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ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

1  3509900976690 ร้านคุณสิริวิทย์ อวยพรสกุล ค่าจัดซ้ือกระบอกน้้า โลโก้ กฟภ.           4,200.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000039480 1

2  0583557000236 หจก.เรือนภาพ จัดจ้างท้าเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม           4,410.00 15/01/2564 เลขท่ี 2000053505 1

3  0505519000030
บริษัท สุขุม เซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชม.เดือน ธค.

63(ชุดท่ี.2)
          1,400.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059369 1

4  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชมเดือน ธค.

63(ชุดท่ี.3)
          1,300.00 17/01/2564 เลขท่ี 2000059371 1

5  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชมเดือน ธค.

63(ชุดท่ี.1)
            821.00 17/01/2564 เลขท่ี 2000059368 1

6  3570500666973 ร้านวัฒนา99 จัดจ้างท้าตรายางช่ือ             600.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000134508 1

7  0105534019033
บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด

 จ้ากัด
ค่าวัสดุส้านักงาน           1,434.00 11/02/2564 เลขท่ี 2000168878 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

8  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชม.เดือน 

มค.64ชุดท่ี.1
          1,236.10 18/02/2564 เลขท่ี 2000202918 1

9  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชม.เดือน 

มค.64ชุดท่ี.2
          1,562.90 18/02/2564 เลขท่ี 2000202922 1

10  0583557000236 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรือนภาพ
ค่าจัดจ้างท้าป้ายไวนิล กิจกรรมวันเด็ก 

ปี2564
            450.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000260637 1

11  3570500666973 ร้านวัฒนา 99 ค่าถ่ายเอกสารเดือน กพ. 2564           1,200.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000288408 1

12  3251200018098 ร้านคุณคาร์แคร์ ค่าจ้างล้างรถยนต์ ข.6755 ชม             180.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000316875 1

13  3589900044690 ร้านคิดเจริญโภคภัณฑ์ ค่าวัสดุส้านักงาน(กาแฟ,โอวัลติน)             576.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000316926 1

14  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755ชม.เดือน กพ.

64ชุดท่ี.3
          1,396.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000357929 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

15  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชม.เดือนกพ.

64ชุดท่ี.2
          1,111.10 22/03/2564 เลขท่ี 2000357928 2

16  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755 ชมเดือน กพ.

64ชุดท่ี.1
          1,398.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000357927 2

17  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด
ค่าน้้ามันรถยนต์ ขอ.6755ชม เดือน กพ.

64ชุดท่ี.4
          1,533.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000357931 1

18  3251200018098 ร้านคุณประยูร บุฝ้าย ค่าจ้างล้างรถยนต์ ขอ.6755 ชม.             180.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000370408 1

19  3589900044690 ร้านคิงเซอร์วิส ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ 1กฆ.601 มส.             120.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000369465 1

20  3510100443206

ร้านอริยาพรแอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 
เลขท่ี 5 ซ.1 ถ.ขุนลุมประพาส 
ต.จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 58000

น.1 มส.(มต)(จซ) 003 /2564 1.ค่า
จัดท้าตรายางรายช่ือพนักงาน 

ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน
          1,800.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000039430 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

21  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 001 /2564 1.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน ธันวาคม 2563

            745.50 17/01/2564 เลขท่ี 2000059381 1

22  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 001 /2564 2.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน ธันวาคม 2563

          1,242.50 17/01/2564 เลขท่ี 2000059372 1

23  3570500666973
ร้านวัฒนา 99 เลขท่ี 3/15 ถ.
ประชาเสกสรร ต.จองค้า อ.
เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

น.1 มส.(มต)(จซ) 005 /2564 1.ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน 

ประจ้าเดือน มกราคม 2564
            174.00 11/02/2564 เลขท่ี 2000169510 1

24  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 004 /2564 1.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน มกราคม 2564

          1,245.00 18/02/2564 เลขท่ี 2000202908 1

25  3570500666973
ร้านวัฒนา 99 เลขท่ี 3/15 ถ.
ประชาเสกสรร ต.จองค้า อ.
เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

น.1 มส.(มต)(จซ) 009 /2564 1.ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน 

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
            360.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000314810 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

26  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 007 /2564 2.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

          1,111.10 22/03/2564 เลขท่ี 2000357939 2

27  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 006 /2564 1.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

          1,127.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000357936 1

28  0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ้ากัดสาขา
แม่ฮ่องสอน(สาขาท่ี00007) 

เลขท่ี110 ถ.ขุนลุมประพาส ต.
จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

น.1 มส.(มต)(จซ) 008 /2564 3.ค่า
จัดซ้ือน้้ามันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮฐ2366(เช่า)ผมต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

          1,294.90 22/03/2564 เลขท่ี 2000357940 1

29  0583546000043
ร้าน หจก.แม่ฮ่องสอนมิตร

อะไหล่
จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี รถ 2 ตัน 
หมายเลขทะเบียน 80-1734 มส.

