรง คา่อะไหลย่นต ์คว่สัดสุ ิน้เปลอืง เเละคา่จา้ง

รา้นภายนอก
             4,125.92 6/2/2563 เลขที ่2000185553 1

242  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่กระดาษชารท์ท าปก                 550.00 7/2/2563 เลขที ่2000186258 1

243  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,126.80 7/2/2563 เลขที ่2000190638 1

244  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,390.77 7/2/2563 เลขที ่2000190549 1

245  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง                 110.12 7/2/2563 เลขที ่2000191489 1

246  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่งยนต์              1,748.87 7/2/2563 เลขที ่2000190705 1

247  0565551000040
บรษัิท ฟเุเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,150.25 7/2/2563 เลขที ่2000189991 1

248  0103549017331 หจก เคทอีาร ์พลัส
คา่ะฟสส ั9800/6600/6615/6515/6620 

Cartridge Ribbon
           10,700.00 7/2/2563 เลขที ่2000186300 1

249  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,061.97 7/2/2563 เลขที ่2000190761 1

250  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,720.20 7/2/2563 เลขที ่2000190838 1

251  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              2,064.24 11/2/2563 เลขที ่2000195773 1



252  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,084.58 11/2/2563 เลขที ่2000194690 1

253  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,748.87 11/2/2563 เลขที ่2000195555 1

254  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง                 825.90 11/2/2563 เลขที ่2000195044 1

255  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,521.18 11/2/2563 เลขที ่2000195516 1

256  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,014.12 11/2/2563 เลขที ่2000194991 1

257  0565551000040
บราิึทั ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,720.55 11/2/2563 เลขที ่2000194629 1

258  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,169.09 11/2/2563 เลขที ่2000194775 1

259  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,943.73 11/2/2563 เลขที ่2000195942 1

260  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,548.18 11/2/2563 เลขที ่2000194809 1

261  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              8,601.00 11/2/2563 เลขที ่2000194880 1

262  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,834.88 11/2/2563 เลขที ่2000195651 1

263  3510100470220 นายศักดิส์ทิธิ ์ไนเหลา่ คา่เครือ่งตัดหญา้              2,650.00 12/2/2563 เลขที ่2000209011 1

264  3560100925928 บญุหลั่น เขือ่นค า
คา่จา้งเหมาท าความสะอาดเเละก าจัดวชัพชื ที่

สถานไีฟฟ้าพะเยา 2
             3,400.00 12/2/2563 เลขที ่2000207743 1

265  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              6,307.40 12/2/2563 เลขที ่2000207290 1

266  0573537000133 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พานวนชยั คา่น ้าดืม่                 475.00 12/2/2563 เลขที ่2000209394 1



267  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันเครือ่ง              1,963.44 12/2/2563 เลขที ่2000195836 1

268  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูปอรต์เเลนด ์ทรายหบาย เเละหนิ                 960.00 12/2/2563 เลขที ่2000207398 1

269  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค คา่โครงเลือ่ยเหล็ก เเละกระดาษทรายน ้า                 309.23 12/2/2563 เลขที ่2000209044 1

270  0565546000061
บรษัิท โกลดพ์ซี ีเน็ตเวริค์ 

จ ากัด
คา่หมกึเตมิเครือ่งปริน้ท์              2,000.00 12/2/2563 เลขที ่2000209192 1

271  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัดพะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่เเฟ้ม กระดาษปกส ีเเละเทปไส              6,310.00 12/2/2563 เลขที ่2000209140 1

272  3560100040918 รา้นชเูกรยีตกิารไฟฟ้า คา่เทปสี              1,200.00 12/2/2563 เลขที ่2000205054 1

273  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร
คา่เทปปิดสนัหนังสอื กระดาษกาวหนังไก ่เครือ่ง

เย็บการะดาษ เเละลวดเย็บ
                550.00 12/2/2563 เลขที ่2000208961 1

274  3610300079361 รา้นสเุมทอเิลคทรกิส์ คา่ลา้งตูเ้เวคเตมิน ้ายาเเอร์              1,600.00 12/2/2563 เลขที ่2000207509 1

275  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,300.50 12/2/2563 เลขที ่2000207415 1

276  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 105.12 12/2/2563 เลขที ่2000209289 1

277  0105550045639
บรษีิท เเพลน บารเ์ก็ต โกลด์

 จ ากัด
คา่ Universal Saw              2,675.00 12/2/2563 เลขที ่2000209411 1

278  3560700243119 นาย อภเิชษฐ มณีวรรณ คา่จา้งเหมาตดิตัง้มเิตอร ์เเละยา้ยสบัเปลีย่น              9,762.00 12/2/2563 เลขที ่2000206279 1

279  0563551000064 หจก.พะเยาน าไพศาลบรกิาร คา่ซอ่มเครือ่งเลือ่ยยนต์              2,650.00 12/2/2563 เลขที ่2000209111 1

280  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่บล็อค ทรายหยาบ เเละปนูซเีมนต์              6,525.00 12/2/2563 เลขที ่2000209362 1

281  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              5,126.94 12/2/2563 เลขที ่2000207160 1



282  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              6,197.40 12/2/2563 เลขที ่2000207080 1

283  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่เเฟ้มสนักวา้ง เเละลวดเย็บกระดาษ                 426.00 12/2/2563 เลขที ่2000209160 1

284  0565551000040
บราิึทั ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,253.67 12/2/2563 เลขที ่2000206742 1

285  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูปอรต์เเลนด ์ทรายหบาย เเละหนิ                 830.00 12/2/2563 เลขที ่2000205154 1

286  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,845.17 12/2/2563 เลขที ่2000206924 1

287  3560100947450
รา้นรมู การฟฟิค เเอนด ์

ดไีซน์
คา่สตกิเกอร์              1,280.00 12/2/2563 เลขที ่2000209344 1

288  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่สลักกลอ่ง ไมร้ะเเนง              3,070.00 12/2/2563 เลขที ่2000209369 1

289  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีนตา่งๆ              2,855.00 12/2/2563 เลขที ่2000207561 1

290  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              5,408.64 12/2/2563 เลขที ่2000207250 1

291  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,845.23 12/2/2563 เลขที ่2000206375 1

292  3100504159805 นายประสพสขุ เลีย่วชวลติ
คา่จา้งเหมาท าความสะอาดก าจัดวชัพชื รอบๆ

สภานไีฟฟ้า2
             2,000.00 12/2/2563 เลขที ่2000207640 1

293  3560100612075 นาง ศาลษิา ไชยมะจักร์ คา่เชา่ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งส านักงานกฟย.เเมก่า              7,000.00 12/2/2563 เลขที ่2000209384 1

294  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              1,772.55 12/2/2563 เลขที ่2000206534 1

295  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              6,056.55 12/2/2563 เลขที ่2000207024 1

296  0565551000040 pttsation/k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,172.60 13/2/2563 เลขที ่2000212960 1



297  0563562000486 pttstation /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,802.90 13/2/2563 เลขที ่2000216194 1

298  0565551000040 pttstation/k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,199.90 13/2/2563 เลขที ่2000215125 1

299  0565551000040 pttstation/K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,371.10 13/2/2563 เลขที ่2000213231 1

300  0565551000040 pttstation /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,256.20 13/2/2563 เลขที ่2000215299 1

301  0565551000040 pttstation/K Bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,211.30 13/2/2563 เลขที ่2000213000 1

302  0565551000040 pttstation /k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,146.80 13/2/2563 เลขที ่2000215179 1

303  0565551000040 pttstation /k Bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,471.10 13/2/2563 เลขที ่2000213181 1

304  0565551000040 pttstation /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,275.40 13/2/2563 เลขที ่2000215221 1

305  0565551000040 pttstation /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,592.00 13/2/2563 เลขที ่2000216037 1

306  0565551000040 pttstation /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              8,686.50 13/2/2563 เลขที ่2000212788 1

307  0563562000486 pttstation/K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,605.70 13/2/2563 เลขที ่2000417299 1

308  0565551000040 pttstation/K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,090.80 13/2/2563 เลขที ่2000215395 1

309  0563562000486 pttstation /k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,838.90 13/2/2563 เลขที ่2000216117 1

310  0565551000040 pttstation/K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,290.20 13/2/2563 เลขที ่2000215346 1

311  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             5,029.00 14/2/2563 เลขที ่5200016662 1



312  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจวิ

สวกรมมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งานกฟจ.

