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1  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              3,260.20 1/4/2563 เลขที ่2000669310 1

2  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,125.10 1/4/2563 เลขที ่2000669558 1

3  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 877.32 1/4/2563 เลขที ่2000 1

4  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 909.90 1/4/2563 เลขที ่2000670324 1

5  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,140.23 1/4/2563 เลขที ่2000665006 1

6  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,213.73 1/4/2563 เลขที ่2000666625 1

7  3560101093713 นำงสำวดวงมณี ยอดพล คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด เดอืน ม.ีค.63-ผคพ.พย.              2,706.00 1/4/2563 เลขที ่2000674241 1

8  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,232.90 1/4/2563 เลขที ่2000669862 1

9  3560500430403 นำยวรสทิธิ ์ประสงค์ คำ่ดแูลสวน เดอืน ม.ีค.63-ผบห.พย.              6,300.00 1/4/2563 เลขที ่2000672580 1

10  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,405.54 1/4/2563 เลขที ่2000664767 1

11  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 705.70 1/4/2563 เลขที ่2000670633 1

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่2/2563 (เดอืน เมษำยน พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน มถินุำยน พ.ศ.2563)

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคจงัหวดัพะเยำ



12  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,135.10 1/4/2563 เลขที ่2000669708 1

13  0565551000040 บ.ฟแูสงเวอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,224.18 1/4/2563 เลขที ่2000666212 1

14  0573544000607 หจก.แสนดแีอรเ์ซอรว์สิ คำ่ตรวจเช็คและลำ้งเครือ่งปรับอำกำศ-สฟฟ.พย.            14,800.00 1/4/2563 เลขที ่2000674364 1

15  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,277.70 1/4/2563 เลขที ่2000670236 1

16  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,399.93 1/4/2563 เลขที ่2000666591 1

17  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,238.10 1/4/2563 เลขที ่2000669926 1

18  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,340.35 1/4/2563 เลขที ่2000665141 1

19  5560790000845 นำยสมพงษ์ รัตนบญุโชติ คำ่เชำ่ สนง. เดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมใ่จ              9,900.00 1/4/2563 เลขที ่20000674266 1

20  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ป้ำยประชำสมัพันธ-์ผบค.พย.              1,800.00 1/4/2563 เลขที ่2000674294 1

21  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่ตรำยำง-ผปบ.พย.                 415.00 1/4/2563 เลขที ่2000673189 1

22  1560100131321 นำยนรำพล ปัญญำจันทร์ คำ่จำ้งตดิตัง้ทวีแีละเดนิสำยสญัญำณ-ผบค.พย.              2,000.00 1/4/2563 เลขที ่2000663321 1

23  0573552001307

หจก.พ.ีท ีแคร ์แอนด ์

เซอรว์สิ คำ่จำ้งก ำจัดปลวก-สฟฟ.พย.            36,500.00 1/4/2563 เลขที ่2000674395 1

24  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 718.33 1/4/2563 เลขที ่2000664877 1

25  3102200926654 นำยสมชำย ใจหมั่น คำ่ดแูลสวน เดอืน ม.ีค.63-ผบห.พย.              5,985.00 1/4/2563 เลขที ่2000673209 1

26  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 809.20 1/4/2563 เลขที ่2000669358 1



27  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,387.12 1/4/2563 เลขที ่2000664824 1

28  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,270.10 1/4/2563 เลขที ่2000669748 1

29  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,584.49 1/4/2563 เลขที ่2000666549 1

30  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,489.28 1/4/2563 เลขที ่2000664747 1

31  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 718.33 1/4/2563 เลขที ่2000666102 1

32  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 718.33 1/4/2563 เลขที ่2000664904 1

33  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,049.07 1/4/2563 เลขที ่2000666260 1

34  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด เดอืน ม.ีค.63-กฟย.ภกย.              2,244.00 1/4/2563 เลขที ่2000674553 1

35  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน

คำ่ปก แฟ้ม เทปลบค ำผดิ ไสด้นิสอ ยำงลบ ดนิสอ

 หมกึเตมิตลับชำด คลบิด ำ-ผปบ.พย.              1,150.00 1/4/2563 เลขที ่2000673687 1

36  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 916.49 1/4/2563 เลขที ่2000666307 1

37  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่ตรำยำง กระดำษ A1-ผปบ.พย.                 795.00 1/4/2563 เลขที ่2000674190 1

38  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,042.72 1/4/2563 เลขที ่2000664925 1

39  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 106.92 2/4/2563 เลขที ่2000677352 1

40  3506700172593 นำงยำ้ย แปงสำย คำ่ซกัเครือ่งนอน เดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมใ่จ                 400.00 2/4/2563 เลขที ่2000681133 1

41  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่สตกิเกอร-์ผบป.พย.              3,500.00 2/4/2563 เลขที ่2000680640 1



42  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,231.38 2/4/2563 เลขที ่2000677235 1

43  4102200031434 นำงขวญัเรอืน ปัญญำวรรณ คำ่น ้ำดืม่ เดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมใ่จ                 180.00 2/4/2563 เลขที ่2000681062 1

44  1579900517222 โดนัท แมก่ำยำงยนต์ คำ่ยำงในรถ-กฟย.แมก่ำ                 800.00 2/4/2563 เลขที ่2000675935 1

45  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่ซกัเครือ่งนอน เดอืน ม.ีค.63-กฟย.ภกย.                 400.00 2/4/2563 เลขที ่2000680732 1

46  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่สะดอือำ่งซงิค-์ผกส.พย.                   90.00 2/4/2563 เลขที ่2000681192 1

47  0103549017331 หจก.เคทรอีำร ์พลัส คำ่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.            16,050.00 2/4/2563 เลขที ่2000680564 1

48  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,193.50 2/4/2563 เลขที ่2000677270 1

49  1560700041315 รำ้นนันทยำ คำ่น ้ำยำถพูืน้ ลำ้งจำน ลำ้งหอ้งน ้ำ-กฟย.แมใ่จ                 185.00 2/4/2563 เลขที ่2000681110 1

50  3560700180109 นำยวฒันำ สรุยิะป้อ คำ่กระจกกัน้หนำ้เคำนเ์ตอร-์กฟย.แมใ่จ              1,900.00 2/4/2563 เลขที ่2000680925 1

51  3560700172611 นำงสนธยำ มำซอย คำ่จำ้งท ำควำมสะอำดเดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมใ่จ              2,706.00 2/4/2563 เลขที ่2000681166 1

52  7560100042431 นำยค ำ บญุเรอืง คำ่น ้ำดืม่ เดอืน ม.ีค.63-กฟย.ภกย.                 300.00 2/4/2563 เลขที ่2000680782 1

53  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                   92.52 2/4/2563 เลขที ่2000677428 1

54  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 106.92 2/4/2563 เลขที ่2000677352 1

55  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง

คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก กอ้นดับกลิน่-

กฟย.ภกย.                 479.00 2/4/2563 เลขที ่2000681607 1

56  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 990.80 2/4/2563 เลขที ่2000678449 1



57  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,584.05 2/4/2563 เลขที ่2000678426 1

58  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,269.52 2/4/2563 เลขที ่2000678390 1

59  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,280.06 3/4/2563 เลขที ่2000684849 1

60  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 331.50 3/4/2563 เลขที ่2000684585 1

61  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 698.10 3/4/2563 เลขที ่2000685149 1

62  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 842.18 3/4/2563 เลขที ่2000684389 1

63  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,610.25 3/4/2563 เลขที ่200068533 1

64  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,411.89 3/4/2563 เลขที ่2000684229 1

65  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                   92.52 3/4/2563 เลขที ่2000684691 1

66  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,362.35 3/4/2563 เลขที ่2000684349 1

67  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,265.11 3/4/2563 เลขที ่2000684291 1

68  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 133.15 3/4/2563 เลขที ่2000684626 1

69  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,808.21 3/4/2563 เลขที ่2000684989 1

70  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              4,696.29 3/4/2563 เลขที ่2000685195 1

71  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 544.08 3/4/2563 เลขที ่2000684471 1



72  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,419.47 3/4/2563 เลขที ่2000685057 1

73  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,133.50 7/4/2563 เลขที ่2000693328 1

74  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 765.60 7/4/2563 เลขที ่2000694302 1

75  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,095.60 7/4/2563 เลขที ่2000693406 1

76  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 973.80 7/4/2563 เลขที ่2000693577 1

77  3560100212964 น ้ำดืม่เขือ่นค ำ อำรโ์อ คำ่น ้ำดืม่ เดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมก่ำ                 360.00 7/4/2563 เลขที ่2000694551 1

78  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 846.80 7/4/2563 เลขที ่2000693369 1

79  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 891.40 7/4/2563 เลขที ่2000693660 1

80  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 861.10 7/4/2563 เลขที ่2000693611 1

81  3560100733492 อูส่ำตรร์อ่งไผ ่พน่สรีถยนต์ คำ่ซอ่มสรีถ 91-0044 กทม.-ผปบ.พย.            88,000.00 7/4/2563 เลขที ่2000695492 1

82  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่เปลีย่นแรมคอมพวิเตอร-์ผบห.พย.              1,000.00 7/4/2563 เลขที ่2000693161 1

83  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,225.60 7/4/2563 เลขที ่2000694500 1

84  0523506000085 หจก.ล ำปำงศริชิยั

คำ่ตรวจเช็คและซอ่มกระจกรถ 80-3371 พย.-ผค

พ.พย.              7,966.15 7/4/2563 เลขที ่2000695084 1

85  0563551000064 หจก.น ำไพศำลบรกิำร คำ่ซอ่มเลอืย่ยนต-์ผปบ.พย.              4,200.00 7/4/2563 เลขที ่5200044429 1

86  3560100451331 ศ กดิก์ลกำร นำงจรัสศร ีแซอ่ึง้

คำ่ซอ่มไฮดรอลกิ, ไดสตำรท์รถ 80-4149 พย.-

ผปบ.พย.            17,794.10 7/4/2563 เลขที ่2000695196 1



87  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,110.80 7/4/2563 เลขที ่2000693464 1

88  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ 2369/46/1/76443                 854.20 8/4/2563 เลขที ่2000699977 1

89  3560500424098 รำ้นสมคดิอลมูเินยีม คำ่กระจกกัน้หนำ้เคำนเ์ตอร-์ภกย.              2,800.00 8/4/2563 เลขที ่2000700581 1

90  0105495001183

บรษัิท ผลติภัณฑแ์ละวตัถุ

กอ่สรำ้ง จ ำกัด คำ่คอนกรตีกึง่ส ำเร็จรปู-ผปบ.พย.            38,700.00 8/4/2563 เลขที ่2000699210 1

91  3560100676821 นำยศักดนัินท ์งำนหมั่น คำ่เชำ่อำคำร เดอืน ม.ีค.63-กฟย.ภกย.              9,300.00 8/4/2563 เลขที ่5200046598 1

92  0575535000049 บ.แมก่รณ์ปิโตรเลยีม จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/77/1/338295              1,422.70 8/4/2563 เลขที ่2000703123 1

93  0565558000118

บ.ฟแูสง ออยส ์เซอรว์สิ 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/68/1/338764              1,262.80 8/4/2563 เลขที ่2000702331 1

94  0505558009433 บ.ยศพลธร จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/74/1/337333              1,520.00 8/4/2563 เลขที ่2000702982 1

95  1509900260167 อูแ่บงคก์ลกำร คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 80-4149 พย.-ผปบ.พย.              2,550.00 8/4/2563 เลขที ่2000699475 1

96  0565546000061 บ.โกลด ์พซี ีเน็ตเวริค์ คำ่ซอ่มเครือ่งพมิพ-์ผกส.พย.                 400.00 9/4/2563 เลขที ่2000703469 1

97  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร

คำ่เทปใส คลบิด ำ ลวดเสยีบ กำวสองหนำ้บำง-

ผบห.พย.                 330.00 9/4/2563 เลขที ่2000702943 1

98  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน

คำ่สมดุ ดนิสอ กระดำษ A3 ไสด้นิสอ ลวดเย็บ-

ผปบ.พย.              1,545.00 9/4/2563 เลขที ่2000703508 1

99  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่กระดำษ A4-กฟจ.พย.              1,320.00 9/4/2563 เลขที ่2000703181 1

100  3569900197208 รำ้นเหรยีญทอง คำ่หนังสอืพมิพ ์เดอืน ม.ีค.63-ผบห.พย.                 340.00 9/4/2563 เลขที ่2000702844 1

101  3560100451331 ศ กดิก์ลกำร นำงจรัสศร ีแซอ่ึง้

คำ่ซอ่มไฮดรอลกิ,ใบปัดน ้ำฝนรถ 89-5058 กทม.-

ผปบ.พย.            15,445.45 9/4/2563 เลขที ่2000706453 1



102  0563562000133 พงษ์ลภัส เจรญิน ้ำดืม่ คำ่น ้ำดืม่ เดอืน ม.ีค.63-ผบห.พย.              1,762.00 9/4/2563 เลขที ่2000703412 1

103  0105559069140

บรษัิท พดีพี.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ำกัด คำ่กลอ่งใสบ่ลิคำ่ไฟฟ้ำ-ผบป.พย.            27,820.00 9/4/2563 เลขที ่2000703599 1

104  3520300363541 นำงสมจติร ์พรมเสน คำ่ซกัเครือ่งนอน เดอืน ม.ีค. 63-กฟย.แมก่ำ                 400.00 10/4/2563 เลขที ่2000712948 1