          2,760.00 07/01/2564 เลขท่ี 3001806377 2

30  0583546000043
ร้าน หจก.แม่ฮ่องสอนมิตร

อะไหล่
จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีและข้ัวแบต           7,760.00 07/01/2564 เลขท่ี 3001806268 2

31  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ จัดซ้ือจอบพร้อมด้าม จ้านวน 2 ด้าม             640.00 07/01/2564 เลขท่ี 3001806574 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

32  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน

น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 
80-1718 มส. จ้านวน 61 ลิตร 

09/12/1963
          1,353.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059427 2

33  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม.  จ้านวน 67 ลิตร
          1,486.70 17/01/2564 เลขท่ี 2000059445 2

34  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 68 ลิตร
          1,563.30 17/01/2564 เลขท่ี 2000059446 2

35  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 68 ลิตร
          1,508.90 17/01/2564 เลขท่ี 2000059440 2

36  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 77 ลิตร
          1,739.40 17/01/2564 เลขท่ี 2000059423 2

37  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1338 มส. จ้านวน 43 ลิตร
            971.40 17/01/2564 เลขท่ี 2000059413 2

38  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 68 ลิตร
          1,536.10 17/01/2564 เลขท่ี 2000059448 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

39  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1718 มส. จ้านวน 71 ลิตร
          1,603.90 17/01/2564 เลขท่ี 2000059437 2

40  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 81 ลิตร
          1,797.40 17/01/2564 เลขท่ี 2000059419 2

41  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาปาย
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1338 มส. จ้านวน 73 ลิตร
          1,662.90 17/01/2564 เลขท่ี 2000059390 2

42  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1938 มส. จ้านวน 149 ลิตร
          3,269.10 17/01/2564 เลขท่ี 2000059451 2

43  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1338 มส. จ้านวน 76 ลิตรี
          1,686.40 17/01/2564 เลขท่ี 2000059388 2

44  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1734 มส. จ้านวน 63 ลิตร
          1,398.00 17/01/2564 เลขท่ี 2000059417 2

45  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1938 มส. จ้านวน 135 ลิตร
          3,015.90 17/01/2564 เลขท่ี 2000059455 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

46  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ จัดซ้ือน้้ามันเคร่ือง รถเครน             150.00 27/01/2564 เลขท่ี 3001816852 2

47  0583546000043 หจก.แม่ฮอ่งสอนมิตรอะไหล่
จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์

หมายเลขทะเบียน 80-1734 มส.
          2,650.00 27/01/2564 เลขท่ี 3001816855 2

48  3589900015592 ร้านกลัยาพาณิชย์ จัดจ้างท้าตรายาง แผนก ปบ.             200.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000115851 2

49  3501700019970 อู่หลุยส์เซอร์วิส
จัดจ้างซ่อมรถแก้ไฟหมายเลขทะเบียน 

80-1718 มส.
          2,540.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000115356 2

50  3570500666973 ร้านวัฒนา 99
จัดจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ธันวาคม

 2563
          1,067.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000115375 2

51  0505519000030 บ.สุขุมเซอร์วิส จัดซ้ือน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ชุดงานตัดไม้             517.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000115088 2

52  3251200018098 ร้าน ประยูร ปุฝ้าย
จัดจ้างล้างรถยนต์แก้ไฟหมายเลข

ทะเบียน 2ฒฆ 2410 กทม.
            200.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000114979 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

53  0001461967543
ร้าน สุริยง ดิจิตอลเอ็กซ์เพรส

แลบ
จัดซ้ือถ่านก้อนใช้งานภายในชุดงานหม้อ

แปลง
            290.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000115755 2

54  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
จัดจ้างเปล่ียนใบปัดน้้าฝน รถยนต์
หมายเลขทะะเบียน 80-1734 มส.

            350.00 29/01/2564 เลขท่ี 3001818414 2

55  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 

80-1734 มส.
          2,950.00 29/01/2564 เลขท่ี 3001818420 2

56  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
แบตเตอร่ี12V 2ลูก รถทะเบียน 

80-1938 มส.
          7,000.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135092 2

57  0505560001461 บ.เรฟเซนส์ จ้ากัด
จัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุของชุดงานหม้อ

แปลง
          6,687.50 04/02/2564 เลขท่ี 2000149515 2

58  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
จัดจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 

80-1938 ชม.
            320.00 11/02/2564 เลขท่ี 2000172421 2

59  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1716 มส. จ้านวน 73 ลิตร
          1,671.00 18/02/2564 เลขท่ี 2000202957 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

60  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1716 มส. จ้านวน 73 ลิตร
          1,714.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000202966 2

61  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1734 มส. จ้านวน 64 ลิตร
          1,503.40 18/02/2564 เลขท่ี 2000202943 2

62  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 74 ลิตร
          1,693.90 18/02/2564 เลขท่ี 2000202949 2

63  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 70 ลิตร
          1,630.30 18/02/2564 เลขท่ี 2000202990 2

64  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 75 ลิตร
          1,761.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000202992 2

65  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1734 มส. จ้านวน 64 ลิตร
          1,445.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000202938 2

66  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1718 มส. จ้านวน 69 ลิตร
          1,620.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000202973 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

67  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 64 ลิตร
          1,445.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000202987 2