พะเยา
           12,626.00 14/2/2563 เลขที ่5200016861 1

313  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟย.

เเมก่า
           17,120.00 14/2/2563 เลขที ่5200016719 1

314  0563562000133 พงษ์ลภัส เจรญิน ้าดืม่ คา่น ้าดืม่ ประจ าเดอืน ม.ต.2563              1,186.00 14/2/2563 เลขที ่2000222734 1

315  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟย.

เเมใ่จ
           12,840.00 14/2/2563 เลขที ่5200016430 1

316  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             5,243.00 14/2/2563 เลขที ่5200016745 1

317  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะเยา
             3,959.00 14/2/2563 เลขที ่5200016846 1

318  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟย.

เเมใ่จ
             4,922.00 14/2/2563 เลขที ่5200016725 1

319  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะเยา
           24,610.00 14/2/2563 เลขที ่5200016855 1

320  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ตรายาง                 320.00 14/2/2563 เลขที ่2000217281 1

321  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             2,889.00 14/2/2563 เลขที ่5200016714 1

322  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรเงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
           15,515.00 14/2/2563 เลขที ่5200016427 1

323  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจวิ

ศกรรมกอ่สรา้ง
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย กฟจ.พะเยา              6,099.00 14/2/2563 เลขที ่5200016753 1

324  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย กฟจ.พะเยา              2,996.00 14/2/2563 เลขที ่5200016845 1

325  0563550000486
หา้งหุน้สว่น รวมใจวศิกรรม

กอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             3,136.00 14/2/2563 เลขที ่5200016848 1

326  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหนาึว่ย งาน 

กฟย.เเมใ่จ
             2,568.00 14/2/2563 เลขที ่5200016438 1



327  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงานกฟย.

เเมใ่จ
             2,675.00 14/2/2563 เลขที ่5200016385 1

328  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะเยา
             7,811.00 14/2/2563 เลขที ่5200016851 1

329  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะเยา
           25,074.39 14/2/2563 เลขที ่5200016734 1

330  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหนาึว่ยงา

นกฟย.เเมใ่จ
             3,638.00 14/2/2563 เลขที ่5200016675 1

331  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟย.

เเมใ่จ
             5,136.00 14/2/2563 เลขที ่5200016749 1

332  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
           24,075.00 14/2/2563 เลขที ่5200016670 1

333  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
           15,729.00 14/2/2563 เลขที ่5200016364 1

334  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่จา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งาน 

กฟย เเมใ่จ
             3,531.00 14/2/2563 เลขที ่5200016868 1

335  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงาน กฟจ.

พะเยา
             6,099.00 14/2/2563 เลขที ่5200016690 1

336  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายงานกฟย.

เเมใ่จ
           16,050.00 14/2/2563 เลขที ่5200016700 1

337  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง

คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย งาน กฟจ.

พะเยา
           50,821.34 14/2/2563 เลขที ่5200016866 1

338  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย
คา่เเรงจา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหนาึว่ยงาน 

กฟย.เเมใ่จ
             9,416.00 14/2/2563 เลขที ่5200016656 1

339  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่กริง่ไรส้าย เเละสสีเปรย์                 933.00 17/2/2563 เลขที ่2000424955 1

340  1560100132450 กฤษฎาเภสชั คา่ยาภายนอกเเละภายในตา่งๆ              1,102.00 17/2/2563 เลขที ่2000424940 1

341  3560100086403 รา้นชาลวนั คา่ยางชะลอความเร็ว เเละกระเบือ้งยางผูพ้กิาร              2,265.00 17/2/2563 เลขที ่2000424904 1



342  3569900163800 รา้นเก็บสตางค์ คา่ถา่ยเอกสาร              4,144.00 17/2/2563 เลขที ่2000424795 1

343  0563562000486 pttstation /k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,287.20 17/2/2563 เลขที ่2000417312 1

344  1560100322747 นายสริพัินธ ์ค าวงสา คา่เเรงจา้งเหมาซอ่มเเซมระบบไฟฟ้า              2,111.00 17/2/2563 เลขที ่2000424723 1

345  0505534000746 บรษัิท นิม่ซีเ่สง้รถยก จ ากัด คา่บรกิารรถเครน              6,955.00 17/2/2563 เลขที ่2000425104 1

346  0563562000486 pttstation /k bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,099.10 17/2/2563 เลขที ่2000417328 1

347  3560100441629 รา้น เค.คอมพวิเตอร์ คา่ซอ่มจอคอมพวิเตอร์                 250.00 17/2/2563 เลขที ่2000425125 1

348  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด อับกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถยนต์                 107.80 17/2/2563 เลขที ่2000417470 1

349  0505534000746 บรษัิท นิม่ซีเ่ส็งรถยก จ ากัด คา่บรกิารรถเครน            16,050.00 17/2/2563 เลขที ่2000425112 1

350  5560700001308 รา้นเพ็ญภัณฑ์ คา่กาวเทปโฟม                 420.00 17/2/2563 เลขที ่2000424985 1

351  3510100470220 รา้นศักดิส์ทิธิ ์ซพัพลาย คา่ซอ่มเเซมเเละซือ้เครือ่งป๊ัมน ้า              2,850.00 17/2/2563 เลขที ่2000424677 1

352  3560100451331 รา้นศักดิกืลการ คา่ทีห่อ้ปรอก              7,222.50 18/2/2563 เลขที ่2000433927 1

353  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่วสัดอุปุกรณ์เครือ่งยนตเ์เละคา่เเรง            10,079.40 18/2/2563 เลขที ่2000434032 1

354  0562522000018 รา้นพะเยาสามชาย คา่ลอ้สายไฟ เเละดอกเจาะคอนกรตี              6,468.15 18/2/2563 เลขที ่2000433463 1

355  3520500446482 ส.กจิเจรญิ คา่สบูสิง่ปฏกิลู              1,200.00 18/2/2563 เลขที ่2006433102 1

356  3110401228855 รา้นดอกไมย้ายนอ้ย คา่เเจกันดอกไมเ้เหง้                 600.00 18/2/2563 เลขที ่2000432359 1



357  0562522000018 รา้นพะเยาสามชาย คา่ประเเจตา่งๆ สะเกนโอเมกา้ เเละกรรไกรตัดเหล็ก              8,543.95 18/2/2563 เลขที ่2000433295 1

358  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร พลาสตกิลกูฟกุ เเละตรายางวนัที่                 390.00 18/2/2563 เลขที ่2000432279 1

359  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่อปุกรณ์เเละวสัดชุา่ง            12,476.20 18/2/2563 เลขที ่2000433744 1

360  3560101164441 อูช่า่งลอย คา่วสัดอุปุกรณ์เครือ่งยนตเ์เละคา่เเรง            44,100.00 19/2/2563 เลขที ่2000443705 1

361  3510100167411 ภักตพิงษ์ ทาระวรรณ์ คา่เชา่รถยนต์            13,400.00 19/2/2563 เลขที ่5200019692 1

362  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์                 105.92 19/2/2563 เลขที ่2000443736 1

363  0105513004762
บรษัิท รโิก ้ประเทศไทย 

จ ากัด
คา่น ้าหมกึ              3,745.00 19/2/2563 เลขที ่2000443590 1

364  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ
คา่ชดุยกกระจก, มอืหมนุกระจกขา้ง, คา่จ าปาเพลา

กลาง เเละคา่เเรง
           15,836.00 19/2/2563 เลขที ่2000403715 1

365  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐลนิ จ ากัด
คา่ชองฉากฟ้า ,สามตาฉากฟ้า ,ขอ้ตอ่เกลยีวในฟ้า,

 ขอ้ตอ่ตรงลดฟ้า เเละคา่บลอกรัด
                132.00 19/2/2563 เลขที ่2000443756 1

366  3560100451331 รา้นศักดิก์ลการ คา่น ้ามันเครือ่งเเละกรองน ้ามันเครือ่ง              1,831.84 19/2/2563 เลขที ่2000443728 1