105  3510100568378 นำยบรรดล กำวผีำบ คำ่กระจกปโูตะ๊-นบท.พย.                 950.00 10/4/2563 เลขที ่2000711153 1

106  0573537000133 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พำนวนชยั คำ่น ้ำดืม่ เดอืน ม.ีค.63-ผคพ.พย.                 475.00 10/4/2563 เลขที ่2000713578 1

107  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ป้ำยประชำสมัพันธ-์ผบค.พย.                 700.00 10/4/2563 เลขที ่2000713994 1

108  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน

คำ่คลบิด ำ เทปใส ลวดเสยีบ แฟ้ม กำว เทปโฟม

กำว-ผปบ.พย              1,277.00 10/4/2563 เลขที ่2000714435 1

109  3100504159805 นำยประสพสขุ เลีย่วชวลติ คำ่ท ำควำมสะอำด เดอืน ม.ีค.63-สฟฟ.พย.1              2,000.00 10/4/2563 เลขที ่2000712746 1

110  3560100133886 รำ้นตน้ตระกลูพำนชิย์ คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก ลำ้งจำน-กฟย.แมก่ำ                 980.00 10/4/2563 เลขที ่2000712900 1

111  1579900404720 กจิชนะไพบลูย์ คำ่พน่น ้ำยำก ำจัดเชือ้โรค-ผกส.พย.            25,789.89 10/4/2563 เลขที ่2000713886 1

112  0735547002121

บรษัิท สมำรท์ คอม แอนด์

แอคเซสเซอรี ่จ ำกัด คำ่หมกึพมิพ-์ผคพ.พย.              5,992.00 10/4/2563 เลขที ่2000713382 1

113  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่กลอ่งรับควำมคดิเห็น-ผบค.พย.                 600.00 10/4/2563 เลขที ่2000714103 1

114  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน

คำ่น ้ำยำลำ้งจำน ทชิชู ่สบู ่ผงซกัฟอก ถงุด ำ-ผค

พ.พย.                 772.00 10/4/2563 เลขที ่2000713689 1

115  0562522000018 หจก.พะเยำสำมชำย คำ่สกร ูตะป ูไขควง คมื-ผมต.พย.              1,270.63 10/4/2563 เลขที ่2000711111 1

116  0735547002121

บรษัิท สมำรท์ คอม แอนด์

แอคเซสเซอรี ่จ ำกัด คำ่หมกึพมิพ-์ผคพ.พย.              3,745.00 10/4/2563 เลขที ่2000713523 1



117  0563550000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด รวมใจ

วศิวกรรมกอ่สรำ้ง

1จำ้งเหมำรวมใจวศิวกรรม-บมจ.ซพีอีอลล ์สำขำ

แยกแมต่ ำ๋            16,050.00 10/4/2563 เลขที ่5200049067 1

118  3560100092535 สมบรูณ์อเีล็คโทรนคิส์ คำ่เปลีย่นหมอ้แปลงไฟ ภำคขยำย-ผบค.พย.              1,000.00 10/4/2563 เลขที ่2000714391 1

119  3560100196594 นำยกหุลำบ อนิอิน่ คำ่กระจกกัน้เคำนเ์ตอร-์กฟย.แมก่ำ              6,000.00 10/4/2563 เลขที ่2000713109 1

120  3560100107800 จ ำนงค ์ผำ้มำ่น คำ่ตดิตัง้ผำ้มำ่น-สฟฟ.พย.2              8,475.00 10/4/2563 เลขที ่5200048861 1

121  0523546000558

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ธรีวญิญ ์

เอ็นจเินยีริง่ คำ่อปุกรณ์ป้องกันนก-ผปบ.พย.            89,880.00 10/4/2563 เลขที ่5200048977 1

122  3520500406561 ยนูคิอรน์ เจนนอรัล คำ่ถังเก็บน ้ำสแตนเลส-สฟฟ.พย.2            15,850.00 10/4/2563 เลขที ่5200048871 1

123  3560100925928 นำยบญุหลัน เขือ่นค ำ คำ่ดแูลสวน เดอืน ม.ีค.63-สฟฟ.พย.2              3,400.00 10/4/2563 เลขที ่2000712655 1

124  3560100519717 นำยสธุชิยั แกว้ใจบญุ คำ่มดีคอง ูมดีคอมำ้ มดีโต-้ผปบ.พย.              1,950.00 13/4/2563 เลขที ่2000724878 1

125  3569900008651 หำ้งไพบลูยเ์ภสชั คำ่ถงุมอื-ผบป.พย.                 300.00 13/4/2563 เลขที ่2000725451 1

126  0565562000291 บรษัิท พะเยำคำ้เหล็ก จ ำกัด คำ่เหล็กกลอ่ง เหล็กฉำก พุ๊กเหล็ก-ผปบ.พย.              1,072.00 13/4/2563 เลขที ่5200050458 1

127  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803767/167/1/738702              2,172.30 13/4/2563 เลขที ่2000722131 1

128  0565558000118

บ.ฟแูสง ออยล ์แอนด ์

เซอรว์สิ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.ภกูำมยำว/กค

2614/52/1/392028              1,070.60 13/4/2563 เลขที ่2000723697 1

129  1509900260167 อูแ่บงคก์ลกำร

คำ่ซอ๋มเบรค ซลีลอ้หลัง จำรบลีกูปืนลอ้รถ 

80-4149 พย.-ผปบ.พย.              9,810.00 13/4/2563 เลขที ่2000724298 1

130  0565558000118

บ.ฟแูสง ออยล ์แอนด ์

เซอรว์สิ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.ภกูำมยำว/กค

2614/49/1/391084              1,140.20 13/4/2563 เลขที ่2000723599 1

131  1560100322747 นำยสริพัินธ ์ค ำวงสำ

คำ่ทอ่พวีซี ีขอ้ตอ่ตรง ขอ้งอ เกลยีวนอก สำมทำง-

ผกส.พย.              5,460.00 13/4/2563 เลขที ่2000725535 1



132  0565558000118

บ.ฟแูสง ออยล ์แอนด ์

เซอรว์สิ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.ภกูำมยำว/กค

2614/40/1/391494                 882.80 13/4/2563 เลขที ่2000723650 1

133  0503546003735

หจก.พ.ีเอ็น ปริน้ทต์ ิง้ เซ็น

เตอร์ คำ่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.              5,600.00 13/4/2563 เลขที ่2000725573 1

134  0503546003735

หจก.พ.ีเอ็น ปริน้ทต์ ิง้ เซ็น

เตอร์ คำ่หมกึพมิพ-์ผบป.พย.              7,600.00 13/4/2563 เลขที ่2000725244 1

135  1520500052828 รำ้นนอ้งฮันนี่ คำ่กลอ่งใสส่บู-่ผบห.พย.                 120.00 13/4/2563 เลขที ่2000725917 1

136  3560100612075 นำงศำลษิำ ไชยมะจักร์ คำ่เชำ่ สนง. เดอืน ม.ีค.63-กฟย.แมก่ำ              7,000.00 14/4/2563 เลขที ่2000725646 1

137  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              1,660.00 14/4/2563 เลขที ่2000732304 1

138  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 80-3114 พย.-ผกส.พย.              2,525.20 14/4/2563 เลขที ่2000732068 1

139  3510100167411 นำย ภักตพิงษ์ ทำระวรรณ คำ่เชำ่รถ ขอ 6607 ชม. เดอืน ม.ีค.63-ผกส.พย.            13,400.00 14/4/2563 เลขที ่5200051437 1

140  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/

808109/55/1/614142              1,131.40 14/4/2563 เลขที ่2000727442 1

141  0567114711162 รำ้นวรรณ์ดผีำ้มำ่น คำ่ซอ่มผำ้มำ่น-ผกส.พย.            52,000.00 14/4/2563 เลขที ่2000732633 1

142  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/2ฒผ 

1998/55/1/31685              1,021.40 14/4/2563 เลขที ่2000727055 1

143  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร

คำ่ถำ่น AAA แฟ้ม ยำงยดื แผน่ใสรองปก ฟองน ้ำ-

ผบห.พย.              2,995.00 14/4/2563 เลขที ่2000732470 1

1.ฟิวสล์งิค ์22 เคว ี3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K 

หรอืแบบไฮเซจิ จ ำนวน 200 อัน

2.หลอดตอ่สำยชนดิบบี ไมรั่บแรงดงึสำยอลมูเินยีม

 50 ต.มม.จ ำนวน 150 อัน

3.ทีจั่บลกูรอก ส ำหรับลกูรอกแรงต ำ่แบบ ข(แบบ 

53-2)มอก.227 จ ำนวน 100 อัน

144  0503544004351
หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดพพีวี ี

2001/18,939.00บำท
           18,939.00 14/4/2563

เลขที ่

po/3001690681 ลว.

14 เม.ย.2563

1



145  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/

808109/53/1/613491              1,233.30 14/4/2563 เลขที ่2000727379 1

146  1560100255411 นำยวรำกร แกว้มี คำ่จำ้งส ำรวจเฟสมเิตอร-์กฟย.แมใ่จ            24,640.00 14/4/2563 เลขที ่2000731979 1

147  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/2ฒผ 

1998/58/1/30889              1,135.10 14/4/2563 เลขที ่2000727169 1

148  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/2ฒผ 

1998/52/1/29286              1,100.80 14/4/2563 เลขที ่2000727282 1

149  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมก่ำ/

808109/55/1/614794              1,076.40 14/4/2563 เลขที ่2000727465 1

150  3560700234119 นำยอภเิชษฐ มณีวรรณ

คำ่จำ้งเหมำตดิตัง้ ยำ้ยสบัถอนมเิตอรง์วด1-31มคี.

63            13,497.00 15/4/2563 เลขที ่2000743448 1

151  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ตลับหมกึ คำ่ซอ่มเฟืองขบักระดำษ-ผบห.พย.              9,250.00 15/4/2563 เลขที ่2000739307 1

152  0563549000214 หจก.คอ๊กพทิศรนีวลกำรยำง คำ่ยำงนอก ยำงในรถ 80-4149 พย.-ผปบ.พย.            19,720.00 15/4/2563 เลขที ่2000739215 1

153  3510100568378 นำยบรรดล กำวผีำบ คำ่กระจกกัน้เคำนเ์ตอร-์ผกส.พย.            16,500.00 17/4/2563 เลขที ่2000751097 1

154  3560100451331 ศ กดิก์ลกำร นำงจรัสศร ีแซอ่ึง้ คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 91-0044 กทม.-ผปบ.พย.              5,339.30 17/4/2563 เลขที ่2000753840 1

155  5560700001308 รำ้นเพ็ญภัณฑ์ คำ่ธงชำต-ิกฟย.แมใ่จ                   85.00 17/4/2563 เลขที ่2000749886 1

156  1560100322747 นำยสริพัินธ ์ค ำวงสำ

คำ่จำ้งตรวจเช็คและบ ำรงุรักษำเครือ่งปรับอำกำศ-

ผกส.พย.            38,000.00 17/4/2563 เลขที ่2000755365 1

157  3569900232852 รำ้นสยำมเวชภัณฑ์ คำ่ถงุมอืยำง-ผบป.พย.                 540.00 17/4/2563 เลขที ่2000754173 1

158  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ก็อกน ้ำ ขอ้งอ ขอ้ตัวซ-ีผกส.พย.                 300.00 17/4/2563 เลขที ่2000755236 1

159  3620400322136 พ ีเค ปริ๊นติง้ คำ่ป้ำยประชำสมัพันธ-์กฟย.แมก่ำ              4,400.00 20/4/2563 เลขที ่2000759356 1



160  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่แบตเตอรี ่ขัว้แบตเตอรี-่ผกส.พย.              6,548.40 20/4/2563 เลขที ่2000759296 1

161  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0034.01.1                 830.00 21/4/2563 เลขที ่2000769401 1

162  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-P-TDD01.4-A-PHYD1.1059                 960.00 21/4/2563 เลขที ่2000768255 1

163  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0030.01.1              1,790.00 21/4/2563 เลขที ่2000768195 1

164  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0030.01.1              1,790.00 21/4/2563 เลขที ่2000768195 1

165  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0024.01.1                 830.00 21/4/2563 เลขที ่2000768216 1

166  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-P-TDD01.4-A-PHYD1.1058                 960.00 21/4/2563 เลขที ่2000768280 1

167  3569900008651 หำ้งไพบลูยเ์ภสชั คำ่ถงุมอื-ผบห.พย.              1,200.00 21/4/2563 เลขที ่2000769607 1

168  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0038.02.1                 960.00 21/4/2563 เลขที ่2000768241 1

169  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0026.01.1                 830.00 21/4/2563 เลขที ่2000769381 1

170  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-P-TDD01.4-A-PHYD1.1062              1,920.00 21/4/2563 เลขที ่2000768153 1

171  3510100568378 นำยบรรดล กำวผีำบ คำ่กระจกบำนสวงิ-ผกส.พย.              7,000.00 22/4/2563 เลขที ่2000778522 1

172  0503546003735 หจก.พเีอ็น ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ตลับหมกึ-กฟย.แมใ่จ            11,899.00 22/4/2563 เลขที ่2000778514 1