68  0735547002121
บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคซอร่ี

 จ้ากัด
จัดจ้างซ้ือหมึกปร้ิน Inkjet canon           9,160.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215179 2

69  3251200018098 นายประยูร บุฝ้าย
จัดจ้างล้างรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฒฆ

 2410
            200.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215383 2

70  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ชุดงานหม้อ

แปลง
            685.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215348 2

71  0735547002121
บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซอ

ร่ี จ้ากัด
จัดซ้ือหมึกปร้ิน Inkjet canon           6,740.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215060 2

72  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่
จัดจ้างซ่อมรถแก้ไฟหมายเลขทะเบียน 

80-1718 มส.
          1,480.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000259277 2

73  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง             350.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000259552 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

74  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ จัดจ้างเปล่ียนยางนอก 4 เส้น         11,200.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000354918 2

75  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 70 ลิตร
          1,777.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000357960 2

76  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 62 ลิตร
          1,530.80 22/03/2564 เลขท่ี 2000357957 2

77  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 82 ลิตร
          2,065.60 22/03/2564 เลขท่ี 2000357952 2

78  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1716 มส. จ้านวน 70 ลิตร
          1,728.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000357954 2

79  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1716 มส. จ้านวน 75 ลิตร
          1,814.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000357953 2

80  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม. จ้านวน 67 ลิตร
          1,573.80 22/03/2564 เลขท่ี 2000357956 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

81  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 81 ลิตร
          1,902.70 22/03/2564 เลขท่ี 2000357950 2

82  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-0847 มส. จ้านวน 78 ลิตร
          1,886.80 22/03/2564 เลขท่ี 2000357951 2

83  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-17187 มส. จ้านวน 77 ลิตร
          1,939.60 22/03/2564 เลขท่ี 2000357955 2

84  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 

80-1734 มส. จ้านวน 63 ลิตร
          1,555.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000357949 2

85  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
น้้ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2

ฒฆ 2410 กทม.จ้านวน 70 ลิตร
          1,763.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000357959 2

86  3570500666973 ร้านวัฒนา99 จัดจ้างถ่ายเอกสาร             284.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000368595 2

87  0994000165501 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันดีเซล             170.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000368562 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

88  3580300118643 ปายค้าจักสาน จัดซ้ือบันไดไม้ 2 อัน             870.00 31/03/2564 เลขท่ี 2000403203 2

89  8580176027093 นายบุญศักด์ิ ศุกรวรรณสกุล จัดจ้างเหมาทาสีซุ้ม ร.10           7,000.00 31/03/2564 เลขท่ี 2000404388 2

90  0994000165501 ร้านนิวอาร์ต จัดซ้ือไวนิล             800.00 31/03/2564 เลขท่ี 2000403328 2

91  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1010 มส. 4.12.63           2,019.30 06/01/2564 เลขท่ี 2000012429 1

92  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1010 มส. 9.12.63           1,864.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000012499 1

93  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 3.12.63               93.90 06/01/2564 เลขท่ี 2000011952 1

94  8580176027093 นายบุญศักด์ิ ศุกรวรรณกุล ท้าการปรับปรุงอาคาร (ห้องประชุม         39,000.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000010354 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

95  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 1.12.63           2,547.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000012671 1

96  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 7.12.63           1,153.90 06/01/2564 เลขท่ี 2000011826 1

97  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1010 มส. 3.12.63           2,019.30 06/01/2564 เลขท่ี 2000012395 1

98  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 7.12.63               93.90 06/01/2564 เลขท่ี 2000012025 1

99  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 1กฆ-601 มส. 7.12.63               95.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000012278 1

100  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 6.12.63           1,442.40 06/01/2564 เลขท่ี 2000011704 1

101  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
คย่าน้้ามัน 80-1010 มส. 12.12.63           2,307.80 06/01/2564 เลขท่ี 2000012559 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

102  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1010 มส. 8.12.63           2,418.70 06/01/2564 เลขท่ี 2000012469 1

103  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 15.12.63           1,694.30 06/01/2564 เลขท่ี 2000011896 1

104  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 14.12.63               93.90 06/01/2564 เลขท่ี 2000012132 1

105  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน ข-5285 มส. 3.12.63             191.30 06/01/2564 เลขท่ี 2000012254 1

106  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 1.12.63           1,753.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000011762 1

107  0107538000533
บริษัท ทิพยประกันภัย จ้ากัด 

(มหาชน)
ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ ทะเบียน 80-1338 
มส. และ รถยนต์ ทะเบียน 80-1938 มส.