367  3560100451331 รา้นศักดิก์ลกาาร คา่น ้ามันเครือ่งเเละกรองน ้ามันเครือ่ง              1,831.84 19/2/2563 เลขที ่2000443723 1

368  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่เเถน่เนจเหล็ก                 100.00 19/2/2563 เลขที ่2000443747 1

369  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ16/1/กค 827 พย/ใชง้านผปบ.                 425.12 20/2/2563 เลขที ่2000488959 1

370  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,293.60 20/2/2563 เลขที ่2000446799 1

371  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,214.49 20/2/2563 เลขที ่2000446760 1



372  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              2,478.96 20/2/2563 เลขที ่2000446605 1

373  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย 1จา้งเหมาพะเยาศรวีไิชย-บา้นต ๊าดอนมลู ม.2            10,749.49 20/2/2563 เลขที ่5200020390 1

374  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย คา่จา้งรถขดุเจาะ-ผปบ.พย.              7,490.00 20/2/2563 เลขที ่2000449725 1

375  0523506000085 หจก.ล าปางศริชิยั คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.              3,210.54 20/2/2563 เลขที ่2000445471 1

376  3560100441629 รา้นเค คอมพวิเตอร์ คา่เปลีย่นเพาเวอรซ์พัพลาย-ผกส.พย.                 550.00 20/2/2563 เลขที ่2000451651 1

377  0565551000040
บรษัิท ฟเูเสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถยนต์              4,587.20 20/2/2563 เลขที ่2000446648 1

378  0562522000018
หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล

พะเยาสามชาย
คา่เชอืก ตะไบ-ผปบ.พย.              1,112.80 20/2/2563 เลขที ่2000445785 1

379  3560100441629 รา้นเค คอมพวิเตอร์
คา่เปลีย่นเพาเวอรซ์พัพลาย พัดลมคอมพวิเตอร-์

ผบป.พย.
                950.00 20/2/2563 เลขที ่2000451674 1

380  3570101274220 รา้นแอดเวอรไ์ทซิง่ มเีดยี คา่สตกิเกอร-์กฟย.แมใ่จ              4,860.00 21/2/2563 เลขที ่2000458315 1

381  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่ทะเบยีนรับ-สง่ สติ๊กเกอร-์ผปบ.พย.                 750.00 21/2/2563 เลขที ่2000458760 1

382  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้วางของ-กฟย.ภกูามยาว              1,500.00 21/2/2563 เลขที ่2000458460 1

383  0565551000040 ptt station /K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,444.90 21/2/2563 เลขที ่2000453174 1

384  0565558000118 ptt station /K Bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,267.70 21/2/2563 เลขที ่2000453236 1

385  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล
คา่น ้ามันหยอดโซ ่ไสก้รองอากาศ หัวเทยีน-

ผปบ.พย.
             1,980.00 21/2/2563 เลขที ่2000459120 1

386  1509900260167 อูแ่บงคก์ลการ คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ 80-7963 พย.-ผปบ.พย.              7,130.00 21/2/2563 เลขที ่2000454725 1



387  0565558000118 ptt station/ K bank คา่น ้ามันรถยนต์              1,232.80 21/2/2563 เลขที ่2000453320 1

388  3570100935591 รา้นออมดนิปั้นดนิเผา คา่กระถางพรอ้มจานรอง-ผคพ.พย.              7,650.00 21/2/2563 เลขที ่2000458241 1

389  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คา่ชัน้วางของ-กฟย.ภกูามยาว              1,900.00 21/2/2563 เลขที ่2000458493 1

390  1509900260167 อูแ่บงคก์ลการ คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ กค 827 พย.-ผปบ.พย.              1,480.00 21/2/2563 เลขที ่2000454612 1

391  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนู หนิ ทราย-ผกส.พย.              6,640.00 26/2/2563 เลขที ่2000485818 1

392  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนู หนิ ทราย-ผกส.พย.            15,770.00 26/2/2563 เลขที ่2000485751 1

393  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน
คา่ทชิชู ่ถา่น AA-ผคพ.พย.                 439.00 26/2/2563 เลขที ่2000484351 1

394  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนู หนิ ทราย-ผกส.พย.                 830.00 26/2/2563 เลขที ่2000485771 1

395  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน

คา่สตกิเกอร ์ลวดเสยีบ แลคซนี แฟ้ม ปากกา-ผค

พ.พย.
                786.00 26/2/2563 เลขที ่2000485785 1

396  0523546000558
หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธรีวญิญ์

เอ็นจเินยีริง่
คา่หลอดไฟ ขัว้หลอดไฟ เบรกเกอร-์ผปบ.พย.            16,802.21 26/2/2563 เลขที ่2000485729 1

397  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่เพจ ฟลุก๊ ลวดเชือ่ม ใบตัด ขอ้งอ แป้บ-ผกส.พย.              1,436.00 26/2/2563 เลขที ่2000484214 1

398  0563550000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรา้ง
1จา้งเหมารวมใจวศิวกรรม-บา้นรอ่งไฮ ม.5            42,800.00 26/2/2563

เลขที ่poเลขที่

5200023083
1

399  0563560001809
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยา

เครือ่งเขยีน

คา่คลบิด า เทปโฟมกาว ตระกรา้ใสเ่อกสาร-ผค

พ.พย.
             1,065.00 26/2/2563 เลขที ่2000485797 1

400  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนู หนิ ทราย-ผกส.พย.              3,320.00 26/2/2563 เลขที ่2000485822 1

401  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ33/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.                 863.61 27/2/2563 เลขที ่2000487296 1



402  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ56/1/กค 826 พย/ใชง้านผบป.              1,370.32 27/2/2563 เลขที ่2000488686 1

403  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ60/1/80 8054 พย./ใชง้านผบค.              1,570.20 27/2/2563 เลขที ่20004191300 1

404  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ52/1/80 1259 พย./ใชง้นผกส.              1,288.04 27/2/2563 เลขที ่2000491559 1

405  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ36/1/ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)                 891.72 27/2/2563 เลขที ่2000488483 1

406  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ62/1/80 0823 พย./ใชง้านผกส.              1,647.34 27/2/2563 เลขที ่2000491445 1

407  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ25/1/กค 827 พย/ใชง้านผปบ.                 654.25 27/2/2563 เลขที ่2000488931 1

408  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ50/1/ฮฐ 2369 กทม./ใชง้านผกส.              1,263.50 27/2/2563 เลขที ่2000489766 1

409  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ34/1/ฮฐ 2369 กทม./ใชง้านผกส.                 831.98 27/2/2563 เลขที ่2000490001 1

410  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ57/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,394.79 27/2/2563 เลขที ่2000488126 1

411  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ40/1/กค 827 พย/ใชง้านผปบ.              1,010.80 27/2/2563 เลขที ่2000489617 1

412  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ52/1/บจ 599 พย./ใชง้านผกส.              1,314.04 27/2/2563 เลขที ่2000491519 1

413  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ57/1/ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)              1,497.39 27/2/2563 เลขที ่2000488207 1

414  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ48/1/ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)              1,241.76 27/2/2563 เลขที ่2000488309 1

415  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ49/1/บจ 599 พย./ใชง้านผกส.              1,301.93 27/2/2563 เลขที ่2000491487 1

416  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ25/1/ฮว 2932 กทม./ใชง้านผกส.                 654.25 27/2/2563 เลขที ่2000489728 1



417  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ51/1/กค 827 พย/ใชง้านผปบ.              1,339.77 27/2/2563 เลขที ่2000489670 1

418  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ30/1/ฮฐ 2369 กทม./ใชง้านผกส.                 734.10 27/2/2563 เลขที ่2000489817 1

419  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ65/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,590.55 27/2/2563 เลขที ่2000488160 1

420  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ60/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,576.20 27/2/2563 เลขที ่2000487046 1

421  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ56/1/80 3995 พย./ใชง้านผบค.              1,415.12 27/2/2563 เลขที ่2000491690 1

422  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ37/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.                 916.49 27/2/2563 เลขที ่2000487729 1

423  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ35/1/ขอ 6607 ชม./ใชง้านรอง(ท)              1,061.20 27/2/2563 เลขที ่2000488538 1