173  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้

คำ่เหล็กกลอ่ง พุ๊ก ลวดเชือ่ม ใบตัด ใบเจยี-

ผกส.พย.              5,400.00 22/4/2563 เลขที ่2000772894 1

174  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน คำ่แฟ้ม คลบิด ำ ลวดเย็บ ลวดเสยีบ-กฟย.ภกย.                 804.00 22/4/2563 เลขที ่2000778447 1



175  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่ซอ่มรถ 91-0044 กทม.-ผปบ.พย.            25,005.90 22/4/2563 เลขที ่2000772943 1

176  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด

คำ่เลือ่ย จอบ สำมตำ กรรไกรปำกนกแกว้ ดำ้ม

จอบ-ผบห.พย              1,338.00 23/4/2563 เลขที ่2000784448 1

177  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,265.11 23/4/2563 เลขที ่2000782946 1

178  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ส-ีผบห.พย                 980.00 23/4/2563 เลขที ่2000784482 1

179  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,278.08 23/4/2563 เลขที ่2000782434 1

180  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ทนิเนอร ์แปรง อคลิกิใส เหล็กกลอ่ง-ผกส.พย.              1,900.00 23/4/2563 เลขที ่2000784213 1

181  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 548.10 23/4/2563 เลขที ่2000782775 1

182  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,213.34 23/4/2563 เลขที ่2000781244 1

183  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 928.50 23/4/2563 เลขที ่2000781306 1

184  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 880.53 23/4/2563 เลขที ่2000782635 1

185  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 822.15 23/4/2563 เลขที ่2000782902 1

186  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ขอ้งอ ขอ้ตอ่ สำมตำ ทอ่พวีซี ีฝำปิด-ผบห.พย.              1,840.00 23/4/2563 เลขที ่2000784522 1

187  0563560001281 หจก.นภวรรณ กำรยำง คำ่ปะยำงรถ 803114 พย.-ผกส.พย.                 180.00 24/4/2563 เลขที ่2000790232 1

188  0745560001035

บรษัิท เออำรเ์อส คอนดักชัน่

 จ ำกัด ส ำรวจขอ้มลูสำยสือ่สำร            24,357.48 24/4/2563 เลขที ่5200057829 1

189  0565546000061 บ.โกลด ์พซี ีเน็ตเวริค์ คำ่อปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู-ผปบ.พย.              3,100.00 24/4/2563 เลขที ่2000790133 1



190  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ป้ำยประชำสมัพันธ-์ผบค.พย.              6,500.00 24/4/2563 เลขที ่2000790282 1

191  3560101129947 นำยอดศิร ยอดมิง่ คำ่ตัดตน้ไมแ้บบลม้ตน้ลม้กอ-กฟย.แมใ่จ            16,500.00 24/4/2563 เลขที ่5200057764 1

192  0567114711162 รำ้นวรรณ์ดผีำ้มำ่น คำ่ซอ่มผำ้มำ่นบังแสง-นบท.9              9,800.00 24/4/2563 เลขที ่2000790042 1

193  3301900095183 นำงสำวชญัดำ วชัรชยัปัญญำ คำ่น ้ำยำฆำ่เชือ้-ผปบ.พย.              1,798.00 24/4/2563 เลขที ่2000790302 1

194  1560100382987 นำยธนวนิท ์แสนเผำ่ คำ่บันได-ผปบ.พย.                 600.00 24/4/2563 เลขที ่2000789967 1

195  0523506000085 หจก.ล ำปำงศริชิยั คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 51-6617 กทม.-ผปบ.พย.              3,425.61 24/4/2563 เลขที ่2000790265 1

196  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0042.01.1              1,790.00 24/4/2563 เลขที ่2000790425 1

197  0563535000021 หจก.พะเยำน ำไพศำล คำ่น ้ำมันหยอดโซ ่โซ-่ผปบ.พย.              2,350.00 24/4/2563 เลขที ่5200057778 1

198  0745560001035

บรษัิท เออำรเ์อส คอนดักชัน่

 จ ำกัด ส ำรวจขอ้มลูสำยสือ่สำร            48,445.32 24/4/2563 เลขที ่5200057822 1

199  0745560001035

บรษัิท เออำรเ์อส คอนดักชัน่

 จ ำกัด ส ำรวจขอ้มลูสำยสือ่สำร            11,549.58 24/4/2563 เลขที ่5200057820 1

200  0745560001035

บรษัิท เออำรเ์อส คอนดักชัน่

 จ ำกัด ส ำรวจขอ้มลูสำยสือ่สำร            15,726.76 24/4/2563 เลขที ่5200057826 1

201  3560100551068 รำ้นพะเยำแบตเตอรี่ คำ่แบตเตอรีร่ถ 80-5462 พย.-ผปบ.พย.              5,200.00 24/4/2563 เลขที ่2000790321 1

202  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0046.01.1                 960.00 24/4/2563 เลขที ่2000790433 1

203  3579900007751 รำ้นบญุสง่กจิกำรแอร ์พะเยำ คำ่ซอ่มแอรร์ถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.              1,980.00 24/4/2563 เลขที ่2000790365 1

204  0563551000064

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดน ำไพศำล

บรกิำร คำ่ซอ่มเลือ่ยยนต-์ผปบ.พย.                 700.00 24/4/2563 เลขที ่5200057782 1



205  0505534000746 บรษัิท นิม่ซีเ่ส็งรถยก จ ำกัด คำ่รถเครน-ผปบ.พย.              5,350.00 24/4/2563 เลขที ่2000790090 1

206  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด

คำ่ขอ้ตอ่ตรง สำมตำ ขอ้งอ ขอ้ตอ่เกลยีว ขอ้ลด-

ผบห.พย              1,852.00 27/4/2563 เลขที ่2000797027 1

207  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผบห.พย.                 100.00 27/4/2563 เลขที ่2000794324 1

208  1100800619851 นำยวสิำขะ ศรปีระเวช คำ่ชดุแกว้กำแฟ-ผบห.พย.                 980.00 27/4/2563 เลขที ่2000794358 1

209  3560700167773 อูศ่รนีวลกำรชำ่ง คำ่น็อตเพลำกลำงรถ 80-3994 พย.-กฟย.แมใ่จ                 200.00 27/4/2563 เลขที ่2000794279 1

210  1509900260167 อูแ่บงคก์ลกำร

คำ่ปะเก็นฝำสบู ปำดฝำสบู กำวทำปะเก็นรถ 

80-5727พย-ปบ            14,640.00 28/4/2563 เลขที ่2000802326 1

211  0565536000042

คำ่ส ีแมส่ ีแปรงทำส ี

ลกูกลิง้ทำส-ีผคพ.พย. คำ่ส ีแมส่ ีแปรงทำส ีลกูกลิง้ทำส-ีผคพ.พย.              1,780.00 28/4/2563 เลขที ่2000802152 1

212  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้

คำ่ปนูหนิทรำย-

C-63-A-PHYCS.0027.01.1,02.2,03.1                 830.00 28/4/2563 เลขที ่2000802093 1

213  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนตบ์ล็อค คำ่สสีเปรย-์ผคพ.พย.                 648.00 28/4/2563 เลขที ่2000802119 1

214  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0053.02.1              2,490.00 28/4/2563 เลขที ่2000802029 1

215  0563551000064

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดน ำไพศำล

บรกิำร คำ่ซอ่มเครือ่งตัดหญำ้-ผคพ.พย.              2,675.00 28/4/2563 เลขที ่2000802357 1

216  3569900163800

เก็บสตำงค(์นส.สรัลพร 

สวสัด)ี คำ่ถำ่ยเอกสำร-ผบค.พย.              4,646.00 28/4/2563 เลขที ่2000802344 1

217  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-C-63-A-PHYCS.0025.01.1,02.2              3,320.00 28/4/2563 เลขที ่2000802068 1

218  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผคพ.พย.                 390.00 28/4/2563 เลขที ่2000802174 1

219  3560100451331 ศ กดิก์ลกำร นำงจรัสศร ีแซอ่ึง้ คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 80-7963 พย.-ผปบ.พย.              1,810.44 28/4/2563 เลขที ่2000798412 1



220  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนตบ์ล็อค

คำ่บอลวำลว์ กำวประสำนทอ่ ตรงเกลยีวนอก-ผค

พ.พย.              1,317.00 28/4/2563 เลขที ่2000802108 1

221  1620500141552 นำยจเร ประดษิฐ์ คำ่จำ้งซอ่มหลังคำทำงลำดคนพกิำร-ผกส.พย              9,520.00 29/4/2563 เลขที ่2000807872 1

222  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผบห.พย.                 100.00 30/4/2563 เลขที ่2000810122 1

223  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่ตรำยำง-ผบค.พย.                 370.00 30/4/2563 เลขที ่2000810218 1

224  3560600306437 พะเยำพันไม ้

คำ่ดนิ ตน้ไมด้อกไมป้ระดับ ตน้ไมพ้รอ้มกระถำง-

ผบห.พย              3,870.00 30/4/2563 เลขที ่2000809931 1

225  3560101093713 นส.ดวงมณี ยอดพล คำ่ท ำควำมสะอำดเดอืน เม.ย.63-ผคพ.พย.              2,583.00 5/5/2563 เลขที ่2000820446 1

226  0575535000499

บรษัิทเชยีงแสง (เชยีงรำย) 

จ ำกัด คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 53-2200 กทม.-ผกส.พย.              4,108.80 5/5/2563 เลขที ่2000821261 1

227  5560790000845 นำยสมพงษ์ รัตนบญุโชติ คำ่เชำ่ สนง. เดอืน เม.ย.63-กฟย.แมใ่จ              9,900.00 5/5/2563 เลขที ่2000822521 1

228  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่หนิปนูทรำย-ผกส.พย.              1,920.00 5/5/2563 เลขที ่2000821294 1

229  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่หนิปนูทรำย-ผกส.พย.              2,880.00 5/5/2563 เลขที ่2000821324 1

230  3560100558194 รำ้นจรัญมอเตอรไ์ดนำโม คำ่ซอ่มรถ-กฟย.ภกย.              3,160.00 5/5/2563 เลขที ่2000797047 1

231  3560300932570

รำ้นนำยปริน้ติง้ แอนด ์แอด

เวอรไ์ทซซ์ ิง่ คำ่โปสเตอร-์นทน.พย.                 135.00 5/5/2563 เลขที ่2000820259 1

232  3560700172611 น.ส.สนธยำ มำซอย คำ่ท ำควำมสะอำดเดอืน เม.ย.63-กฟย.แมใ่จ              2,583.00 5/5/2563 เลขที ่2000822479 1

233  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่หนิปนูทรำย-ผกส.พย.              2,490.00 5/5/2563 เลขที ่2000821371 1

234  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่เหล็กกลอ่ง ฟลุก๊-ผกส.พย.                 520.00 5/5/2563 เลขที ่2000821410 1



235  1550600060288 น่ำนรุง่เรอืง คำ่สำยกันตก ถงุมอืแรงสงู ขำปีนเสำ-ผกส.พย.            12,550.00 5/5/2563 เลขที ่2000820311 1

236  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่ท ำควำมสะอำดเดอืน เม.ย.63-กฟย.ภกย.              2,142.00 5/5/2563 เลขที ่2000820397 1

237  4102200031434 นำงขวญัเรอืน ปัญญำวรรณ คำ่น ้ำดืม่ เดอืน เม.ย.63-กฟย.แมใ่จ                 180.00 5/5/2563 เลขที ่2000822513 1

238  3560700041315 รำ้นนันทยำ คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ ถพูืน้ ลำ้งจำน-กฟย.แมใ่จ                 165.00 5/5/2563 เลขที ่2000822507 1

239  3506700172593 นำงยำ้ย แปงสำย คำ่ซกัเครือ่งนอน เดอืน เม.ย.63-กฟย.แมใ่จ                 400.00 5/5/2563 เลขที ่2000822498 1

240  3560700172611 น.ส.สนธยำ มำซอย คำ่ท ำควำมสะอำดเดอืน เม.ย.63-กฟย.แมใ่จ              2,583.00 5/5/2563 เลขที ่2000822479 1

241  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่หนิปนูทรำย-ผกส.พย.                 960.00 5/5/2563 เลขที ่2000821386 1

242  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./803995/1/54/311515                 938.00 5/5/2563 เลขที ่2000816724 1

243  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803767/1/100/381448              1,827.00 5/5/2563 เลขที ่2000817173 1

244  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369/53/1/76960                 952.40 5/5/2563 เลขที ่2000817089 1

245  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./803995/1/54/310908                 986.60 5/5/2563 เลขที ่2000816770 1

246  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369/51/1/77516                 877.20 5/5/2563 เลขที ่2000816956 1

247  0105552105809

บรษัิทชฟีเทน เอ็นจเินยีริง่ 

จ ำกัด คำ่เสือ้กั๊ก หมวกนริภัย ถงุมอื-นทน.พย.            96,298.93 7/5/2563 เลขที ่2000828857 1

248  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/68/289969              1,242.40 7/5/2563 เลขที ่2000832825 1

249  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

803994/1/50/382478                 913.50 7/5/2563 เลขที ่2000824642 1



250  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-3117พย/

1/52/482957                 903.20 7/5/2563 เลขที ่2000832148 1

251  0573516000207 หจก.หลิม่เซง่พงษ์

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/58/209706              1,009.80 7/5/2563 เลขที ่2000854952 1

252  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/71/290953              1,197.80 7/5/2563 เลขที ่2000832059 1