          3,234.61 08/01/2564 เลขท่ี 2000010841 1

108  0583537000095 หจก.ตระกุลสืบ ค่าคอนกรีตส้าเร็จรูป         75,600.00 11/01/2564 เลขท่ี 3001807683 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

109  0994000444486
ส้านักงานขนส่งจังหวัด

แม่ฮ่องสอน
ค่าต่อภาษีรถยนต์ 80-1338 มส.           3,200.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000042034 1

110  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ ค่าฝาครอบไฟเล้ียว             100.00 14/01/2564 เลขท่ี 3001809587 1

111  3580100009212 โปร่งหมู ส.คอนกรีต ค่าหิน,ปูน,ทราย           1,105.00 14/01/2564 เลขท่ี 3001809595 1

112  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหร่ ค่าแผ่นตัด 4,14 น้ิว             230.00 14/01/2564 เลขท่ี 3001809602 1

113  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. (14/12/63)           1,694.30 15/01/2564 เลขท่ี 2000054020 1

114  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ (16/12/63)             881.00 15/01/2564 เลขท่ี 2000053737 1

115  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ (23/12/63)             965.60 15/01/2564 เลขท่ี 2000053856 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

116  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. (29/12/63)               95.50 15/01/2564 เลขท่ี 2000054067 1

117  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1010 มส. (19/12/63)           2,597.90 15/01/2564 เลขท่ี 2000054202 1

118  3570500666973 ร้านวัฒนา 99
ค่าสมุดรายงานการใช้รถยนต์

,รถจักรยานยนต์
          2,160.00 15/01/2564 เลขท่ี 2000051647 1

119  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 1กฆ-601 มส. (17/12/63)               96.70 15/01/2564 เลขท่ี 2000054140 1

120  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ (30/12/63)           1,310.20 15/01/2564 เลขท่ี 2000053896 1

121  0505519000030
บริษัท สุขุุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 30/12/63           1,965.30 17/01/2564 เลขท่ี 2000059469 1

122  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 8.12.63           1,997.10 17/01/2564 เลขท่ี 2000059464 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

123  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 24.12.63           1,378.00 17/01/2564 เลขท่ี 2000059460 1

124  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 25/12/63           1,287.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059492 1

125  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 16/12/63             903.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059479 1

126  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 8.12.63             857.20 17/01/2564 เลขท่ี 2000059478 1

127  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 มส. 7.12.63             998.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059462 1

128  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 21/12/63           1,116.20 17/01/2564 เลขท่ี 2000059491 1

129  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 9.12.63           2,352.10 17/01/2564 เลขท่ี 2000059465 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

130  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 14.12.63           2,108.10 17/01/2564 เลขท่ี 2000059467 1

131  0505519000030
บริษัท สุขุเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 7/12/63           1,309.20 17/01/2564 เลขท่ี 2000059457 1

132  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 12.12.63           1,597.70 17/01/2564 เลขท่ี 2000059466 1

133  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 30.12.63             903.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059461 1

134  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอรืวิส สาขา

แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 17.12.63           1,287.60 17/01/2564 เลขท่ี 2000059458 1

135  3580100009212 โปร่งหมู ส.คอนกรีต ค่าปูน             640.00 26/01/2564 เลขท่ี 3001815421 1

136  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 1กฆ-601 มส.(6/1/64)               74.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000134241 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

137  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. (4/1/64)               95.50 03/02/2564 เลขท่ี 2000133734 1

138  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ (14/1/64)           1,234.40 03/02/2564 เลขท่ี 2000132476 1

139  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม.(13/1/64)           1,716.80 03/02/2564 เลขท่ี 2000133670 1

140  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. (5/1/64)           1,242.50 03/02/2564 เลขท่ี 2000132513 1

141  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. (7/1/64)               97.50 03/02/2564 เลขท่ี 2000133892 1

142  2160400014250 นายพันธกานต์ ยมนา ค่าจ้างเหมากองหมอนเสาไฟฟ้า 14.30 ม.         40,000.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135975 1

143  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. (12/1/64)             100.70 03/02/2564 เลขท่ี 2000134098 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

144  0105533032851
บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ้ากัด
ซ่อมรถยนต์ 83-7988 ชม.         16,861.21 08/02/2564 เลขท่ี 3001823131 1

145  3580100009212 โปร่งหมู สอคอนกรีต ค่าปูน             775.00 08/02/2564 เลขท่ี 3001822855 1

146  0105533032851
บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ้ากัด
ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 83-7988 ชม.         14,410.65 08/02/2564 เลขท่ี 3001823130 1

147  3509900585445 นายสมชาย โตน้อย ค่าเสียมคีบดีน+ชะแลง         10,140.00 08/02/2564 เลขท่ี 3001822868 1

148  2509900585445 นายสมชาย โตน้อย ค่าเสียมคีบ+ชะแลง         10,140.00 08/02/2564 เลขท่ี 3001822865 1

149  3340100970348 โรงกลึงภิญโญ ค่าแม่พิมพ์เบ้าหลอม         13,000.00 10/02/2564 เลขท่ี 3001824892 1

150  0505519000030
บริทัษ สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล 3312 อุบลฯ (25/01/2564)           1,573.80 16/02/2564 เลขท่ี 2000191000 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

151  0505519000030
บริทัษ สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. (16/01/2564           1,847.80 16/02/2564 เลขท่ี 2000191108 1

152  0505519000030
บริทัษ สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. (29/01/2564)           1,808.70 16/02/2564 เลขท่ี 2000191403 1

153  0505519000030
บริทัษ สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ 429 มส. (18/01/2564             102.30 16/02/2564 เลขท่ี 2000191467 1