424  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ52/1/9กจ 6115 กทม./ใชง้านผจก.              1,314.04 27/2/2563 เลขที ่2000487464 1

425  3560100451331 ศ กดิก์ลการ นางจรัสศร ีแซอ่ึง้
คา่ซอ่มเบรก ระบบพวงมาลัยรถ บจ 599 พย-

ผกส.พย.
           33,009.50 28/2/2563 เลขที ่2000487828 1

426  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.              3,320.00 1/3/2563 เลขที ่2000485822 1

427  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.              6,640.00 1/3/2563 เลขที ่2000485818 1

428  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.                 830.00 1/3/2563 เลขที ่2000485827 1

429  3560100451331 อูศ่ักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถ บจ 599 พย.-ผกส.พย.            33,009.50 1/3/2563 เลขที ่2000487828 1

430  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ4/3/1กจ 7798 พย./ใชง้านผมต.                 105.72 2/3/2563 เลขที ่2000501628 1

431  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ54/1/80 8053 พย./ใชง้านผมต.              1,634.58 2/3/2563 เลขที ่2000501828 1



432  0405560005742
บรษัิท เอ็น แอนด ์อาย 

ปิโตรเลยีม จ ากัด
คา่น ้ามันรถ 9กจ 6115 กทม.-ผจก.พย.              1,515.00 2/3/2563 เลขที ่2000504126 1

433  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ41/3/บง 4663 พย./ใชง้านผมต.              1,108.23 2/3/2563 เลขที ่2000501918 1

434  0305559005077
บรษัิท บา้นใหม ่ปิโตรเลยีม 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ 9กจ 6115 กทม.-ผจก.พย.              1,266.70 2/3/2563 เลขที ่2000504192 1

435  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ3/3/1กจ 7798 พย./ใชง้านผมต.                   81.09 2/3/2563 เลขที ่2000501495 1

436  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ4/3/1กจ 7798 พย./ใชง้านผมต.                 106.52 2/3/2563 เลขที ่2000501758 1

437  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ4.50/3/1กจ 7798 พย./ใชง้านผมต.                 118.94 2/3/2563 เลขที ่2000501593 1

438  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันรถ36/3/บง 4663 พย./ใชง้านผมต.                 987.48 2/3/2563 เลขที ่2000501886 1

439  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/75/1/286957              1,835.20 3/3/2563 เลขที ่2000508630 1

440  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด

คา่น ้ามันรถ90/1/80 7788 ลป./

C-62-A-PHYCS.0099.02.1 02.2
             2,202.30 3/3/2563 เลขที ่2000511137 1

441  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผมต./บง4663/36/1/371200                 958.70 3/3/2563 เลขที ่2000509363 1

442  0503544004351 หจก.พพีวี ี2001 ซือ้ผงเชือ่มรหัสพัสด1ุ010220123 จ านวน 500 ชดุ            21,400.00 3/3/2563 เลขที ่po3001669205 1

443  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./804066/60/1/363967              1,468.20 3/3/2563 เลขที ่2000508472 1

444  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผมต./บง4663/40/1/372544              1,085.20 3/3/2563 เลขที ่2000509300 1

445  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/70/1/286668              1,712.90 3/3/2563 เลขที ่2000508568 1

446  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์/803114/1/169/737218/              4,135.40 3/3/2563 เลขที ่2000511683 1



447  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./803117/35/1/481439                 867.00 3/3/2563 เลขที ่2000508340 1

448  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผบค./808054/60/1/181505              1,468.20 3/3/2563 เลขที ่2000509051 1

449  0565551000040 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พบิลูธัม คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/63/1/287959              1,539.10 5/3/2563 เลขที ่2000523167 1

450  0563550000036 หจก. วนัสริ ิเซอรว์สิ คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/56/1/287737              1,387.10 5/3/2563 เลขที ่2000526817 1

451  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./811641/62/1/113660              1,535.70 5/3/2563 เลขที ่2000523084 1

452  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./บบ4638/39/1/577919                 954.30 5/3/2563 เลขที ่2000521560 1

453  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/67/1/288424              1,559.10 5/3/2563 เลขที ่2000522643 1

454  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/72/1/287504              1,783.40 5/3/2563 เลขที ่2000522232 1

455  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./บบ4638/23/1/578135                 549.00 5/3/2563 เลขที ่2000521748 1

456  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./805727/72/1/28745              1,761.80 5/3/2563 เลขที ่2000522131 1

457  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./804066/57/1/364258              1,411.90 5/3/2563 เลขที ่2000521851 1

458  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./811641/70/1/112902              1,712.90 5/3/2563 เลขที ่2000522778 1

459  0565551000040
บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ากัด
คา่น ้ามันฟลกีารด์ผปบ./803117/54/1/481928              1,337.60 5/3/2563 เลขที ่2000521963 1

460  3560100676821 นายศักดนัินท ์งานหมั่น คา่เชา่ สนง. เดอืน ก.พ.63-กฟย.ภกย.              9,300.00 6/3/2563 เลขที ่2000514707 1

461  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง คา่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.ภกย.                 400.00 6/3/2563 เลขที ่2000531878 1



462  3560700172611 นางสนธยา มาซอย คา่จา้งเหมาท าความสะอาด-กฟย.แมใ่จ              2,337.00 6/3/2563 เลขที ่2000531863 1

463  5260075320001 นางขวญัเรอืน ปัญญาวรรณ คา่น ้าดืม่-กฟย.แมใ่จ                 180.00 6/3/2563 เลขที ่2000168455 1

464  3569900063562 รา้นนครนวิสก์ารพมิพ์ คา่สมดุจดหน่วยไฟฟ้า-ผบป.พย.                 450.00 6/3/2563 เลขที ่2000514776 1

465  3102200926654 นายสมชาย ใจหมั่น คา่ดแูลสวน เดอืน ก.พ.63-ผบห.พย.              5,985.00 6/3/2563 เลขที ่2000514635 1

466  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง คา่ท าความสะอาดเดอืน ก.พ.63-กฟย.ภกูามยาว              1,938.00 6/3/2563 เลขที ่2000514721 1

467  3560100451331 อูศ่ักดิก์ลการ คา่แบตเตอรีร่ถ 80-1259 พย.-ผกส.พย.              4,258.60 6/3/2563 เลขที ่2000514789 1

468  1509900260167 อูแ่บงคก์ลการ คา่ซอ่มรถ 80-4149 พย.-ผปบ.พย.              5,960.00 6/3/2563 เลขที ่2000514759 1

469  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร
คา่ปากกา ดนิสอ เทปลบค าผดิ ถา่น AA กระดาษ

ส-ีผบห.พย.
             1,953.00 6/3/2563 เลขที ่2000514693 1

470  3560100042431 นายค า บญุเรอืง คา่น ้าดืม่-กฟย.ภกย.                 300.00 6/3/2563 เลขที ่2000531876 1

471  3560100676812 นางสมศร ีบญุเรอืง
คา่น ้ายาลา้งหอ้งน ้า เช็ดกระจก กอ้นดับกลิน่-

กฟย.ภกย.
                479.00 6/3/2563 เลขที ่2000531873 1

472  5260075320001 นางขวญัเรอืน ปัญญาวรรณ คา่น ้าดืม่-กฟย.แมใ่จ                 180.00 6/3/2563 เลขที ่2000531848 1

473  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                 105.92 6/3/2563 เลขที ่2000531907 1

474  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค คา่หลอดไฟ บัสลาสต ์สตารท์เตอร-์ผคพ.พย.              1,740.00 6/3/2563 เลขที ่2000531914 1

475  3506700172593 นางยา้ย แปงสาย คา่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.แมใ่จ                 400.00 6/3/2563 เลขที ่2000531718 1

476  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่กระดาษ A4-กฟจ.พย.              1,320.00 6/3/2563 เลขที ่2000514674 1



477  3560700234119 นายอภเิชษฐ มณีวรรณ
คา่จา้งเหมาตดิตัง้ ยา้ยสบัถอนมเิตอรง์วด1-29กพ.