253  0565551000040

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./

80-5727พย/1/64/290262

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/64/290262              1,150.10 7/5/2563 เลขที ่2000832633 1

254  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./803995/1/56/312117                 877.50 7/5/2563 เลขที ่2000824136 1

255  0565551000040

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./

80-5727พย/1/63/290500

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/63/290500              1,132.10 7/5/2563 เลขที ่2000832504 1

256  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/6กม

1633/1/42/58055                 708.50 7/5/2563 เลขที ่20008247609 1

257  0573528000151 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พบิลูธัม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/67/291828              1,053.90 7/5/2563 เลขที ่2000855294 1

258  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/59/291500                 924.50 7/5/2563 เลขที ่2000855062 1

259  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ                 993.50 7/5/2563 เลขที ่2000854346 1

260  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-4066พย/

1/48/368215              1,006.60 7/5/2563 เลขที ่2000833377 1

261  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/54/292185              1,008.20 7/5/2563 เลขที ่2000855346 1

262  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

807872/1/44/390659                 742.30 7/5/2563 เลขที ่2000825055 1

263  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/83/339220              1,520.60 7/5/2563 เลขที ่2000854815 1

264  0573528000151 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พบิลูธัม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/67/291828              1,053.90 7/5/2563 เลขที ่2000855294 1



265  0565551000040

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./

80-3117พย/1/42/483373

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-3117พย/

1/42/483373                 658.10 7/5/2563 เลขที ่2000831907 1

266  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./808054/1/61/182905              1,029.10 7/5/2563 เลขที ่2000824169 1

267  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-4066พย/

1/56/366942              1,191.10 7/5/2563 เลขที ่2000833453 1

268  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/68/340371              1,225.40 7/5/2563 เลขที ่2000854557 1

269  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

807872/1/45/390239                 808.60 7/5/2563 เลขที ่2000825002 1

270  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/6กม

1633/1/48/57507                 877.00 7/5/2563 เลขที ่2000824569 1

271  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,254.90 7/5/2563 เลขที ่2000833473 1

272  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

803994/1/42/382879                 729.50 7/5/2563 เลขที ่2000824711 1

273  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

803994/1/46/383324                 697.80 7/5/2563 เลขที ่2000824959 1

274  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กฟย.แมใ่จ/

807872/1/40/391107                 618.60 7/5/2563 เลขที ่2000825147 1

275  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกั

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5727พย/

1/73/291283              1,143.90 7/5/2563 เลขที ่2000855026 1

276  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ทนิเนอร-์ผบห.พย.                 330.00 8/5/2563 เลขที ่2000835994 1

277  3100504159805 นำยประสพสขุ เลีย่วชวลติ คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด-สฟฟ.พย.              2,000.00 8/5/2563 เลขที ่2000836173 1

278  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              3,210.00 8/5/2563 เลขที ่5200064306 1

279  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   70.32 8/5/2563 เลขที ่2000836190 1



280  0565546000061

บรษัิท โกลดพ์ซีเีน็ตเวริค์ 

จ ำกัด คำ่แผงวงจร CPU RAM Power supply-ผปบ.พย.            14,240.00 8/5/2563 เลขที ่2000836179 1

281  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   75.52 8/5/2563 เลขที ่2000836206 1

282  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   70.32 8/5/2563 เลขที ่2000836200 1

283  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   70.72 8/5/2563 เลขที ่2000836232 1

284  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            11,342.00 8/5/2563 เลขที ่5200064295 1

285  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   72.72 8/5/2563 เลขที ่2000836240 1

286  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   75.52 8/5/2563 เลขที ่2000836223 1

287  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่แบตเตอรรีถโฟลคลปิ-ผคพ.พย              3,424.00 8/5/2563 เลขที ่2000836096 1

288  3560100925928 นำยบญุหลัน เขือ่นค ำ คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด-สฟฟ.พย.2              3,400.00 8/5/2563 เลขที ่2000836170 1

289  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            12,840.00 8/5/2563 เลขที ่5200064308 1

290  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            12,840.00 8/5/2563 เลขที ่5200064308 1

291  0107544000043

บรษัิทโฮม โปรดักส ์เซ็น

เตอร ์จ ำกัด คำ่ถังขยะ กญุแจ-นบท.9              1,406.50 8/5/2563 เลขที ่2000836027 1

292  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              8,774.00 8/5/2563 เลขที ่5200064300 1

293  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 960.00 8/5/2563 เลขที ่2000829648 1

294  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่กระเบือ้ง น็อตยดึกระเบือ้ง-ผบห.พย.                 585.00 8/5/2563 เลขที ่2000836005 1



295  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              9,630.00 8/5/2563 เลขที ่5200064304 1

296  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   73.12 8/5/2563 เลขที ่2000836229 1

297  3560100537049 รำ้นบญุมำงำนไม ้ คำ่ชัน้วำงของ-นบท.9              3,500.00 8/5/2563 เลขที ่2000829892 1

298  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   75.52 8/5/2563 เลขที ่2000836202 1

299  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ส-ีผกส.พย.                 980.00 8/5/2563 เลขที ่2000836184 1

300  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง

คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก กอ้นดับกลิน่-

กฟย.ภกย.                 479.00 12/5/2563 เลขที ่2000843804 1

301  7560100042431 นำยค ำ บญุเรอืง คำ่น ้ำดืม่-กฟย.ภกย.                 300.00 12/5/2563 เลขที ่2000843818 1

302  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.ภกย.                 400.00 12/5/2563 เลขที ่2000843836 1

303  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/2/1กจ 6450พย./ใชง้ำนกฟย.แมก่ำ                 186.32 12/5/2563 เลขที ่2000840017 1

304  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/2/1กจ 6450พย./ใชง้ำนกฟย.แมก่ำ                   75.04 12/5/2563 เลขที ่2000839922 1

305  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803114/1/180/739639              3,576.60 12/5/2563 เลขที ่2000838831 1

306  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803114/1/175/740424              3,267.30 12/5/2563 เลขที ่2000839653 1

307  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./บบ4638/1/39/579351                 700.80 12/5/2563 เลขที ่2000838499 1

308  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369/48/1/77966                 752.20 12/5/2563 เลขที ่2000838699 1

309  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803767/1/38/381448                 641.10 12/5/2563 เลขที ่2000838739 1



310  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่คูม่อื GECC-ผบค.พย.                 640.00 13/5/2563 เลขที ่2000849668 1

311  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้ำ คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              9,573.83 13/5/2563 เลขที ่5200065916 1

312  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ชดุสรำ้งภำพ-พคค.พย.              1,800.00 13/5/2563 เลขที ่2000848753 1

313  0563543000140 หจก.เจรญิอักษร

คำ่กลอ่งใสเ่อกสำร แฟ้ม กระดำษสฟ้ีำ กระดำษสำ 

เทปตเีสน้-ผบป.พย.              1,920.00 13/5/2563 เลขที ่2000249585 1

314  0125560022747

บรษัิท ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม 

จ ำกัด คำ่ Wireless Microsoft-ผปบ.พย.                 890.00 13/5/2563 เลขที ่2000847606 1

315  0523506000085 หจก.ล ำปำงศริชิยั คำ่ซอ่มรถ-ผคพ.พย.                 861.61 13/5/2563 เลขที ่2000846894 1

316  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนู-ผกส.พย.                 130.00 13/5/2563 เลขที ่2000849209 1

317  0563543000140 หจก.เจรญิอักษร คำ่ตรำยำง-ผบป.พย.                 985.00 13/5/2563 เลขที ่2000849435 1

318  1509900260167 อูแ่บงคก์ลกำร คำ่โคมไฟรถ-ผปบ.พย.              3,400.00 13/5/2563 เลขที ่2000847703 1

319  3520300363541 นำงสมจติร ์พรมเสน คำ่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.แมก่ำ                 400.00 13/5/2563 เลขที ่2000845994 1

320  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ-กฟย.แมก่ำ              1,510.84 13/5/2563 เลขที ่2000846477 1

321  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 13/5/2563 เลขที ่2000847316 1

322  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 960.00 13/5/2563 เลขที ่2000849390 1

323  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่ซอ่มรถ-ผกส.พย.            14,680.40 13/5/2563 เลขที ่2000849861 1

324  0563534000337 คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย. คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 960.00 13/5/2563 เลขที ่2000848880 1



325  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ป้ำย-ผบค.พย.              2,900.00 13/5/2563 เลขที ่2000849729 1

326  3560100212964 น ้ำดืม่เขือ่นค ำ อำร.์โอ. คำ่น ้ำดืม่-กฟย.แมก่ำ                 360.00 13/5/2563 เลขที ่2000846166 1

327  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ Harddisk Ram-พคค.พย.              2,100.00 13/5/2563 เลขที ่2000848780 1

328  3560100133886 รำ้นตน้ตระกลูพำนชิย์

คำ่น ้ำยำลำ้งจำน ลำ้งหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก ผงซกัผำ้ 

ทชิชู-่กฟย.แมก่ำ                 810.00 13/5/2563 เลขที ่2000846228 1

329  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนู-ผกส.พย.                 130.00 13/5/2563 เลขที ่2000849365 1

330  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่ตรำยำง กำวสองหนำ้ เทปโฟม-ผบห.พย.              2,259.00 13/5/2563 เลขที ่2000846130 1

331  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ Switching Hub-พคค.พย.              1,300.00 13/5/2563 เลขที ่2000848740 1

332  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่ซอ่มรถ-กฟย.แมก่ำ            12,519.00 13/5/2563 เลขที ่2000846584 1

333  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่เทปลบค ำผดิ ลวดเย็บ กระดำษปก-ผบห.พย.                 790.00 14/5/2563 เลขที ่2000856924 1

334  3510100568378 นำยบรรดล กำวผีำบ คำ่กระจกเงำ-ผบห.พย.                 850.00 14/5/2563 เลขที ่2000857492 1

335  0105557110517

บรษัิท ไอ อเิลคทรคิอล 

อคีวปิเมน้ท ์จ ำกัด คำ่รำงสำยไฟ-ผบห.พย.                 610.00 14/5/2563 เลขที ่2000856842 1

336  1560100204001 รำ้นกรนีคอมพวิเตอร์ คำ่ซอ่มปริน้เตอร-์ผบห.พย.                 790.00 14/5/2563 เลขที ่2000857294 1

337  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่กระดำษ A4-กฟจ.พย.              1,320.00 14/5/2563 เลขที ่2000857189 1

338  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./[[-4638 พย/1/34/57927                 532.80 14/5/2563 เลขที ่2000856892 1

339  3560100040918 รำ้นชเูกยีรตกิำรไฟฟ้ำ 2 คำ่ไฟฉำยคำดศรีษะ-กฟย.ภกย.                 760.00 15/5/2563 เลขที ่2000865514 1



340  3560100612075 นำงศำลษิำ ไชยมะจักร์ คำ่เชำ่ สนง.-กฟย.แมก่ำ              7,000.00 15/5/2563 เลขที ่2000865502 1

341  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ยเูนยีนฟ้ำ ขอ้ตอ่ตรง-ผบห.พย.                 190.00 15/5/2563 เลขที ่2000865479 1

342  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่บอลวำลว์ ขอ้ตอ่ ทอ่งอ ทอ่ฟ้ำ-ผบห.พย.                 360.00 15/5/2563 เลขที ่2000865484 1

343  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน

คำ่แฟ้ม เทปโฟม ตรำยำง ลวดเสยีบ กำว กระดำษ

กำรด์ แลคซนี-นทน.พย.              3,480.00 15/5/2563 เลขที ่2000865618 1

344  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน

คำ่คลบิด ำ ปำกกำ เครือ่งเย็บ ทีถ่อนลวดเย็บ เทป

ลบค ำผดิ กญุแจ กำว สตกิเกอร ์กรรไกร แฟ้ม-

นทน.พย.                 983.00 15/5/2563 เลขที ่2000865628 1

345  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ส ีทนิเนอร-์ผบห.พย.              2,530.00 15/5/2563 เลขที ่2000865465 1

346  3560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่ซอ่มรถ-ผปบ.พย.              5,285.80 15/5/2563 เลขที ่2000865638 1

347  3560101164441 อูช่ำ่งลอย คำ่ซอ่มรถ-ผปบ.พย.            31,950.00 15/5/2563 เลขที ่2000865538 1

348  3569900227557 รำ้นปลำใบเตย คำ่น ้ำมันเครือ่ง ท ำลอ้เครือ่งตัดหญำ้-ผบห.พย.                 600.00 15/5/2563 เลขที ่2000857683 1

349  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/78/341297              1,354.90 15/5/2563 เลขที ่2000856946 1

350  0573528000151 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พบิลูธัม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/44/342027                 692.10 15/5/2563 เลขที ่2000857313 1

351  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ              1,117.70 15/5/2563 เลขที ่2000861018 1

352  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/56/340019              1,025.90 15/5/2563 เลขที ่2000860860 1

353  0575535000049 บ.แมก่รณ์ปิโตรเลยีม จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/80/339650              1,465.60 15/5/2563 เลขที ่2000861311 1

354  0573529000243 หจก.แมส่รวยปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/63/342421                 960.10 15/5/2563 เลขที ่2000861591 1