154  0505519000030
บริทัษ สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ 429 มส (22/01/2564)             211.50 16/02/2564 เลขท่ี 2000191530 1

155  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ ค่าซ้ือสีน้้ามัน+แปลงทาสี             210.00 17/02/2564 เลขท่ี 3001828409 1

156  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ ค่าสีสเปรย์             210.00 17/02/2564 เลขท่ี 3001828415 1

157  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ ซ้ือท่อ PVC และอุปกรณ์ซ่อมท่อประปา             430.00 17/02/2564 เลขท่ี 3001828025 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

158  0583546000043 หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ ค่าน้้ามันไฮโดรลิกและน้้ากล่ัน           2,390.00 17/02/2564 เลขท่ี 3001828372 1

159  0500700158146 ร้าน จักรพงษ์ การช่าง ค่าเจาะรูเหล็กประกับและเหล็กรางน้้า               60.00 17/02/2564 เลขท่ี 3001828029 1

160  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 27/01/64           3,147.70 18/02/2564 เลขท่ี 2000203941 1

161  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้าม้น 80-1478 มส. 25/01/64           2,067.10 18/02/2564 เลขท่ี 2000203080 1

162  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 23/01/64           2,443.90 18/02/2564 เลขท่ี 2000203831 1

163  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 9 กย 1031 กทม 27/01/64           1,315.40 18/02/2564 เลขท่ี 2000204874 1

164  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กข 697 มส. 30/01/64             821.20 18/02/2564 เลขท่ี 2000205222 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

165  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1478 มส. 22/01/64           1,832.20 18/02/2564 เลขท่ี 2000203079 1

166  0505554004101
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 26/01/64           1,326.50 18/02/2564 เลขท่ี 2000203073 1

167  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 25/01/64           1,409.40 18/02/2564 เลขท่ี 2000203072 1

168  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1478 มส. 07/01/64           1,807.20 18/02/2564 เลขท่ี 2000203076 1

169  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 25/01/64           2,795.30 18/02/2564 เลขท่ี 2000203865 1

170  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1478มส. 15/01/64           1,630.30 18/02/2564 เลขท่ี 2000203078 1

171  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กข-697 มส. 11/01/64           1,007.20 18/02/2564 เลขท่ี 2000205059 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

172  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 21/01/64           2,771.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000203636 1

173  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กข 697 มส 23/01/64             563.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000205117 1

174  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 19/01/64           1,104.00 18/02/2564 เลขท่ี 2000203070 1

175  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กข 697 มส 25/01/2564             563.80 18/02/2564 เลขท่ี 2000205179 1

176  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 83-7988 ชม. 18/01/2564           2,629.60 18/02/2564 เลขท่ี 2000203559 1

177  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. (14/1/64)           1,211.10 18/02/2564 เลขท่ี 2000203064 1

178  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กข697 มส. 18/01/64           1,042.40 18/02/2564 เลขท่ี 2000205086 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

179  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 9 กย 1031 กทม 11/01/64             748.44 18/02/2564 เลขท่ี 2000204677 1

180  0105537121254
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 9 กย 1031 กทม 15/01/64           1,380.02 18/02/2564 เลขท่ี 2000204810 1

181  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 80-1735 มส. 28/01/64           1,268.50 19/02/2564 เลขท่ี 2000203074 1

182  3570500666973 ร้านวัฒนา 99 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2564           1,174.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215694 1

183  3251200018098 ร้าน ประยูร บุฝ้าย ค่าล้านรถยนต์ กข-697 มส.             180.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000256101 1

184  3190600366620 ร้านแม่ฮ่องสอนแทร็คเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-1854 มส.         98,800.00 04/03/2564 เลขท่ี 3001835815 1

185  3190600366620 ร้านแม่ฮ่องสอนแทร็คเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ 83-7988 ชม.           9,200.00 05/03/2564 เลขท่ี 3001835013 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

186  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937กทม. 4/2/64           1,839.50 08/03/2564 เลขท่ี 2000284284 1

187  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 1กฆ-601 มส. 1/2/64               77.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000284362 1

188  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 7/2/64           1,548.20 08/03/2564 เลขท่ี 2000284260 1

189  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 13/2/64           1,999.90 08/03/2564 เลขท่ี 2000284299 1

190  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 14/2/64           1,308.60 08/03/2564 เลขท่ี 2000284272 1

191  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 5/2/64             103.10 08/03/2564 เลขท่ี 2000284314 1

192  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน ข-5285 มส. 2/2/64               77.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000284368 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

193  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 15/2/64             106.30 08/03/2564 เลขท่ี 2000284325 1

194  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
กคฉ-429 มส. 2/2/64             101.50 08/03/2564 เลขท่ี 2000284289 1

195  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 21.2.64           1,802.70 12/03/2564 เลขท่ี 2000315753 1

196  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส.             108.70 12/03/2564 เลขท่ี 2000315907 1

197  3570500666973 ร้านวัฒนา99 ค่าถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564             112.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000316963 1

198  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กคฉ-429 มส. 18.2.64             106.30 12/03/2564 เลขท่ี 2000315806 1

199  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน กล-3312 อุบลฯ 24.2.64           1,421.80 12/03/2564 เลขท่ี 2000315708 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