63
             4,839.00 6/3/2563 เลขที ่2000535694 1

478  1560100029918 รา้นเกตแุอรเ์ซอรว์สิ คา่ยา้ยและตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ-ผคพ.พย.              4,500.00 6/3/2563 เลขที ่2000514906 1

479  3650100102629 รา้นไออุน่ ดไีซน์ คา่ป้ายแผนก-ผปบ.พย.              2,570.00 6/3/2563 เลขที ่2000531853 1

480  3560500430403 นายวรสทิธิ ์ประสงค์ คา่ดแูลสวน เดอืน ก.พ.63-ผบห.พย.              5,985.00 6/3/2563 เลขที ่2000514647 1

481  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              6,623.30 6/3/2563 เลขที ่5200027704 1

482  3569900163800 รา้นเก็บสตางค์ คา่ถา่ยเอกสาร ท าบัตร-นทน.พย.            18,620.00 6/3/2563 เลขที ่2100068079 1

483  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค
คา่ทอ่พวีซี ีตรงเกลยีวนอก ขอ้งอ บอลวาลว์ 

อะไหลช่ดุน ้าเขา้-ผคพ.พย.
                585.00 6/3/2563 เลขที ่2000531911 1

484  3569900082427 รา้น Pleng Copy คา่ถา่ยเอกสาร-ผบห.พย.                 450.00 6/3/2563 เลขที ่2000169374 1

485  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนู สกร ูแปรงสลัดน ้า ทราย-ผกส.พย.              1,940.00 6/3/2563 เลขที ่2000514795 1

486  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย-กฟย.แมใ่จ                 103.92 6/3/2563 เลขที ่2000531867 1

487  5560790000845 นายสมพงษ์ รัตนบญุโชติ คา่เชา่ สนง. เดอืน ก.พ.63-กฟย.แมใ่จ              9,900.00 6/3/2563 เลขที ่2000514734 1

488  1500100215631 รา้นอยูด่พีาณชิย์ คา่ชัน้วางของ-ผบป.พย.              3,500.00 6/3/2563 เลขที ่2000531904 1

489  3560101093713 นส.ดวงมณี ยอดพล คา่ท าความสะอาดเดอืน ก.พ.63-ผคพ.พย.              2,337.00 6/3/2563 เลขที ่2000514658 1

490  1560100352361 รา้นบิ๊กแบตเตอรี่ คา่น ้ากลั่นรถโฟลค์ลฟิ-ผคพ.พย.                 880.00 6/3/2563 เลขที ่2000514853 1

491  3520300363541 นางสมจติร ์พรมเสน คา่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.แมก่า                 400.00 10/3/2563 เลขที ่2000552159 1



492  0567114711162 รา้นวรรณ์ดผีา้มา่น คา่ผา้คลมุเบาะทีน่ั่ง-ผบป.พย.              2,000.00 10/3/2563 เลขที ่2000553354 1

493  1560100132450 รา้นกฤษฎาเภสชั คา่ยาสามัญ-นทน.พย.              1,562.00 10/3/2563 เลขที ่2000552859 1

494  0523546000558 หจก.ธรีวญิญ ์เอ็นจเินยีริง่ คา่เชอืกใยยักษ์-ผปบ.พย.            17,334.00 10/3/2563 เลขที ่2000552496 1

495  0105550094524
บรษัิท อัลตเิมท พลัส ซพั

พลาย จ ากัด
คา่ถงุมอืหนัง-นทน.พย.            17,976.00 10/3/2563 เลขที ่2000551565 1

496  3560100133886 รา้นตน้ตระกลูพานชิย์
คา่น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ลา้งจาน เช็ดกระจก เจลลา้งมอื

 ไมก้วาด-กฟย.แมก่า
                790.00 10/3/2563 เลขที ่2000552366 1

497  3560100612075 นางศาลษิา ไชยมะจักร์ คา่เชา่ สนง.-กฟย.แมก่า              7,000.00 10/3/2563 เลขที ่2000553424 1

498  0105550094524
บรษัิท อัลตเิมท พลัส ซพั

พลาย จ ากัด
คา่หมวกนริภัย สายรัดคาง-นทน.พย.            35,952.00 10/3/2563 เลขที ่2000551599 1

499  3560100212964 น ้าดืม่เขือ่นค า อารโ์อ คา่น ้าดืม่-กฟย.แมก่า                 360.00 10/3/2563 เลขที ่2000552119 1

500  3560100451331 อูศ่ักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถ 80-3114 พย.-ผกส.พย.              9,223.40 10/3/2563 เลขที ่2000552983 1

501  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              1,498.00 10/3/2563 เลขที ่5200029408 1

502  3550400186110 นายสามารถ มาทะ คา่ซอ่มโตะ๊เครือ่งพมิพ ์เคานเ์ตอร-์ผบป.พย.              4,000.00 10/3/2563 เลขที ่2000553315 1

503  3560100451331 อูศ่ักดิก์ลการ คา่ซอ่มรถ 91-7924 กทม.-ผกส.พย.            15,627.35 10/3/2563 เลขที ่2000551830 1

504  0563543000131 หจก.พะเยาศรวีไิชย คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            61,514.30 10/3/2563 เลขที ่5200029408 1

505  3510100167411 นายภักดพิงษ์ ทาระวรรณ คา่เชา่รถยนต-์กฟจ.พย.            13,400.00 10/3/2563 เลขที ่5200029906 1

506  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่หนิปนูทราย-ผกส.พย.                 830.00 10/3/2563 เลขที ่2000552919 1



507  1560700041315 รา้นนันทยา คา่น ้ายาถพูืน้ ลา้งหอ้งน ้า ลา้งจาน ทชิชู-่กฟย.แมใ่จ                 457.00 10/3/2563 เลขที ่2000551747 1

508  3560100686826 รา้นป้ายภกูามยาว คา่ป้ายโฟมบอรด์-กฟย.ภกย.              1,050.00 10/3/2563 เลขที ่2000552062 1

509  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้า คา่จา้งรถเครน-ผปบ.พย.            10,700.00 10/3/2563 เลขที ่2000549645 1

510  3550800006755 รา้นดอกไมศ้ศพิะเยา คา่พานพุม่ดอกไมส้ด-ผบห.พย.                 500.00 11/3/2563 เลขที ่2000561938 1

511  3309900921200 นายอดุมชยั ดว้งนลิ
คา่จา้งเหมาตดิตัง้ ยา้ยสบัถอนมเิตอรง์วด1-29กพ.

63
             3,729.00 11/3/2563 เลขที ่2000554829 1

512  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์98-1542 กทม.              3,135.26 12/3/2563 เลขที ่2000558470 1

513  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์91-4389 กทม.              4,991.30 12/3/2563 เลขที ่2000556468 1

514  3560100040918 รา้นชเูกยีรตกิารไฟฟ้า 2 คา่เตา้รับกราวด-์กฟย.ภกย.                 350.00 12/3/2563 เลขที ่2000568330 1

515  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              3,638.00 12/3/2563 เลขที ่5200032086 1

516  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              4,922.00 12/3/2563 เลขที ่5200032084 1

517  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์51-6617 กทม.              1,701.05 12/3/2563 เลขที ่2000558610 1

518  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            11,770.00 12/3/2563 เลขที ่5200032085 1

519  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์93-3624 กทม.              2,477.00 12/3/2563 เลขที ่2000559809 1

520  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์99-8106 กทม.              9,457.20 12/3/2563 เลขที ่2000556071 1

521  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            23,540.00 12/3/2563 เลขที ่5200032074 1



522  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์93-3621 กทม.              5,201.46 12/3/2563 เลขที ่2000556804 1

523  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์พล-1038 กทม.              1,516.20 12/3/2563 เลขที ่2000558828 1

524  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   99.12 12/3/2563 เลขที ่2000568601 1

525  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์51-6617 กทม.              1,590.55 12/3/2563 เลขที ่2000559853 1

526  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์89-4198 กทม.              3,152.40 12/3/2563 เลขที ่2000556897 1

527  1560700413562 รา้นนันทยา
คา่สเปรยด์ับกลิน่ สบูเ่หลว กอ้นหอมดับกลิน่-กฟย.