355  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-4066พย/

1/59/370054              1,101.50 15/5/2563 เลขที ่2000861082 1

356  0573516000207 หจก.หลิม่เซง่พงษ์

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./80-5462พย/

1/72/341737              1,131.10 15/5/2563 เลขที ่2000857035 1

357 สนง.เทศบำลต ำบลบำ้นตอ๋ม คำ่เก็บขยะ-กฟจ.พย.                 720.00 18/5/2563 เลขที ่2000872697 1

358  0565551000040

บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผบห.พย.                 200.00 18/5/2563 เลขที ่2000871711 1

359  3640100712591 นำยลอย พรกิบัว คำ่ซอ่มแซมทำสอีำคำร-ผบห.พย.              4,500.00 18/5/2563 เลขที ่2000870298 1

360  3569900082427 รำ้นเพลงก็อปป้ีเซ็นเตอร์ คำ่ถำ่ยเอกสำร-นทน.พย.                 143.00 18/5/2563 เลขที ่2000874107 1

361  0107537000521 บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกัด คำ่กลอ่งลอ้เลือ่น-ผบห.พย.              4,760.00 18/5/2563 เลขที ่2000873518 1

362  3571100632221 รำ้นไมก้วำดลงุวงค์

คำ่ไมก้วำดทำงมะพรำ้ว ไมก้วำดดอกหญำ้-

ผบห.พย.                 650.00 18/5/2563 เลขที ่2000869990 1

363  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ก็อกโถปัสสำวะ-ผบห.พย.                 920.00 19/5/2563 เลขที ่2000879711 1

364  3570101274220 รำ้นแอดเวอรไ์ทซิง่ มเีดยี คำ่สตกิเกอร-์กฟย.แมใ่จ                 480.00 19/5/2563 เลขที ่2000881203 1

365  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่สำยฉีดช ำระ-ผบห.พย.                 375.00 19/5/2563 เลขที ่2000879671 1

366  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              2,880.00 19/5/2563 เลขที ่2000876672 1

367  0105513004762

บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จ ำกัด คำ่ตลับหมกึ-ผบห.พย.              1,000.00 19/5/2563 เลขที ่2000879605 1

368  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ตลับหมกึ-ผบห.พย.              5,800.00 19/5/2563 เลขที ่2000876540 1

369  0573537000133 หจก.พำนวนชยั คำ่น ้ำดืม่-ผคพ.พย.                 475.00 19/5/2563 เลขที ่2000880135 1



370  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 960.00 19/5/2563 เลขที ่2000876767 1

371  1560100132450 รำ้นกฤษฎำเภสชั คำ่ยำสำมัญ-ผบห.พย.                 539.00 19/5/2563 เลขที ่2000879266 1

372  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              2,880.00 19/5/2563 เลขที ่2000876643 1

373  3110400732525 รำ้นแมต่ ำ๋กำรไฟฟ้ำ คำ่หลอดไฟ ขำหลอดไฟ-กฟย.แมก่ำ              2,182.80 19/5/2563 เลขที ่2000880073 1

374  3569900222571 แมต่ ำ๋เคมภัีณฑ์ คำ่ถังดับเพลงิ บรรจผุงเคมดีับเพลงิ-นทน.พย.              2,150.00 19/5/2563 เลขที ่2000880375 1

375  0565558000118

บ.ฟแูสงออยส ์แอนด์

เซอรว์สิ จ ำดัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/808055พย/

1/51/460359                 799.20 19/5/2563 เลขที ่2000881817 1

376  0565558000118

บ.ฟแูสงออยส ์แอนด์

เซอรว์สิ จ ำดัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/กค2614พย/

1//392496                 877.00 19/5/2563 เลขที ่2000881881 1

377  0565558000118

บ.ฟแูสงออยส ์แอนด์

เซอรว์สิ จ ำดัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/กค2614พย/

1/49/393017                 826.60 19/5/2563 เลขที ่2000881909 1

378  0565558000118

บ.ฟแูสงออยส ์แอนด์

เซอรว์สิ จ ำดัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/808055พย/

1/51/459745                 931.80 19/5/2563 เลขที ่2000881758 1

379  3560100174248 นำยหวนั จักรเ์ขยีว คำ่บันไดไมไ้ผ-่ผปบ.พย.              1,200.00 21/5/2563 เลขที ่5200071488 1

380  0563551000064 หจก.น ำไพศำลบรกิำร คำ่ซอ่มเลือ่ยยนต-์ผปบ.พย.                 700.00 21/5/2563 เลขที ่5200071587 1

381  3520500406561

รำ้นยนูคิอรน์ เจเนอรัล ซพั

พลำย คำ่ลกูลอย-สฟฟ.พย.                 600.00 21/5/2563 เลขที ่2000891542 1

382  0563556000461 หจก.ตอ่พงศ ์ซสิเท็ม คำ่ซอ่มกลอ้งวงจรปิด-ผคพ.พย.              8,800.00 21/5/2563 เลขที ่2000891303 1

383  3650100102629 รำ้นไออุน่ ดไีซน์ คำ่สตกิเกอร-์ผคพ.พย.              1,200.00 21/5/2563 เลขที ่2000894938 1

384  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/2ฒผ

1998/1/61/33396              1,029.10 21/5/2563 เลขที ่2000897073 1



385  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/80-8109พย/

1/42/615915                 754.70 21/5/2563 เลขที ่2000897206 1

386  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/2ฒผ

1998/1/62/34302                 971.50 21/5/2563 เลขที ่2000897036 1

387  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 38/3/บง.4663พย/ใชง้ำนแผนกมเิตอร์                 673.74 21/5/2563 เลขที ่2000894360 1

388  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/80-8109พย/

1/46/616954                 720.80 21/5/2563 เลขที ่2000897175 1

389  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ.7798/ใชง้ำนแผนกมเิตอร์                   73.32 21/5/2563 เลขที ่2000894675 1

390  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 40/1/น1-8-122/ใชง้ำนคลังพัสดุ                 694.80 21/5/2563 เลขที ่2000894066 1

391  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/80-8109พย/

1/45/616439                 759.20 21/5/2563 เลขที ่2000897229 1

392  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ.7798/ใชง้ำนแผนกมเิตอร์                   70.92 21/5/2563 เลขที ่2000894644 1

393  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันรถ57/1/9กจ6115กทม./24598/ใชง้ำน

ผจก.                 961.59 21/5/2563 เลขที ่2000897654 1

394  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/80-8109พย/

1/55/615411              1,004.80 21/5/2563 เลขที ่2000897262 1

395  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 38/3/บง.4663พย/ใชง้ำนแผนกมเิตอร์                 696.54 21/5/2563 เลขที ่2000894335 1

396  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมก่ำ/2ฒผ

1998/1/61/32545              1,120.00 21/5/2563 เลขที ่2000897154 1

397  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 65/1/516617 กทม./I-62-A-PHY0M.41.1101              1,142.05 21/5/2563 เลขที ่2000897736 1

398  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ.7798/ใชง้ำนแผนกมเิตอร์                   70.92 21/5/2563 เลขที ่2000894656 1

399  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่ธงชำต-ิกฟย.ภกย.                 550.00 25/5/2563 เลขที ่2000912092 1



400  3560100451331 รำ้นศักดิก์ลกำร คำ่ซอ่มระบบไฟรถ-ผปบ.พย.              2,118.60 25/5/2563 เลขที ่2000912104 1

401  3560100133886 รำ้นตน้ตระกลูพำนชิย์ คำ่สปอรต์ไลท-์กฟย.แมก่ำ                 990.00 25/5/2563 เลขที ่2000903444 1

402  1509900260167 อูแ่บงคก์ลกำร คำ่แบตเตอรีร่ถ-ผปบ.พย.              5,600.00 25/5/2563 เลขที ่2000903501 1

403  0563533000244 หจก.เมรเีฟอรน์เิจอร์ คำ่ชัน้วำงของ-กฟย.แมก่ำ              1,900.00 25/5/2563 เลขที ่2000912194 1

404  0505534000746 บรษัิท นิม่ซเีส็งรถยก จ ำกัด คำ่จำ้งรถเครน-ผปบ.พย.              7,490.00 25/5/2563 เลขที ่2000912217 1

405  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนบล็อค

คำ่มอืจับ บำนพับ ตะปยูงิ แปรงขดัทองเหลอืง-

ผปบ.พย.              1,064.65 25/5/2563 เลขที ่2000904537 1

406  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนบล็อค

คำ่เหล็กกลอ่ง กำพน่ส ีตะป ูสงักะส ีส ีลวดเชือ่ม 

ใบตัด-ผปบ.พย.              9,330.40 25/5/2563 เลขที ่2000904540 1

407  3560100433693 รำ้นพะเยำเจรญิยนต์ คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ-กฟย.ภกย.              1,650.00 26/5/2563 เลขที ่2000914562 1

408  3560100433693 รำ้นพะเยำเจรญิยนต์ คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ-กฟย.ภกย.              1,275.00 26/5/2563 เลขที ่2000914735 1

409  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963 ผปบ./1/67/307660              1,244.19 26/5/2563 เลขที ่2000901762 1

410  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ58/1/80-8053/223508ใชง้ำนผมต.                 978.46 26/5/2563 เลขที ่2000913770 1

411  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ/46/1/กค.827พย/441333ใชง้ำนผปบ.                 840.42 26/5/2563 เลขที ่2000912885 1

412  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ47/1/กค.827พย/440869ใชง้ำนผปบ.              1,180.64 26/5/2563 เลขที ่2000912970 1

413  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ2ฒฆ2409กทม./1/66/116155              1,318.02 26/5/2563 เลขที ่2000902031 1

414  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ2ฒฆ2409กทม./1/75/118547              1,347.75 26/5/2563 เลขที ่2000901934 1



415  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ53/1/80-8053/224012ใชง้ำนผมต.                 830.51 26/5/2563 เลขที ่2000913791 1

416  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963 ผปบ./1/75/307165              1,467.75 26/5/2563 เลขที ่2000901796 1

417  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ2ฒฆ2409กทม.ผปบ./1/70/119370              1,180.90 26/5/2563 เลขที ่2000901855 1

418  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 60/3/เครือ่งเลือ่ยยนต/์ใชง้ำนแผนก ผปบ.              1,243.80 26/5/2563 เลขที ่2000913279 1

419  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ29/กค.827พย/437700 ใชง้ำนผมต.                 708.76 26/5/2563 เลขที ่2000913025 1

420  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ58/1/80-8053/222752ใชง้ำนผมต.              1,007.46 26/5/2563 เลขที ่2000913737 1

421  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ2ฒฆ2409กทม./1/70/117713              1,278.90 26/5/2563 เลขที ่2000901970 1

422  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กค827พย./1/41/441787                 712.17 26/5/2563 เลขที ่2000912861 1

423  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 15/3/เครือ่งส ำรองไฟ/ใชง้ำนแผนก ผปบ.                 274.95 26/5/2563 เลขที ่2000913135 1

424  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กค.827พย./3/49/442302                 767.83 26/5/2563 เลขที ่2000912838 1

425  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963 ผปบ./1/72/306648              1,481.04 26/5/2563 เลขที ่2000901580 1

426  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963ผบป./1/60/308542              1,078.20 26/5/2563 เลขที ่2000901600 1

427  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963 ผบป./1/66/309319              1,113.42 26/5/2563 เลขที ่2000901541 1

428  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ2ฒฆ2409กทม./1/68/116930              1,296.76 26/5/2563 เลขที ่2000902000 1

429  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 80-7963 ผบป./1/58/308092              1,059.66 26/5/2563 เลขที ่2000901736 1



430  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ53/1/80-8053/224012ใชง้ำนผมต.                 830.51 26/5/2563 เลขที ่2000913791 1

431  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ 2ฒฆ2409กทม.ผปบ./1/76/120233              1,190.92 26/5/2563 เลขที ่2000901830 1

432  0523546000558 หจก.ธรีวญิญ ์เอ็นจเินยีริง่ คำ่อปุกรณ์ป้องกัน-กฟย.แมใ่จ            33,705.00 29/5/2563 เลขที ่5200076185 1

433  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่แรม เพำเวอรซ์พัพลำย-พคค.พย.              1,350.00 29/5/2563 เลขที ่2000934615 1

434  3560100686826 รำ้นป้ำยภกูำมยำว คำ่ป้ำย-กฟย.ภกย.                 300.00 29/5/2563 เลขที ่2000927475 1

435  0105536092641

บรษัิท เอก-ชยั ดสิทรบิวิชนั

 ซสิเทม จ ำกัด คำ่ปลั๊กพว่ง-ผมต.พย.              1,017.00 29/5/2563 เลขที ่2000933433 1

436  1560100322747 นำยสริพัินธ ์ค ำวงสำ คำ่ตรวจเช็ค, ซอ่มแอร-์กฟย.ภกย.              9,180.00 29/5/2563 เลขที ่2000934269 1

437  3560700003002 รำ้นบำ้นนำยหนุ่ม คำ่บัตรควิ-กฟย.แมใ่จ              3,725.00 29/5/2563 เลขที ่2000934762 1

438  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่คยีบ์อรด์ เมำ้ส-์ผบห.พย.                 450.00 29/5/2563 เลขที ่2000934715 1

439  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ชดุสรำ้งภำพ-พคค.พย.              3,800.00 29/5/2563 เลขที ่2000934516 1

440  0503553003699

หจก.สำมำรถ ไอท ีเซอรว์สิ 

จ ำกัด คำ่ตลับหมกึ-พคค.พย.              4,429.80 29/5/2563 เลขที ่2000933353 1

441  3102200926654 นำยสมชำย ใจหมั่น คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-ผบห.พย.              4,725.00 1/6/2563 เลขที ่2000942064 1