200  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 53-4937 กทม. 28.2.64           1,853.10 12/03/2564 เลขท่ี 2000315778 1

201  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน 1กฆ-601 มส. 18.2.64               80.60 12/03/2564 เลขท่ี 2000316098 1

202  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขา แม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามันแก๊สโซฮอล95+น้้ามัน 4T             185.00 16/03/2564 เลขท่ี 3001842733 1

203  0503558002429 หจก.นพนทีการประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา           1,769.00 16/03/2564 เลขท่ี 3001837944 1

204  8580176019643 น้องไดนาโม ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-1735 มส.             100.00 16/03/2564 เลขท่ี 3001842719 1

205  3580100009212 ร้าน โปร่งหมู ส.คอนกรีต ค่าหิน,ปูน,ทราย           1,960.00 16/03/2564 เลขท่ี 3001842686 2

206  3600200170171 ร้าน แม่ฮ่องสอน ไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-1735 มส.           1,820.00 16/03/2564 เลขท่ี 3001842727 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

207  0583560000217 หจก. วี โฮมแม่ฮ่องสอน ค่าจ้างรถเครนขนาด 25 ตัน ปักเสาไฟฟ้า         10,000.00 17/03/2564 เลขท่ี 3001843801 1

208  0125546001126
บริษัท STATIC VAN 
WELDING.CO.LID

ค่าผงเช่ือม(Welding Powder 65g #
SW 65 =109 หลอด)

          5,248.35 18/03/2564 เลขท่ี 3001843980 1

209  0505519000030 ปตท.มส. ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 83-7988 ชม.           2,987.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000359684 1

210  0505519000030 ปตท.มส.
ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 9กย 1031 

กทม.
          1,294.90 22/03/2564 เลขท่ี 2000360176 1

211  0505519000030 ปตท.มส.
ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 9 กย 1031 

กทม.
          1,314.00 22/03/2564 เลขท่ี 2000359962 1

212  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1735 มส.           1,432.90 22/03/2564 เลขท่ี 2000358616 1

213  0505519000030 ปตท.มส. ซ้ือน้้ามันรถยนต์ทะเบียน กข 697 มส.           1,024.50 22/03/2564 เลขท่ี 2000359822 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

214  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1854 มส.           2,335.90 22/03/2564 เลขท่ี 2000359064 1

215  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1854 มส.           2,090.80 22/03/2564 เลขท่ี 2000358815 1

216  0505519000030 ปตท.มส. ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน กข 697 มส.           1,334.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000359849 1

217  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1854 มส.           1,738.10 22/03/2564 เลขท่ี 2000358877 1

218  0505519000030 ปตท.มส.
ซ้ือน้้ามันเติมรถยนต์ ทะเบียน 83-7988

 ชม.
          3,144.70 22/03/2564 เลขท่ี 2000359526 1

219  0505519000030 ปตท.มส. ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน กข 697 มส.           1,185.20 22/03/2564 เลขท่ี 2000359747 1

220  0505519000030 ปตท.มส. ซ้ือน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน กข 697 มส.           1,052.20 22/03/2564 เลขท่ี 2000359781 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

221  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1735 มส.           1,407.30 22/03/2564 เลขท่ี 2000358717 1

222  0505519000030 ปตท.มส.
ซ้ือน้้ามันเติมรถยนต์ ทะเบียน 83-7988

 ชม.
          3,077.20 22/03/2564 เลขท่ี 2000359207 1

223  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1735 มส.           1,282.10 22/03/2564 เลขท่ี 2000358672 1

224  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1854 มส.           2,040.40 22/03/2564 เลขท่ี 2000358970 1

225  0505519000030 ปตท.มส. เติมน้้ามันรถยนต์ ทะเบียน 80-1854 มส.           2,493.70 22/03/2564 เลขท่ี 2000358756 1

226  0500700158146 ร้าน จักรพงษ์ การช่าง ค่าจ้างตัดและเจาะเหล็กรางน้้า             280.00 25/03/2564 เลขท่ี 3001847936 1

227  0107538000533
บริษัท ทิพยประกันภัย จ้ากัด 

(มหาชน)
ค่าต่อ พรบ.รถยนต์ กข-697 มส.             645.21 29/03/2564 เลขท่ี 2000390552 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

228  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน รถทะเบียน 1กฆ 601 มส.               82.40 29/03/2564 เลขท่ี 2000390588 1

229  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน รถทะเบียน ข 5285 มส.             109.80 29/03/2564 เลขท่ี 2000390586 1

230  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
เติมน้้ามัน รถยนต์ ทะเบียน 53-4937 

กทม. 15 มีนาคม 2564
          1,816.90 29/03/2564 เลขท่ี 2000390576 1

231  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ซ้ือน้้ามัน เติมรถยนต์ทะเบียน 53-4937

 กทม. วันท่ี 3มีนาคม 2564
          1,396.50 29/03/2564 เลขท่ี 2000390573 1

232  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
เติมน้้ามันรถยนต์ทะเบียน 53-4937 