มจ.
                250.00 12/3/2563 เลขที ่2000568515 1

528  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              2,568.00 12/3/2563 เลขที ่5200032076 1

529  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์91-0044              5,512.65 12/3/2563 เลขที ่2000555974 1

530  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์51-6589 กทม.              4,043.20 12/3/2563 เลขที ่2000559767 1

531  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              1,078.56 12/3/2563 เลขที ่5200032072 1

532  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            17,723.48 12/3/2563 เลขที ่5200032073 1

533  3560100837913 รา้นทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คา่ป้าย-ผบป.พย.              6,050.00 12/3/2563 เลขที ่2000568732 1

534  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คา่ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร-ผปบ.พย.            26,182.90 12/3/2563 เลขที ่5200032057 1

535  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์51-6617 กทม.              1,642.55 12/3/2563 เลขที ่2000559673 1

536  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์89-5058 กทม.              6,019.10 12/3/2563 เลขที ่2000558673 1



537  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์96-5814 กทม.              3,815.77 12/3/2563 เลขที ่2000558764 1

538  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์89-5058 กทม.              5,779.40 12/3/2563 เลขที ่2000556336 1

539  0503543004200 หจก.โกลเดน้-โปรเซฟตีช้สู ์ คา่รองเทา้คอมแบท-นทน.พย.            79,394.00 12/3/2563 เลขที ่2000567687 1

540  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญป่
คา่น ้ามันรถยนต ์98-1542 กทม.              4,194.82 12/3/2563 เลขที ่2000559710 1

541  3560100837913 รา้นทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คา่ป้าย-ผบป.พย.              9,560.00 12/3/2563 เลขที ่2000568858 1

542  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              7,704.00 12/3/2563 เลขที ่5200032087 1

543  3560100441629 รา้นเค คอมพวิเตอร์ คา่หมกึพมิพ ์ชดุสรา้งภาพ-ผบห.พย.              9,700.00 12/3/2563 เลขที ่2000567293 1

544  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์89-4198 กทม.              3,588.34 12/3/2563 เลขที ่2000559536 1

545  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            10,700.00 12/3/2563 เลขที ่5200032078 1

546  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์89-5058 กทม.              5,812.10 12/3/2563 เลขที ่2000559208 1

547  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรม คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              7,896.60 12/3/2563 เลขที ่5200032088 1

548  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถยนต ์80-8109 พย.              1,345.80 13/3/2563 เลขที ่2000576184 1

549  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3767 พย.              3,655.50 13/3/2563 เลขที ่2000570542 1

550  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒผ-1998              1,300.00 13/3/2563 เลขที ่2000570313 1

551  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008(

ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-4149 พย.              3,388.83 13/3/2563 เลขที ่200567014 1



552  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-2670 ลพ.              3,032.40 13/3/2563 เลขที ่2000570595 1

553  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒผ-1998              1,565.30 13/3/2563 เลขที ่2000570194 1

554  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์กค-826 พย.              1,465.66 13/3/2563 เลขที ่2000570901 1

555  0563562000486
หา้งหุน้สว่นจ ากัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒผ-1998              1,610.00 13/3/2563 เลขที ่2000570276 1

556  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์53-1263 กทม.              1,592.01 13/3/2563 เลขที ่2000567208 1

557  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3115 พย.              2,249.03 13/3/2563 เลขที ่2000567315 1

558  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-4149 พย.              4,282.25 13/3/2563 เลขที ่2000566823 1

559  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3371 พย.              1,858.07 16/3/2563 เลขที ่2000571260 1

560  3560100212964 รา้นน ้าดืม่เขือ่นค า อารโ์อ คา่น ้าดืม่-สฟฟ.พย.2                   90.00 16/3/2563 เลขที ่2000576636 1

561  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7872                 929.90 16/3/2563 เลขที ่2000582377 1

562  0565558000118
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-8055 พย.              1,468.20 16/3/2563 เลขที ่2000583011 1

563  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถ กรร-601 พย.                 132.40 16/3/2563 เลขที ่2000574129 1

564  0563560001809 หจก.พะเยาเครือ่งเขยีน คา่เทปโฟมกาว ลวดเย็บ แฟ้ม เทปพวีซี-ีกฟย.ภกย.                 979.00 16/3/2563 เลขที ่2000583649 1

565  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒฆ-2409 กทม.              1,753.39 16/3/2563 เลขที ่2000573775 1

566  3570500372888 รา้นประดษิฐก์ารพมิพ์ คา่พระบรมฉายาลักษณ์พรอ้มกรอบ-สฟฟ.พย.              2,600.00 16/3/2563 เลขที ่2000576583 1



567  0565558000118
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถ กค-2614              1,263.50 16/3/2563 เลขที ่2000582844 1

568  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7963 พย.              1,712.90 16/3/2563 เลขที ่2000572072 1

569  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์บบ-4638 พย.                 808.64 16/3/2563 เลขที ่2000574290 1

570  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5727 พย.              1,491.69 16/3/2563 เลขที ่2000573651 1

571  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค คา่สปอรตไลท ์สายไฟ คัตเอา้ท ์ตูก้ันฝน-ผคพ.พย.              8,400.00 16/3/2563 เลขที ่2000580921 1

572  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5427 พย.              1,693.09 16/3/2563 เลขที ่2000572549 1

573  3569900013077 รา้นเป็นตอ่
คา่น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ถพูืน้ เช็ดกระจก ทชิชู-่

สฟฟ.พย.2
                325.00 16/3/2563 เลขที ่2000576628 1

574  3569900013077 รา้นเป็นตอ่
คา่น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ถพูืน้ เช็ดกระจก ไมก้วาด-

สฟฟ.พย.
                270.00 16/3/2563 เลขที ่2000576625 1

575  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถนต ์80-3994 พย.              1,296.90 16/3/2563 เลขที ่2000582299 1

576  3560100040918 รา้นชเูกยีรตกิารไฟฟ้า 2 คา่เคเบิล้ไทด ์เทปส-ีผมต.พย.              4,950.00 16/3/2563 เลขที ่2000576554 1

577  3560100095259 รา้นน ้าดืม่ปทมุวดี คา่น ้าดืม่-สฟฟ.พย.                   60.00 16/3/2563 เลขที ่2000576643 1

578  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              2,127.87 16/3/2563 เลขที ่2000574006 1

579  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7963 พย.              1,970.25 16/3/2563 เลขที ่2000572273 1

580  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5727 พย.              1,970.25 16/3/2563 เลขที ่2000572500 1

581  3100504159805 นายประสพสขุ เลีย่วชวลติ คา่ท าความสะอาด-สฟฟ.พย.              2,000.00 16/3/2563 เลขที ่2000580534 1



582  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค คา่ึล่วดเชือ่ม-ผคพ.พย.              2,068.00 16/3/2563 เลขที ่2000580950 1

583  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3371 พย.              1,865.82 16/3/2563 เลขที ่2000571115 1

584  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3994 พย.              1,015.60 16/3/2563 เลขที ่2000582224 1

585  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.              2,440.00 16/3/2563 เลขที ่2000576522 1

586  0183554000018 หจก.เอเชยีชยันาทออยล์ คา่น ้ามันรถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.              1,737.40 16/3/2563 เลขที ่2000576069 1

587  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒฆ-2409 กทม.              1,786.31 16/3/2563 เลขที ่2000573697 1

588  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค คา่สายยาง-ผคพ.พย.              1,926.00 16/3/2563 เลขที ่2000582872 1

589  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3994 พย.              1,114.60 16/3/2563 เลขที ่2000582492 1

590  5560700001308 รา้นเพ็ญภัณฑ์
คา่ลวดเย็บ หมึกีเตมิตลับชาด ครมีนับแบงค-์กฟย.