442  3560101093713 นำงสำวดวงมณี ยอดพล คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-ผคพ.พย.              2,091.00 1/6/2563 เลขที ่2000942547 1

443  1560100255411 นำยวรำกร แกว้มี คำ่จำ้งเหมำส ำรวจเฟสมเิตอร-์กฟย.แมใ่จ            41,104.00 1/6/2563 เลขที ่2000942571 1

444  0105535099511

บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรชัน่ จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 18 พย.-กฟย.ภกย.                 104.00 1/6/2563 เลขที ่2000942291 1



445  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.                 960.00 1/6/2563 เลขที ่2000942377 1

446  3560100663907 รำ้นโบว&์บวิ คำ่ชอ้นกำแฟ-ผบห.พย.                 300.00 1/6/2563 เลขที ่2000942009 1

447  3560700061878 รำ้นเจมส ์คอมเทค คำ่เมนบอรด์ซพียี-ูกฟย.แมใ่จ              3,990.00 1/6/2563 เลขที ่2000912111 1

448  3560500430403 นำยวรสทิธิ ์ประสงค์ คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-ผบห.พย.              4,410.00 1/6/2563 เลขที ่2000942243 1

449  1560100031246 รมิองิคำ้วสัดุ คำ่อปุกรณ์ซอ่มประปำ-ผบห.พย.              2,170.00 1/6/2563 เลขที ่2000934387 1

450  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.              1,920.00 1/6/2563 เลขที ่2000942356 1

451  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/70/293213              1,159.90 1/6/2563 เลขที ่2000940440 1

452  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/70/293810              1,159.90 1/6/2563 เลขที ่2000940567 1

453  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./810823/1/66/82587              1,159.60 1/6/2563 เลขที ่2000936952 1

454  0573530000090 หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./803114/1/58/741349                 970.30 1/6/2563 เลขที ่2000937147 1

455  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/59/292794                 977.60 1/6/2563 เลขที ่2000939680 1

456  0565551000040 บ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 จ ำกัด คำ่น ้ำมันเชือ้เพลงิรถยนต ์ทะเบยีน ผบ.6073                 740.00 1/6/2563 เลขที ่2000937438 1

457  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/57/292561                 910.30 1/6/2563 เลขที ่2000937377 1

458  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./กค 827พย./1/53/443717                 878.20 1/6/2563 เลขที ่2000937640 1

459  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./กค 827พย./1/45/443206                 745.70 1/6/2563 เลขที ่2000937597 1



460  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./กค 827พย./1/37/444125                 613.10 1/6/2563 เลขที ่2000940237 1

461  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369กทม./

1/50/78461                 828.50 1/6/2563 เลขที ่2000937011 1

462  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369กทม./

1/60/79597              1,054.20 1/6/2563 เลขที ่2000936884 1

463  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./804149/1/169/79927              2,698.90 1/6/2563 เลขที ่2000937518 1

464  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/1/46/342701                 734.60 1/6/2563 เลขที ่2000937473 1

465  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/1/59/344165                 914.10 1/6/2563 เลขที ่2000940128 1

466  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/63/294027              1,106.90 1/6/2563 เลขที ่2000940491 1

467  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/66/292376              1,021.00 1/6/2563 เลขที ่2000937346 1

468  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/64/293536              1,060.50 1/6/2563 เลขที ่2000940638 1

469  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805727/1/59/292905                 977.60 1/6/2563 เลขที ่2000939700 1

470  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./บบ4638พย./

1/41/580107                 679.40 1/6/2563 เลขที ่2000940744 1

471  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./805462/1/56/343265                 927.90 1/6/2563 เลขที ่2000939720 1

472  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผกส./ฮฐ2369กทม./

1/52/78996                 861.60 1/6/2563 เลขที ่2000937040 1

473  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./803117/1/48/483782                 795.40 1/6/2563 เลขที ่2000937717 1

474  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ./803117/1/45/484247                 790.60 1/6/2563 เลขที ่2000940378 1



475  0503544004351

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พพีวี ี

2001/67,292.00บำท

ซือ้พัสดขุำดแคลน-อปุกรณ์ป้องกันงำนแก ้

กระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง จ ำนวน 5 รำยกำร            67,292.30 2/6/2563

เลขที ่poเลขที่

3001713374 ลว.2 

มยิ.2563 1

476  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./80-8054พย/

1/57/183542                 944.50 2/6/2563 เลขที ่2000947188 1

477  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./80-3995พย/

1/53/313218                 963.00 2/6/2563 เลขที ่2000947271 1

478  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./80-8054พย/

1/55/184067                 999.40 2/6/2563 เลขที ่2000947350 1

479  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผบค./80-3995พย/

1/58/312694                 961.10 2/6/2563 เลขที ่2000947251 1

480  0563562000133 พงษ์ลภัส เจรญิน ้ำดืม่ คำ่น ้ำดืม่-ผบห.พย.              2,679.00 4/6/2563 เลขที ่2000957816 1

481  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 4/6/2563 เลขที ่2000956435 1

482  5560790000845 นำยสมพงษ์ รัตนบญุโชติ คำ่เชำ่ สนง.-กฟย.แมใ่จ              9,900.00 4/6/2563 เลขที ่2000949633 1

483  0565551000040

บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผบห.พย.                 200.00 4/6/2563 เลขที ่2000957747 1

484  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   79.52 4/6/2563 เลขที ่2000949661 1

485  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ Lan Card-ผบห.พย.                 650.00 4/6/2563 เลขที ่2000957809 1

486  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนตบ์ล็อค คำ่สปอรต์ไลท์              3,500.00 4/6/2563 เลขที ่2000956867 1

487  0563551000064 หจก.น ำไพศำลบรกิำร คำ่ซอ่มเลือ่ยยนต-์ผปบ.พย.              4,550.00 4/6/2563 เลขที ่5200078447 1

488  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   73.52 4/6/2563 เลขที ่2000949652 1

489  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   72.32 4/6/2563 เลขที ่2000949649 1



490  0563533000244 หจก.เมรีเ่ฟอรน์เิจอร์ คำ่ชัน้วำงของ-กฟย.แมใ่จ              1,200.00 4/6/2563 เลขที ่2000949572 1

491  0563560000951 หจก.พะเยำศกึษำภัณฑ์ คำ่ป้ำย-กฟย.แมใ่จ                 355.00 4/6/2563 เลขที ่2000949564 1

492  0107544000043

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็น

เตอร ์จ ำกัด คำ่ทีก่ดสบู-่ผบห.พย.                 626.00 4/6/2563 เลขที ่2000957796 1

493  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่น ้ำยำหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก กอ้นดับกลิน่-กฟย.ภกย.                 479.00 4/6/2563 เลขที ่2000957177 1

494  3560100042431 นำยค ำ บญุเรอืง คำ่น ้ำดืม่-กฟบ.ภกย.                 300.00 4/6/2563 เลขที ่2000957156 1

495  3560100676812 นำงสมศร ีบญุเรอืง คำ่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.ภกย.                 400.00 4/6/2563 เลขที ่2000957201 1

496  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่เทปพวีซี-ีกฟย.ภกย.                 295.00 4/6/2563 เลขที ่2000957131 1

497  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   83.52 4/6/2563 เลขที ่2000949667 1

498  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              3,320.00 4/6/2563 เลขที ่2000956486 1

499  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   83.52 4/6/2563 เลขที ่2000949643 1

500  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.              1,920.00 4/6/2563 เลขที ่2000956603 1

501  1560100007469 รำ้นโฟกัสดจิติอล คำ่สตกิเกอร-์กฟย.ภกย.                 150.00 4/6/2563 เลขที ่2000949621 1

502  0575534000495

บรษัิท ยอดเหนอืปิโตรเลยีม

 จ ำกัด คำ่น ้ำมันรถ กลค 14 พย.-กฟย.แมใ่จ                   83.52 4/6/2563 เลขที ่2000949670 1

503  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/6กม1633กทม/

1/40/59168                 662.80 4/6/2563 เลขที ่2000955126 1

504  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/

80-3994/1/37/383678                 613.10 4/6/2563 เลขที ่2000955201 1



505  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/6กม1633กทม/

1/48/59824                 872.20 4/6/2563 เลขที ่2000955154 1

506  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/

80-7872/1/50/391541                 828.50 4/6/2563 เลขที ่2000955267 1

507  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/

80-7872/1/47/392012                 854.00 4/6/2563 เลขที ่2000955291 1

508  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/6กม1633กทม/

1/50/58668                 828.50 4/6/2563 เลขที ่2000955098 1

509  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.แมใ่จ/

80-3994/1/38/384048                 690.50 4/6/2563 เลขที ่2000955241 1

510  3560100174248 นำยหวนั จักรเ์ขยีว คำ่บันไดไมไ้ผ-่ผปบ.พย.              1,320.00 5/6/2563 เลขที ่2000961693 1

511  3560100676821 นำยศักดนัินท ์งำนหมั่น คำ่เชำ่ สนง.-กฟย.ภกย.              9,300.00 5/6/2563 เลขที ่5200080032 1

512  0563562000907 หจก.ภกูำมยำวกำรไฟฟ้ำ คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            12,840.00 8/6/2563 เลขที ่5200081178 1

513  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              1,102.10 8/6/2563 เลขที ่5200081179 1

514  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              7,169.00 8/6/2563 เลขที ่5200081161 1

515  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              1,177.00 8/6/2563 เลขที ่5200081175 1

516  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            17,120.00 8/6/2563 เลขที ่5200081159 1

517  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            12,840.00 8/6/2563 เลขที ่5200081180 1

518  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              5,350.00 8/6/2563 เลขที ่5200081170 1

519  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            16,028.60 8/6/2563 เลขที ่5200081176 1



520  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรม คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              3,210.00 8/6/2563 เลขที ่5200081153 1

521  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              7,597.00 8/6/2563 เลขที ่5200081173 1

522  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              4,815.00 8/6/2563 เลขที ่5200081155 1

523  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.            21,828.00 8/6/2563 เลขที ่5200081183 1

524  3560100441629 รำ้นเค คอมพวิเตอร์ คำ่ Switch Hub-ผบป.พย.              1,300.00 8/6/2563 เลขที ่2000968077 1

525  3760100685682 โพลำ่ร ์ลฟีวิง่ คำ่เสำกัน้บรเิวณ-สำยผำ้ดงึกลับ-ผบค.พย.              7,000.00 9/6/2563 เลขที ่2000974243 1

526  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนตบ์ล็อค

คำ่ฝำครอบ วำลว์ฝักบัว ฝักบัว กอ๊ก บอลวำลว์ 

เทปพันเกลยีว-ผคพ.พย.              5,725.00 9/6/2563 เลขที ่2000977800 1

527  0560100451331 ศักดิก์ลกำร คำ่ซอมครัชรถ 80-3995 พย.-ผกส.พย.              1,840.40 9/6/2563 เลขที ่2000977406 1

528  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              1,660.00 9/6/2563 เลขที ่2000978436 1

529  3560700172611 นำงสำวสนธยำ มำซอย คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด สนง.-กฟย.แมใ่จ              2,091.00 9/6/2563 เลขที ่2000978005 1

530  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 9/6/2563 เลขที ่2000978397 1

531  4102200031434 นำงขวญัเรอืน ปัญญำสวุรรณ์ คำ่น ้ำดืม่-กฟย.แมใ่จ                 180.00 9/6/2563 เลขที ่2000978102 1

532  3560700172599 นำงยำ้ย แปงสำย คำ่ซกัเครือ่งนอน-กฟย.แมใ่จ                 400.00 9/6/2563 เลขที ่2000978084 1

533  0563534000337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำใจ

สนิคำ้ไม ้ คำ่หนิปนูทรำย-ผกส.พย.                 960.00 9/6/2563 เลขที ่2000977476 1

534  3120200058880 รำ้นสวนอมฤต คำ่หญำ้-นทน.พย.              9,000.00 9/6/2563 เลขที ่2000978536 1



535  0505534000746 บรษัิท นิม่ซีเ่ส็งรถยก จ ำกัด คำ่จำ้งรถเครน-ผปบ.พย.              8,025.00 9/6/2563 เลขที ่2000978504 1

536  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.              2,490.00 9/6/2563 เลขที ่2000978251 1

537  3760100685682 รำ้นโพลำ่ร ์ลฟีวิง่ คำ่เสำกัน้บรเิวณ-สำยฝำดงึ-ผบค.พย.              7,000.00 9/6/2563 เลขที ่2000974243 1

538  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ชดุหัวฉีดช ำระ-ผบห.พย.                 594.00 9/6/2563 เลขที ่2000977722 1

539  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 9/6/2563 เลขที ่2000978407 1

540  3560100433693 คำ่ซอ่มเบรกรถ-กฟย.ภกย. คำ่ซอ่มครัช เบรก-กฟย.ภกย.              1,970.00 9/6/2563 เลขที ่2000977159 1

541  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.              1,790.00 9/6/2563 เลขที ่2000978234 1

542  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่จำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              1,177.00 9/6/2563 เลขที ่5200081874 1

543  3560700157780 รำ้นชำ่งจันทร์ คำ่เช็คซอ่มและแบตเตอรีไ่ฟฉุกเฉนิ-กฟย.แมก่ำ              2,600.00 9/6/2563 เลขที ่2000978148 1