กทม. วันท่ี 12 มีนาคม 2564
          2,021.60 29/03/2564 เลขท่ี 2000390575 1

233  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ซ้ือน้้ามัน เติมรถยนต์ ทะเบียน 53-4937

 กทม. วันท่ี 9 มีนาคม 2564
          1,484.20 29/03/2564 เลขท่ี 2000390574 1

234  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ซ้ือน้้ามัน เติมรถยนต์ทะเบียน กล.3312

 อุบลฯ วันท่ี 8 มีนาคม 2564
          1,124.60 29/03/2564 เลขท่ี 2000390572 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

235  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ซ้ือน้้ามัน เตินรถยนต์ทะเบียน กล3312 

อุบลฯ วันท่ี 1 มีนาคม 2564
          1,523.40 29/03/2564 เลขท่ี 2000390564 1

236  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
เติมเช้ือเพลิงรถทะเบียน กคฉ 429 มส. 

วันท่ี 8 มีนาคม 2564
            108.70 29/03/2564 เลขท่ี 2000390578 1

237  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน รถทะเบียน กคฉ 429 มส.             111.10 29/03/2564 เลขท่ี 2000390581 1

238  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
เติมน้้ามันรถทะเบียน กคฉ-429 มส. 

วันท่ี 1 มีนาคม 2564
            108.70 29/03/2564 เลขท่ี 2000390577 1

239  0107538000533
บริษัท ทิพยประกันภัย จ้ากัด 

(มหาชน)
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ บค-8992 มส.             967.28 29/03/2564 เลขท่ี 2000390549 1

240  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามัน รถทะเบียน 2กธ 7649 ชม.               82.40 29/03/2564 เลขท่ี 2000390583 1

241  0107538000546
บริษัท ทิพยประกันภัย จ้ากัด 

(มหาชน)
ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ 80-0847 มส.           1,408.12 29/03/2564 เลขท่ี 2000390546 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

242  3190600366620 ร้านแม่ฮ่องสอนแทร็คเตอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-1478 มส.         31,180.00 31/03/2564 เลขท่ี 3001842709 1

243  0105557000380
บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง 

จ้ากัด
เคร่ืองเจาะกระดาษ           1,790.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000010186 1

244  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               85.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041381 1

245  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041233 1

246  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร             150.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041474 1

247  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041246 1

248  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               60.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041285 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

249  0105534019033
บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด

 จ้ากัด
ซ้ือวัสดุส้านักงาน           1,083.00 15/01/2564 เลขท่ี 2000051766 1

250  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด ค่าน้้ามัน เดือน 12/2563           1,587.00 17/01/2564 เลขท่ี 2000059367 1

251  3251200018098 ประยูร บุฝ้าย ค่าล้างรถยนต์ 7กฒ8692 กรุงเทพฯ             180.00 20/01/2564 เลขท่ี 2000076169 1

252  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร             145.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135937 1

253  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135861 1

254  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               75.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135835 1

255  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135895 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

256  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               85.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135927 1

257  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               70.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135880 1

258  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135887 1

259  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135907 1

260  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135851 1

261  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร             165.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135917 1

262  3570500666973 ร้านวัฒนา 99 ค่าถ่ายเอกสาร             220.00 11/02/2564 เลขท่ี 2000172554 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

263  0105534019033
บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด

 จ้ากัด
ซ้ือวัสดุส้านักงาน           1,004.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188313 1

264  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง           1,510.70 18/02/2564 เลขท่ี 2000202851 1

265  3580100159753 นางพิมล สว่างกุล
จ้างส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน 

01/2564
            950.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000214899 1

266  3251200018098 ประยูร บุฝ้าย ค่าล้างรถยนต์ ทะเบียน 7กฒ8692 กทม.             180.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000214096 1

267  0105534019033
บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด

 จ้ากัด
ซ้ือแฟ้มและลวดเย็บกระดาษ             194.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000259407 1

268  0000000000000 ร้านสมชายแฟร์ ซ้ือตะกร้าใส่เอกสาร 8 ใบ             200.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000256068 1

269  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000283529 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

270  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร             170.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000283569 1

271  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               50.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000283482 1

272  0107551000029
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ้ากัด (มหาชน)
ซ้ือหลอด LED ใช้งานใน ผบป.กฟจ.มส. 

และ Front Office
            790.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000287197 1

273  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร             240.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000283553 1

274  0505513000178 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จ้ากัด ค่าส่งเอกสาร               55.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000283543 1

275  0105534019033
บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด

 จ้ากัด
ซ้ือวัสดุส้านักงานประจ้าเดือนมีนาคม             735.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000288831 1

276  3570500666973 ร้านวัฒนา 99 ตรายางช่ือพนักงาน 3 อัน             450.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000316988 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

277  3580100159753 นางพิมล สว่างกุล ค่าจ้างส่งใบแจ้งหน้ี เดือน ก.พ. 64             950.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000329601 1

278  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด ค่าน้้ามัน เดือน 2/2564           1,648.40 22/03/2564 เลขท่ี 2000357925 1

279  0505519000030 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด ค่าน้้ามัน เดือน 2/2564           1,678.90 22/03/2564 เลขท่ี 2000357926 1