แมใ่จ
                315.00 16/3/2563 เลขที ่2000582930 1

591  3560100925928 นายบญุหลัน เขือ่นค า คา่ดแูลสวน-สฟฟ.พย.2              3,400.00 16/3/2563 เลขที ่2000580482 1

592  3560100646344 รา้นอารต์ ดไีซน์ คา่ป้าย-กฟย.ภกย.              3,940.00 16/3/2563 เลขที ่2000576437 1

593  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7963 พย.              1,387.01 16/3/2563 เลขที ่2000572229 1

594  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันเครือ่งป่ันไฟ                 814.80 16/3/2563 เลขที ่2000571467 1

595  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3371 พย.              1,490.93 16/3/2563 เลขที ่2000571334 1

596  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒฆ-2409 หทม.              1,733.82 16/3/2563 เลขที ่2000573850 1



597  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7963 พย.              1,810.78 16/3/2563 เลขที ่2000572038 1

598  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3371 พย.              1,858.07 16/3/2563 เลขที ่2000571260 1

599  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5727 พย.              1,962.75 16/3/2563 เลขที ่2000572447 1

600  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-7963 พย.              1,743.63 16/3/2563 เลขที ่2000572104 1

601  0655550000193 บรษัิท ศรสีธุา จ ากัด คา่น ้ามันรถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.              1,499.50 16/3/2563 เลขที ่2000576124 1

602  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์พย-9638 พย.                 814.37 16/3/2563 เลขที ่2000574328 1

603  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-3117 พย.              1,444.85 16/3/2563 เลขที ่2000574182 1

604  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์2ฒฆ-2409 กทม.              1,844.71 16/3/2563 เลขที ่2000575124 1

605  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์81-1641 พย.              2,679.54 16/3/2563 เลขที ่2000574064 1

606  0573532000321 หจก.เดน่หา้ปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462              1,987.20 17/3/2563 เลขที ่2000591201 1

607  0523546000558
หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธรีวญิญ ์

เอ็นจเินยีริง่
คา่เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า-ผปบ.พย.            23,540.00 17/3/2563 เลขที ่5200033994 1

608  0573532000321 หจก.เดน่หา้ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,987.20 17/3/2563 เลขที ่2000591201 1

609  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,912.60 17/3/2563 เลขที ่2000591084 1

610  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่เลือ่ยยนตพ์รอ้มบารแ์ละโซ-่ผปบ.พย.            13,910.00 17/3/2563 เลขที ่5200033925 1

611  0992003046722 หสม.ลขิติกญุแจ คา่ท าลกูกญุแจ-ผกส.พย.                 150.00 17/3/2563 เลขที ่2000588460 1



612  0563549000214 หจก.ค็อกพทิศรนีวลการยาง คา่ยางนอก ยางในรถ 80-3117 พย.-ผกส.พย.            24,800.00 17/3/2563 เลขที ่2000588261 1

613  0573528000151 หจก.พบิลูธัมพาณชิย์ คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.                 708.50 17/3/2563 เลขที ่2000591266 1

614  0565546000061 บ.โกลด ์พซี ีเน็ตเวริค์ คา่หมกึพมิพ-์ผบค.พย.              7,100.00 17/3/2563 เลขที ่2000592957 1

615  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย. ใชง้าน กฟย.แมใ่จ                   89.52 17/3/2563 เลขที ่2000592786 1

616  0575535000049 แมก่รณ์ปิโตรเลีย่ม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              2,010.40 17/3/2563 เลขที ่2000592458 1

617  0523546000558
หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธรีวญิญ ์

เอ็นจเินยีริง่
คา่เครือ่งวดัล าดับเฟส-ผปบ.พย.            13,375.00 17/3/2563 เลขที ่5200033946 1

618  0575535000049 แมก่รณ์ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,712.90 17/3/2563 เลขที ่2000592901 1

619  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,265.80 18/3/2563 เลขที ่2000595250 1

620  0563535000209 หจก.ฟแูงปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,733.20 18/3/2563 เลขที ่2000594779 1

621  0563562000133 พงษ์ลภัส เจรญิน ้าดืม่ คา่น ้าดืม่ เดอืน ก.พ.63-ผบห.พย.              1,330.00 19/3/2563 เลขที ่2000606636 1

622  0575534000495
บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย. ใชง้าน กฟย.แมใ่จ                   87.12 19/3/2563 เลขที ่2000609535 1

623  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโครจ ากัด คา่ถงุด า-ผบห.พย.              1,250.00 19/3/2563 เลขที ่2000609390 1

624  0105547166951 รา้น พ ีซร็ีอกซ ์สาขา 4 คา่ถา่ยเอกสาร-กฟย.ภกย.                 344.50 19/3/2563 เลขที ่2000608991 1

625  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่ลวดเย็บ เครือ่งเย็บ กาวน ้า เทปโฟม-ผบค.พย.                 760.00 19/3/2563 เลขที ่2000607595 1

626  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่แฟ้ม ปากกา ไสด้นิสอ-ผบค.พย.                 834.00 19/3/2563 เลขที ่2000608803 1



627  0562522000018 หสม.พะเยาสามชาย
คา่คมี ประแจ เลือ่ยตัดเหล็ก คัตเตอรป์อกสายไฟ-

ผปบ.
             2,284.45 20/3/2563 เลขที ่2000614959 1

628  3560700001131 รา้นยนีสม์อเตอร์ คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                 150.00 20/3/2563 เลขที ่2000617275 1

629  3579900011627
รา้นอดุมเนสิเซอรี ่สาขา

พะเยา
คา่หญา้ ดนิผสม-ผคพ.พย.                 580.00 20/3/2563 เลขที ่2000612222 1

630  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คา่เกา้อี-้กฟย.ภกย.            16,900.00 20/3/2563 เลขที ่5200036635 1

631  3560700001131 รา้นยนีส ์มอเตอร์ คา่อลมูเินยีม-กฟย.แมใ่จ                 400.00 20/3/2563 เลขที ่2000617232 1

632  3560100096026 นายศร ีนามเมอืง คา่หัวเทยีน ลา้งคารบ์เูครือ่งตัดหญา้-ผคพ.พย.                 165.00 20/3/2563 เลขที ่2000612519 1

633  3560100280439 รา้นจันทร ์มอเตอร์
คา่ยางนอก ยางใน โซ ่สเตอรถ 1กจ 7798 พย.-

ผมต.พย.
             1,050.00 20/3/2563 เลขที ่2000614596 1

634  0523506000085 หจก.ล าปางศริชิยั คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ 51-6589 กทม.-ผปบ.พย.              7,132.09 20/3/2563 เลขที ่2000612732 1

1.1030030103ลกูถว้ยยดึโยงแบบ ง (แบบ 54-4)

 มอก.280/300ชิน้

2.1030030000ลกูรอกแรงต า่แบบ ข (แบบ 53-2 )

 มอก.227/2000ชิน้

3.1020310002คอนเนคเตอรเ์ขา้ปลายสาย

อลมูเินยีม 95-120 ต.มม./300ชิน้

4.1020410002หลอดตอ่สายชนดิบบี ไมรั่บแรงดงึ

สายอลมูเินยีม 50 ต.มม./200ชิน้

636  0503546003735
หจก.พเีอ็น ปริน้ทต์ ิง้ เซ็น

เตอร์
คา่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.              7,600.00 20/3/2563 เลขที ่2000617000 1

637  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คา่โตะ๊ เกา้อี-้นทน.พย.              9,844.00 20/3/2563 เลขที ่5200036658 1

638  0523506000085 หจก.ล าปางศริชิยั คา่เปลีย่นน ้ามันเครือ่งรถ 51-6589 กทม.-ผปบ.พย.              4,624.54 20/3/2563 เลขที ่2000613073 1

1635  0505550000101
บรษัิท อนิลายน ์ซพัพลาย 

จ ากัด
           93,946.00 20/3/2563 เลขที ่3001678673



639  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่บารเ์ลือ่ยยนต-์ผปบ.พย.              2,400.00 20/3/2563 เลขที ่5200036640 1

640  0105535099511
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด
คา่น ้ามันรถ กลค 18 พย. ใชง้าน กฟย.ภกย.                 383.90 20/3/2563 เลขที ่2000617165 1

641  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนู ทราย-ผกส.พย.              1,040.00 20/3/2563 เลขที ่2000612635 1

642  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่กระดาษสฟ้ีา-ผบป.พย.                 550.00 20/3/2563 เลขที ่2000617217 1

643  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร
คา่สมดุ เทปปิดสนัหนังสอื ลวดเสยีบ กระดาษ