544  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 9/6/2563 เลขที ่2000978314 1

545  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.                 830.00 9/6/2563 เลขที ่2000978369 1

546  1560100211015 รำ้นบมูคำรแ์คร์ คำ่ลำ้งสดีดูฝุ่ นรถ 80-3371 พย.-ผคพ.พย.                 400.00 9/6/2563 เลขที ่2000977006 1

547  3560700041315 รำ้นนันทยำ

คำ่น ้ำยำถพูืน้ ลำ้งหอ้งน ้ำ ลำ้งจำน ทชิชู ่สบูเ่หลว-

กฟย.แมใ่จ                 597.00 9/6/2563 เลขที ่2000978045 1

548  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผกส.พย.              2,490.00 9/6/2563 เลขที ่2000978975 1

549  0563560001281 หจก.นภวรรณ กำรยำง คำ่ปะยำงรถ 81-0823 พย.-ผกส.พย.                 100.00 9/6/2563 เลขที ่2000977525 1



550  3569900163801 รำ้นเก็บสตำงค์ คำ่ถำ่ยเอกสำร-ผกส.พย.              4,520.00 9/6/2563 เลขที ่2000977035 1

551  0563534000337 หจก.พะเยำใจสนิคำ้ไม ้ คำ่ปนูหนิทรำย-ผปบ.พย.                 830.00 9/6/2563 เลขที ่2000978314 1

552  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตฯ-ผกส.พย.              2,782.00 9/6/2563 เลขที ่5200081864 1

553  3560700172611 นำงสำวสนธยำ มำซอย คำ่จำ้งท ำควำมสะอำด สนง.-กฟย.แมใ่จ              2,091.00 9/6/2563 เลขที ่2000978005 1

554  0565551000040

บรษัิท ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันเครือ่งตัดหญำ้-ผคพ.พย.                 493.50 9/6/2563 เลขที ่2000977923 1

555  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ผปบ./80-5462/1/76/343777              1,487.30 9/6/2563 เลขที ่2000974905 1

556  3560700213119 นำยอภเิชษฐ มณีวรรณ คำ่จำ้งเหมำเกีย่วกับมเิตอร-์กฟย.แมใ่จ            23,440.00 10/6/2563 เลขที ่2000985945 1

557  3560100992552 นำงรำณี ยะใจ คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-กฟย.แมก่ำ              2,750.00 10/6/2563 เลขที ่2000985997 1

558  3309900921200 นำยอดุมชยั ดว้งนลิ คำ่จำ้งเหมำเกีย่วกับมเิตอร-์กฟย.ภกย.              7,623.00 10/6/2563 เลขที ่2000985972 1

559  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่ธงสญัญลักษณ์-กฟย.แมใ่จ                 660.00 10/6/2563 เลขที ่2000985898 1

560  3560700003002 รำ้นบำ้นนำยหนุ่ม คำ่ตรำยำง-กฟย.แมใ่จ                 360.00 10/6/2563 เลขที ่2000985983 1

561  3560100992552 นำงรำณี ยะใจ คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-กฟย.แมก่ำ              2,250.00 10/6/2563 เลขที ่2000986001 1

562  3560100992552 นำงรำณี ยะใจ คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-กฟย.แมก่ำ              2,250.00 10/6/2563 เลขที ่2000986001 1

563  3560100992552 นำงรำณี ยะใจ คำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด-กฟย.แมก่ำ              2,625.00 10/6/2563 เลขที ่2000985999 1

564  0565560000391 บ.พบีบี ีปิโตรเลยีม จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5462พย/1/54/345466                 984.42 10/6/2563 เลขที ่2000984575 1



565  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5727พย/1/50/294432              1,017.50 10/6/2563 เลขที ่2000984075 1

566  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ /ฮฐ2369กทม/1/41/79989                 745.00 10/6/2563 เลขที ่2000983094 1

567  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ผกส./81-0823/1/65/82787              1,181.00 10/6/2563 เลขที ่2000983231 1

568  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/บบ.4638/1/40/580486                 726.80 10/6/2563 เลขที ่2000984947 1

569  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5727พย/1/70/294738              1,250.90 10/6/2563 เลขที ่2000984110 1

570  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ /ขอ6607ชม/1/41/129492                 745.00 10/6/2563 เลขที ่2000983145 1

571  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-4066พย/1/60/370716                 994.20 10/6/2563 เลขที ่2000984721 1

572  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์/80-8055พย/1/50/460977                 828.50 10/6/2563 เลขที ่2000983588 1

573  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-4066พย/1/50/371243              1,028.50 10/6/2563 เลขที ่2000984757 1

574  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5727พย/1/45/294222                 817.60 10/6/2563 เลขที ่2000984030 1

575  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-4149พย/1/145/80399              2,402.60 10/6/2563 เลขที ่2000984644 1

576  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กค-827/1/46/445057                 835.80 10/6/2563 เลขที ่2000984222 1

577  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ กค-827/1/47/444611                 854.00 10/6/2563 เลขที ่2000984177 1

578  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5462พย/1/69/345118              1,253.70 10/6/2563 เลขที ่2000984434 1

579  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/กค2614พย/

1/48/393533                 742.60 10/6/2563 เลขที ่2000983688 1



580  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟย.ภกูำมยำว/กค2614พย/

1/55/394073                 999.40 10/6/2563 เลขที ่2000983727 1

581  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์/80-3114พย/1/118/742590              2,108.70 10/6/2563 เลขที ่2000983495 1

582  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์/80-3114พย/1/170/742047              3,326.90 10/6/2563 เลขที ่2000983435 1

583  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์/80-8055พย/1/56/461688              1,017.50 10/6/2563 เลขที ่2000983625 1

584  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-4149พย/1/108/80769              2,286.40 10/6/2563 เลขที ่2000984690 1

585  0994000471823 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-4066พย/1/55/371850              1,164.40 10/6/2563 เลขที ่2000984787 1

586  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟยแมก่ำ/

80-8109/1/50/618057                 828.50 11/6/2563 เลขที ่2000988279 1

587  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟยแมก่ำ/

80-8109/1/44/617464                 680.70 11/6/2563 เลขที ่2000988213 1

588  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์ ผปบ/80-5462พย/1/81/344667              1,428.80 11/6/2563 เลขที ่2000986922 1

589  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟยแมก่ำ/2ฒผ

1998/1/58/36002              1,053.90 11/6/2563 เลขที ่2000989230 1

590  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟยแมก่ำ/2ฒผ

1998/1/65/35185              1,077.00 11/6/2563 เลขที ่2000989208 1

591  0563562000486

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอัฐกรปิย

ปิโตรเลยีม

คำ่น ้ำมันฟลกีำรด์กฟยแมก่ำ/

80-8109/1/38/618538                 648.70 11/6/2563 เลขที ่2000988246 1

592  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้ำ จำ้งเหมำปรับปรงุกฟจ.พะเยำ-หลังปั้มเอสโซ่            67,410.00 12/6/2563 เลขที ่5200084641 1

593  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้ำ

คำ่แรงจำ้งเหมำขยำยเขตภกูำมยำว-นำยชเูกยีรติ ์

ฟักแกว้              8,979.44 12/6/2563 เลขที ่5200084645 1

594  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่วสัดสุ ำนักงำนใชง้ำน ผปบ.              1,126.00 12/6/2563 เลขที ่2000999720 1



595  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่ธงชำต ิแฟ้มสนัหนำ ปำกกำลงนำม              2,535.00 12/6/2563 เลขที ่2000999685 1

596  0565536000042 บรษัิทพสิษิฐส์นิ จ ำกัด คำ่ซือ้ส,ีแปรงทำส ีใชง้ำน GECC              1,475.00 12/6/2563 เลขที ่2000992869 1

597  3560600306437 พะเยำพันไม ้ ซือ้ดนิและตน้ไมด้อก              8,050.00 12/6/2563 เลขที ่2000992728 1

598  0563543000131 หจก.พะเยำศรวีไิชย จำ้งเหมำขยำยเขตกฟย.แมก่ำ-นำยชยัรัตนฯ์              4,708.00 12/6/2563 เลขที ่5200084628 1

599  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้ำ จำ้งปรับปรงุกฟย.แมใ่จ-บ.สนัตสิขุ            28,890.00 12/6/2563 เลขที ่5200084642 1

600  3560100611818 รำ้นจันทรพ์ณทค์ำ้วสัดุ คำ่ลกูบดิใชง้ำน กฟย.แมก่ำ                 180.00 12/6/2563 เลขที ่2000992799 1

601  3560600306437 พะเยำพันไม ้ คำ่ตน้ไมผ้ล              8,270.00 12/6/2563 เลขที ่2000992748 1

602  0563543000131 หจก.พะเยำศรวีไิชย จำ้งเหมำขยำยเขตกฟจ.พะเยำ-นำยบรรจงฯ            57,780.00 12/6/2563 เลขที ่5200084627 1

603  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง จำ้งเหมำขยำยเขตภกูำมยำว-นำยทอง ชอบธรรม              6,955.00 12/6/2563 เลขที ่5200084638 1

604  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร คำ่วสัดสุ ำนักงำนใชง้ำน ผบค.              3,000.00 12/6/2563 เลขที ่2000999746 1

605  3560600306437 พะเยำพันไม ้ คำ่ตน้ไมผ้ล              8,000.00 12/6/2563 เลขที ่2000992738 1

606  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน ซือ้กริง่ไรส้ำย              1,590.00 12/6/2563 เลขที ่2000992942 1

607  0105554017214

บ.ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรด 

จก. คำ่ซือ้กระดำษ POS            33,747.80 12/6/2563 เลขที ่2000992816 1

608  3571100632221 ไมก้วำดลงุวงค์ คำ่ทีต่ักขยะและไมก้วำด                 540.00 12/6/2563 เลขที ่2000992217 1

609  3560600306437 พะเยำพันไม ้ ซือ้ตน้ไมด้อกรวงผึง้              9,800.00 12/6/2563 เลขที ่2000992765 1



610  3560100676821 หจก.ภกูำมยำว กำรไฟฟ้ำ

จำ้งเหมำขยำยเขตกฟจ.พะเยำ-นำยเขตอดุม สุ

ธรรมเม็ง            11,770.00 12/6/2563 เลขที ่5200084639 1

611  0563558000264 หจก.ฟอรด์ไฟฟ้ำ จำ้งเหมำปรับปรงุกฟจ.พะเยำ-บ.ทุง่กิว่            42,693.00 12/6/2563 เลขที ่5200084643 1

612  0563543000131 หจก.พะเยำศรวีไิชย จำ้งเหมำขยำยเขตกฟย.แมก่ำ-นำยชยัรัตนฯ์              4,708.00 12/6/2563 เลขที ่5200084628 1

613  0563550000486 หจก.รวมใจวศิวกรรมกอ่สรำ้ง

จำ้งเหมำขยำยเขตกฟจ.พะเยำ-นำยสทุธพิงศ ์บญุ

รักษ์            15,729.00 12/6/2563 เลขที ่5200084637 1

614  3569900197208 เหรยีญทองพำนชิ คำ่หนังสอืพมิพ์                 300.00 12/6/2563 เลขที ่2000992292 1

615  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/32/ขอ.6607ชม./ใชง้ำน รอง ท.กฟจ.พะเยำ                 530.24 12/6/2563 เลขที ่2000995362 1

616  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/32/ขอ.6607ชม./ใชง้ำน รอง ท.กฟจ.พะเยำ                 530.24 12/6/2563 เลขที ่2000995362 1

617  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/62/กค.826 /ใชง้ำน ผบป.กฟจ.พะเยำ              1,027.34 12/6/2563 เลขที ่2000997902 1

618  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/64/9กจ.6115 กทม/ใชง้ำน ผจก.กฟจ.พะเยำ              1,060.48 12/6/2563 เลขที ่2000995413 1

619  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/55/9กจ.6115 กทม/ใชง้ำน ผจก.กฟจ.พะเยำ                 999.35 12/6/2563 เลขที ่2000995413 1

620  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 1/57/9กจ.6115 กทม/ใชง้ำน ผจก.กฟจ.พะเยำ                 910.29 12/6/2563 เลขที ่2000995233 1

621  3560100212964 น ้ำดืม่เขือ่นค ำ อำร.์โอ คำ่น ้ำดืม่ กฟย.แมก่ำ                 360.00 22/6/2563 เลขที ่2001028431 1

622  0563525000133 หจก.พะเยำซเีมนตบ์ลอ๊ค คำ่สทีำกระเบือ้ง-บอ่น ้ำพสุนง.กฟจ.พย.                 440.00 22/6/2563 เลขที ่2001026821 1

623  3560100637913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่หนังสอืคูม่อืกำรปฏบิัตงิำน GECC                 650.00 22/6/2563 เลขที ่2001036606 1

624  3560500387354 ทองอนิทร ์โภชนำ คำ่แจกันโอง่-GECC                 990.00 22/6/2563 เลขที ่2001026867 1



625  3560700001131 รำ้นยนีสม์อเตอร์

คำ่ซอ่มเปลีย่นถำ่ยน ้ำมันเครือ่งรถจักรยำนยนต-์แม่

ใจ                 150.00 22/6/2563 เลขที ่2001028493 1

626  3569900080645 นำงศรจัีนทร ์เต็มสวสัดิ์

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ตระกรำ้ ผำ้คลมุโตะ๊-

ผบห.พย.              1,308.00 22/6/2563 เลขที ่2001035265 1

627  0563560001809 หจก.พะเยำเครือ่งเขยีน คำ่วสัดสุ ำนักงำน-GECC                 302.00 22/6/2563 เลขที ่2001028192 1