การด์-ผบป.พย.
             1,220.00 20/3/2563 เลขที ่2000617123 1

644 3560100006809 รา้นคลองถมร ่ารวย
ซือ้ทวีแีละไมโครโฟนไรส้ายใชง้านหอ้ง

ประชมุกฟจ.พะเยา
59,288.00 20/3/2563 เลขที ่5200036276 1

645  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ากัด คา่ส-ีผกส.พย.                 490.00 20/3/2563 เลขที ่2000616824 1

646  0994000471823 สหกรณ์การเกษตรจนุ จ ากัด คา่น ้ามันรถยนต ์80-4066 พย.              1,155.20 23/3/2563 เลขที ่2000623304 1

647  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์81-1641 พย.              1,675.40 23/3/2563 เลขที ่2000619780 1

648  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              7,276.00 23/3/2563 เลขที ่5200037479 1

649  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.                 839.30 23/3/2563 เลขที ่2000624117 1

650  0573516000207 หจก.หลิม่เซงพงษ คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,696.90 23/3/2563 เลขที ่2000624284 1

651  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.              1,090.00 23/3/2563 เลขที ่2000626058 1

652  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถ บง-4663                 977.76 23/3/2563 เลขที ่2000624364 1

653  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถ บง-4663 พย.                 746.60 23/3/2563 เลขที ่2000624394 1



654  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            11,770.00 23/3/2563 เลขที ่5200037487 1

655  0563534000337
หา้งหุน้สว่นจ ากัด พะเยาใจ

สนิคา้ไม ้
คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.                 960.00 23/3/2563 เลขที ่2000626118 1

656  0563535000209 หจก.ฟแูสงปิดตรเลยีม คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,654.50 23/3/2563 เลขที ่2000623922 1

657  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            39,459.26 23/3/2563 เลขที ่5200037482 1

658  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-5462 พย.              1,628.90 23/3/2563 เลขที ่2000623053 1

659  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรา้ง คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.            11,770.00 23/3/2563 เลขที ่5200037480 1

660  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์บบ-4638 พย.                 634.58 23/3/2563 เลขที ่2000623493 1

661  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรม คา่จา้งเหมาขยายเขตฯ-ผกส.พย.              7,918.00 23/3/2563 เลขที ่5200037470 1

662  0565551000040
บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
คา่น ้ามันรถยนต ์80-4066 พย.              1,172.50 23/3/2563 เลขที ่2000622660 1

663  0563535000021 หจก.พะเยาน าไพศาล คา่เทปพันสายไฟ-กฟย.แมก่า              2,000.00 24/3/2563 เลขที ่2000626539 1

664  0513548000857
หจก.นอธเวดิเซฟตี ้แอนด ์

ซพัพลาย
คา่สายกันตก ถงุมอืแรงต า่-ผปบ.พย.            16,852.50 24/3/2563 เลขที ่2000626577 1

665  0105550045639
บ.แพลน มาึเ์ก็ต โกลด ์

จ ากัด
คา่ไมช้กัฟิวส-์ผปบ.พย.            66,000.00 26/3/2563 เลขที ่5200039772 1

666  3520500446482 ส.กจิเจรญิ คา่สบูสิง่ปฏกิลู-ผปบ.พย.              1,200.00 26/3/2563 เลขที ่200648111 1

667  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่ปนูหนิทราย-ผกส.พย.                 830.00 26/3/2563 เลขที ่2000648138 1

668 0563556000461
หา้งหุน้สว่นจ ากัดตอ่พงศซ์สิ

เท็ม
คา่กลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิตัง้แผนกคลังพัสดพุะเยา 91,164.00 26/3/2563 เลขที ่5200039575 1



669  0563534000337 หจก.พะเยาใจสนิคา้ไม ้ คา่กระเบือ้ง ปนู-ผปบ.พย.              1,010.00 26/3/2563 เลขที ่2000648123 1

670  0105557110517
บ.ไอ อเิลคทรคิอล อคีวปิ

เมน้ท ์จ ากัด
คา่รางสายไฟ-นทน.พย.                 180.00 26/3/2563 เลขที ่2000645770 1

671  0503563003699 หจก.สามารถ ไอท ีเซอรว์สิ คา่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.              2,097.20 26/3/2563 เลขที ่2000648094 1

672  0503553003699 หจก.สามารถ ไอท ีเซอรว์สิ คา่ซอ่มเครือ่งพมิพ-์ผบป.พย              5,285.80 26/3/2563 เลขที ่2000648099 1

673  0105529032761
บรษัิท โรงงานอตุสาหกรรม

กระดาษ
คา่หนังสอืแจง้คา่ไฟฟ้า-ผบป.พย.              8,800.00 26/3/2563 เลขที ่2000648102 1

674  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากัด คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ-กฟย.แมใ่จ                   82.32 26/3/2563 เลขที ่2000648022 1

675  0573559001388 หจก.เชยีงรายซพัพลาย คา่ชัน้วางของ-ผบป.พย.              5,000.00 26/3/2563 เลขที ่2000648116 1

676  0513548000857
หจก.นอธเวดิเซฟตี ้แอนด ์

ซพัพลาย
คา่เข็มขดันริภัย-ผปบ.พย.              5,136.00 26/3/2563 เลขที ่2000647985 1

677  0565546000061 บ.โกลดพ์ีซ่ ีเน็ตเวริค์ จ ากัด คา่ Wireless USB Adapter-กฟย.ภกย.                 350.00 26/3/2563 เลขที ่2000646120 1

678  3560700001131 รา้นยนีส ์มอเตอร์ คา่ปะเก็นฝาวาลว์รถ กลค 18 พย.-กฟย.แมใ่จ                 220.00 26/3/2563 เลขที ่2000644361 1

679  0573537000133 หจก.พานวนชยั คา่น ้าดืม่-ผคพ.พย.                 475.00 26/3/2563 เลขที ่2000648008 1

680  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร
คา่เครือ่งเย็บ โพสอทิ ตรายาง สมดุ กาว ธงชาต ิธง

 วปร. แผน่รองตัด-ผบห.พย.
             5,135.00 27/3/2563 เลขที ่2000653969 1

681  0565536000042 บ.พสิษิฐส์นิ จ ากัด คา่ก็อกซิง้ค ์สามตา ทอ่พวีซี-ีผกส.พย.                 400.00 27/3/2563 เลขที ่2000653880 1

682  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คา่แผน่ใส ฟองน ้า เทปโฟมกาวสองหนา้-ผบห.พย.                 765.00 27/3/2563 เลขที ่2000653856 1

683  0563525000133 หจก.พะเยาซเีมนตบ์ล็อค
คา่เช็ควาลว์แบบนอน ใบเจยีรห์นา ตรงเกลยีวนอก 

ไมอ้ัด-ผปบ.พย.
             1,068.93 27/3/2563 เลขที ่2000653811 1



684  1560100131321 นายนราพล ปัญญาจันทร์ คา่ตดิตัง้ทวีแีละเดนิสายสญัญาณ-ผบค.พย.              2,000.00 31/3/2563 เลขที ่2000663321 1

685  0523540001234 หจก.ล าปางซติีอ้อยล์ คา่น ้ามันรถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.                 551.70 31/3/2563 เลขที ่2000654003 1

686  1560100322747 นายสริพัินธ ์ค าวงสา
คา่สายไฟ บล็อก สวติชท์างเดยีว หนา้กาก คอน

เน็กเตอร ์กา้มป ูเบรกเกอร-์ผกส.พย.
             4,691.00 31/3/2563 เลขที ่2000657433 1

687  3560100040918 รา้นชเูกยีรตกิารไฟฟ้า 2 คา่เคเบิล้ไทร-์ผมต.พย.              4,500.00 31/3/2563 เลขที ่2000667943 1

688  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากัด คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   77.92 31/3/2563 เลขที ่2000663152 1

689  0575534000495 บ.ยอดเหนอืปิโตรเลยีม จ ากัด คา่น ้ามันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   77.92 31/3/2563 เลขที ่2000663067 1

690  3560100837913 รา้นทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คา่ใบปลวิ ป้ายไวนลิ-ผบค.พย.            10,000.00 31/3/2563 เลขที ่2000663250 1

รวมทัง้ส ิน้ 3,164,214.72    