628  3569900013077 รำ้นเป็นตอ่

คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ-ถพูืน้-กระดำษช ำระ-เช็ด

กระจก-สถำนพีะเยำ                 840.00 22/6/2563 เลขที ่2001028399 1

629  3560100212964 น ้ำดืม่เขือ่นค ำ อำร.์โอ. คำ่ใชจ้ำ่ยเบ็ดเตล็ด ใชง้ำน กฟย.แมก่ำ              6,300.00 22/6/2563 เลขที ่2001026017 1

630  0105536092641

บรษัิท เอก-ชยั ดัสทรบิวิชัน่

 ซสิเทมจ ำกัด คำ่ใชจ้ำ่ยเบ็ดเตล็ด-แกว้นำ้ฯลฯ-GECC                 587.00 22/6/2563 เลขที ่2001027888 1

631  3560100212964 น ้ำดืม่ เขือ่นค ำ อำร.์โอ. คำ่น ้ำดืม่ สถำนฯีพะเยำ                   90.00 22/6/2563 เลขที ่2001028412 1

632  3520300363541 นำงสมจติร ์พรมเสน จำ้งซกัผำ้หอ้งเวรแกฯ้ กฟย.แมก่ำ                 400.00 22/6/2563 เลขที ่2001028451 1

633  3569900080015 นำงศรจัีนทร ์เต็มสวสัดิ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเบ็ดเตล็ดถังขยะงำนGECC                 480.00 22/6/2563 เลขที ่2001028045 1

634  3560100212964 น ้ำดืม่เขือ่นค ำ อำร.์โอ. คำ่น ้ำแข็ง เครือ่งดืม่ ภัยพบิัตกิฟย.แมก่ำ              6,300.00 22/6/2563 เลขที ่2001028889 1

635  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่แลคซนี-ผบห.พย.                 300.00 22/6/2563 เลขที ่2001028166 1

636  3569900145135 นส.อดุม บญุเรอืง คำ่อำหำร งำนภัยพบิัต ิกฟย.แมก่ำ            69,750.00 22/6/2563 เลขที ่2001025599 1

637  3569900163800 เก็บสตำงค์ คำ่ถำ่ยเอกสำร              1,228.00 22/6/2563 เลขที ่2001028503 1

638  0107537000521 บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกัด คำ่วสัดเุบ็ดเตล็ด-GECC                 464.00 22/6/2563 เลขที ่2001026981 1

639  3560100612075 นำงศำลษิำ ไชยมะจักร์ คำ่เชำ่ส ำนักงำนกฟย.แมก่ำเดอืน พค.63              8,500.00 22/6/2563 เลขที ่2001028479 1



640  3509900760981 รำ้นแพ็ตครำ้ฟริง่ คำ่ใชจ้ำ่ยเบ็ดเตล็ด-ถำดเบรก-GECC              2,340.00 22/6/2563 เลขที ่2001028045 1

641  0563535000021 หจก.น ำไพศำล ภัยพบิัต ิคำ่สำยไฟ ไฟหมนุ หลอดไฟ-กฟย.แมก่ำ              5,750.00 22/6/2563 เลขที ่2001035448 1

642  3500900436701 บ.พะเยำเซ็นเตอร ์จ ำกัด คำ่เคลอืบบัตร-ผปบ.              1,200.00 22/6/2563 เลขที ่2001036206 1

643  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 23/1/บจ-599พย/ใชง้ำน ผกส.                 367.31 22/6/2563 เลขที ่2001024793 1

644  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 63/1/80-3371พย/ใชง้ำน ผคพ.              1,144.71 22/6/2563 เลขที ่2001024433 1

645  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 59/1/80-3371พย/ใชง้ำน ผคพ.              1,072.03 22/6/2563 เลขที ่2001024385 1

646  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 73/1/80-3371พย/ใชง้ำน ผคพ.              1,209.61 22/6/2563 เลขที ่2001024552 1

647  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 40/1/80-0301พย/ใชง้ำน ผคพ.                 662.80 22/6/2563 เลขที ่2001024451 1

648  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 45/3/บง-4663พย/ใชง้ำน ผมต.                 901.35 22/6/2563 เลขที ่2001024012 1

649  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/80-0823พย/ใชง้ำน ผกส.                 881.79 22/6/2563 เลขที ่2001024821 1

650  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/80-0823พย/ใชง้ำน ผกส.                 881.79 22/6/2563 เลขที ่2001024821 1

651  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/80-8053พย/ใชง้ำน ผมต.                 944.49 22/6/2563 เลขที ่2001023920 1

652  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 44/1/80-8053พย/ใชง้ำน ผมต.                 729.08 22/6/2563 เลขที ่2001023985 1

653  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/80-0823พย/ใชง้ำน ผกส.                 910.29 22/6/2563 เลขที ่2001024764 1

654  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/กรร.601พย/ใชง้ำน ผกส.                   84.12 22/6/2563 เลขที ่2001024904 1



655  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 64/1/80-3371พย/ใชง้ำน ผคพ.              1,060.48 22/6/2563 เลขที ่2001024408 1

656  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 73/1/80-3371พย/ใชง้ำน ผคพ.              1,209.61 22/6/2563 เลขที ่2001024552 1

657  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 48/1/80-0823พย/ใชง้ำน ผกส.                 795.36 22/6/2563 เลขที ่2001024715 1

658  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/80-0823พย/ใชง้ำน ผกส.                 881.79 22/6/2563 เลขที ่2001024821 1

659  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 58/1/บจ-599พย/768837/ใชง้ำน ผกส.                 908.86 23/6/2563 เลขที ่2001030630 1

660  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 32/1/ขอ.6607ชม/128405/ใชง้ำน รอง ท.                 530.24 23/6/2563 เลขที ่2001031346 1

661  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 3/3/กรร601พย/322453/ใชง้ำน ผกส.                   53.19 23/6/2563 เลขที ่2001030423 1

662  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 160/1/53-2200กทม/2919/ใชง้ำน ผกส.              2,507.20 23/6/2563 เลขที ่2001030509 1

663  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 55/1/9กจ.6115กทม/26995/ใชง้ำน ผจก.                 999.35 23/6/2563 เลขที ่2001031229 1

664  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 64/1/9กจ.6115กทม/26470/ใชง้ำน ผจก.              1,060.48 23/6/2563 เลขที ่2001031152 1

665  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 57/1/9กจ.6115กทม/25847/ใชง้ำน ผจก.                 910.29 23/6/2563 เลขที ่2001031395 1

666  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ-7798/ใชง้ำน ผมต.                   84.12 23/6/2563 เลขที ่2001030059 1

667  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ-7798/ใชง้ำน ผมต.                   78.52 23/6/2563 เลขที ่2001029509 1

668  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 60/1/80-7963พย/308947/ใชง้ำน ผปบ.              1,042.20 23/6/2563 เลขที ่2001030789 1

669  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 44/1/บจ-599พย/769337/ใชง้ำน ผกส.                 667.48 23/6/2563 เลขที ่2001030574 1



670  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 62/1/กค.826/446041/ใชง้ำน ผบป.              1,027.34 23/6/2563 เลขที ่2001031509 1

671  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ-7798/ใชง้ำน ผมต.                   72.92 23/6/2563 เลขที ่2001029475 1

672  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 4/3/1กจ-7798/ใชง้ำน ผมต.                   80.12 23/6/2563 เลขที ่2001029692 1

673  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด น ้ำมันเครือ่ง/1กจ.7798/ใชง้ำน ผมต.                 115.00 23/6/2563 เลขที ่2001030190 1

674  0565551000040

บรษัิทฟแูสง เซอรว์สิ 2008 

จ ำกัด 73/1/80-7963พย/309826/ใชง้ำน ผปบ.              1,107.41 23/6/2563 เลขที ่2001030689 1

675  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ตัวอักษรประชำสมัพันธ-์

ผบค.พย.              1,800.00 24/6/2563 เลขที ่2001044389 1

676  0105548090347

บรษัิท สมำรท์ เบสทบ์ำยส ์

จ ำกัด

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ขำตัง้โปสเตอร์

ประชำสมัพันธ-์บค              2,675.00 24/6/2563 เลขที ่2001044215 1

677  3560100451331 ศ กดิก์ลกำร นำงจรัสศร ีแซอ่ึง้

คำ่ซอ่มเครน สำยไฮดรอลกิรถ 80-3767 พย.-

ผกส.พย.            16,916.70 24/6/2563 เลขที ่2001050376 1

678  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่สตกิเกอรโ์ลโกไ้ฟฟ้ำ-

ผบค.พย.              5,900.00 24/6/2563 เลขที ่2001044303 1

679  0523506000085 หจก.ล ำปำงศริชิยั คำ่เปลีย่นน ้ำมันเครือ่งรถ 81-0823 พย.-ผกส.พย.              5,744.08 25/6/2563 เลขที ่2001050299 1

680  0563543000140 หจก.โรงพมิพเ์จรญิอักษร

คำ่ธงชำต ิคำ่กำวน ้ำ เทปใส ป้ำยชือ่ตัง้โตะ๊-

ผบห.พย.              2,771.00 25/6/2563 เลขที ่2001050003 1

681  3560100947450 รมู-กรำฟฟิค-แอนด-์ดไีซน์

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่สตกิเกอรโ์ลโกไ้ฟฟ้ำ-

ผกส.พย.                 880.00 29/6/2563 เลขที ่2001058974 1

682  3560100947450 รมู-กรำฟฟิค-แอนด-์ดไีซน์ ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่สตกิเกอร-์ผกส.พย.                 150.00 29/6/2563 เลขที ่2001059123 1

683 LUCKY SHOP ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่กริง่ไรส้ำย-ผปบ.พย.              2,670.00 29/6/2563 เลขที ่2001063042 1

684  3560100947450 รมู-กรำฟฟิค-แอนด-์ดไีซน์

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่สตกิเกอรโ์ลโกไ้ฟฟ้ำ-

ผกส.พย.                 880.00 29/6/2563 เลขที ่2001058974 1



685  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีทนิเนอร-์ผกส.พย.              2,160.00 29/6/2563 เลขที ่2001059269 1

686  1560100087430 รำ้นตน้ตระกลูพำนชิย์ คำ่น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ เช็ดกระจก ลำ้งจำน-กฟย.แมก่ำ                 750.00 29/6/2563 เลขที ่2001059215 1

687  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีลกูกลิง้ แปรงทำส-ี

ผกส.พย.              2,965.00 29/6/2563 เลขที ่2001060172 1

688  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีแปรงทำส-ีผกส.พย.              2,460.00 29/6/2563 เลขที ่2001060114 1

689  3560700061878 เจมส ์คอมเทค คำ่แป้นพมิพ ์สำยตอ่หนำ้จอ-กฟย.แมใ่จ                 250.00 29/6/2563 เลขที ่2001060602 1

690  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน คำ่วสัดสุ ำนักงำน-ผปบ.              1,455.00 29/6/2563 เลขที ่2001664211 1

691  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีลกูกลิง้-ผกส.พย.              1,585.00 29/6/2563 เลขที ่2001059919 1

692  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด

ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีทนิเนอร ์แปรงทำส-ี

ผกส.พย.                 355.00 29/6/2563 เลขที ่2001059730 1

693  3560100947450 รมู-กรำฟฟิค-แอนด-์ดไีซ ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่สตกิเกอร-์ผกส.พย.                 150.00 29/6/2563 เลขที ่2001059134 1

694  0105553054183

บ.360 โซลซูัน่ แอนด ์เอำ้ท์

ซอสซิง่ จ ำกัด ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่กริง่ไรส้ำย-ผกส.พย.              1,055.14 29/6/2563 เลขที ่2001060471 1

695  3560100837913 ทเีทค ปริน้ทต์ ิง้ คำ่ป้ำยคนืเงนิประกัน-นบท.9                 800.00 29/6/2563 เลขที ่2001064054 1

696  0573537000133 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พำน คำ่น ้ำดืม่ เดอืน พ.ค.63-ผคพ.พย.                 475.00 29/6/2563 เลขที ่2001060557 1

697  0565536000042 บรษัิท พสิษิฐส์นิ จ ำกัด ศนูยร์ำชกำรสะดวก คำ่ส ีแปรงทำส-ีผกส.พย.              1,755.00 29/6/2563 เลขที ่2001059832 1

698  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน

คำ่กำวหนังไก ่เทปเยือ่กำว สตกิเกอร ์แฟ้ม-

ผปบ.พย              1,345.00 29/6/2563 เลขที ่2001064109 1

699  0105546087071

บรษัิท อ ำนวยกำรดับเพลงิ 

จ ำกัด คำ่ขำวำงถังดับเพลงิ ป้ำยถังดับเพลงิ-นทน.พย.            21,849.40 30/6/2563 เลขที ่2001071155 1



700  0563560001809

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พะเยำ

เครือ่งเขยีน

คำ่แลคซนี เทปโฟมกำว เทปกำวสองหนำ้ เทปเยือ่

กำว-นทน.                 766.00 30/6/2563 เลขที ่2001069406 1

       2,750,018.78