280  8580176003089
วัดผาอ่าง โดยพระมงคลภรณ์

วิจิตร
ค่าเช่าท่ีดินวางผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

กุมภาพันธ์ 2564
          5,000.00 06/01/2564 เลขท่ี 3001753697 1

281  8580176003089
วัดผาอ่าง โดยพระมงคล ภรณ์

วิจิตร
ค่าเช่าท่ีดินเพ่ือวางผลิตภัณฑ์คอนกรีต           5,000.00 06/01/2564 เลขท่ี 3001753697 1

282  8580176003089
วัดผาอ่าง โดยพระมงคล ภรณ์

วิจิตร
ค่าเช่าท่ีดินวัดผาอ่างเพ่ือวางผลิตภัณฑ์

คอนกรีต ม.ค.64
          5,000.00 06/01/2564 เลขท่ี 3001753697 1

283  0583546000043
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แม่ฮ่องสอน

มิตรอะไหล่ส้านักงานใหญ่
ค่าซ่อมบ้ารุงยานฯ แบตเตอร่ี           2,600.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000011607 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

284  3501700019970
อู่หลุยเซอร์วิส 118 หมู่ 3 ต.
ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ค่าซ่อม/บ้ารุงยาน รถโฟคลิฟย่ีห้อ 
MAXIMAL

          1,850.00 28/01/2564 เลขท่ี 2000114541 1

285  0105534019033
บริษัทเซเว่นโปรอินเตอร์เทรด 

จ้ากัด
ค่าวัสดุส้านักงาน จ้านวน 21 รายการ           3,446.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135636 1

286  0994000165501
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ค่าน้้ามันรถโฟคลิฟ             500.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000135323 1

287  3101202198612 ร้านควิกปร้ินท์ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน             440.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000260517 1

288  0505556003594
บริษัท ไพวัลย์ขนส่ง 

แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ จ้ากัด
ค่าขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนส่งจาก ผคพ.

เชียงใหม่ ส่งถึง ผคพ.แม่ฮ่องสอน
          7,060.00 08/03/2564 เลขท่ี 2000279817 1

289  0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด 

สาขาแม่ฮ่องสอน
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ 2564           1,650.40 22/03/2564 เลขท่ี 2000357921 1

290  3570500666973 ร้านวัฒนา99 ค่าถ่ายเอกสารเดือน พ.ย.63             212.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000012784 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

291  0583561000393
หจก.ปรีชาเคร่ืองครัว 

แม่ฮ่องสอน(ส้านักงานใหญ่)
ขวดสเปร์ยแอลกอฮอล์ 30 ชุด             642.00 15/01/2564 เลขท่ี 2000051853 1

292  0000178668650 ร้านรังสรรค์ น้้าด่ืม 24 ถัง             432.00 20/01/2564 เลขท่ี 2000076195 1

293  0735547002121
บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ 

แอคเซสเซอร่ี จ้ากัด
จัดซ้ือหมึกพิมพ์และชุดเคร่ืองพิมพ์         23,500.00 20/01/2564 เลขท่ี 2000077656 1

294  0994000444389
ส้านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี

แม่ฮ่องสอน

จัดเช่าท่ีราชพัสดุ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.
แม่ฮ่องสอน เพ่ือใช้วางผลิตภัณฑ์

คอนกรีต ของ กฟส.อ.ปาย
        55,194.00 25/01/2564 เลขท่ี 3001816592 1

295  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด
ค่าวัสดุสนง,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.และ

ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาคอม
            860.00 03/02/2564 เลขท่ี 2000128875 1

296  0583561000393 หจก.ปรีชาเคร่ืองครัว ผ้าขนหนูและถุงขยะ             449.40 03/02/2564 เลขท่ี 2000128436 1

297  0583540000157
หจก.แม่ฮ่องสอนเบียร์

(ส้านักงานใหญ่)
ค่าน้้าด่ืม 40 แพ็ค           2,000.00 04/02/2564 เลขท่ี 2000148016 1



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

298  0994000165501 ร้านสกายเทค
ค่าเปล่ียนแค๊ปท้ิวไดเออร์และค่าเปล่ียน

คอมเพรสเซอร์
          7,000.00 04/02/2564 เลขท่ี 2000148160 1

299  0125534003765 บ.เคเอสโกลฟ จ้ากัด หมวกนิรภัยสีส้ม           2,514.00 04/02/2564 เลขท่ี 2000147403 1

300  0503543004200 หจก.โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์ รองเท้าเซฟต้ีหุ้มข้อส้ัน WR-533KGT           9,416.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188822 1

301  3570500666973 ร้านวัฒนา 99 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ม.ค. 2564             135.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000216152 2

302  3589900030656 ร้านอ้านวยสิน
อุปกรณ์กีฬา กิจกรรมโครงการ PEA วัน

เด็กแห่งชาติปีท่ี 3
          7,500.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000216011 2

303  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด ธงชาติและธงวปร.             960.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000210869 2

304  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด แฟ้มสันกว้างคลิปยก             190.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000256863 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

305  0107551000029 บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด
ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอ่ืน (ๆซ่อมแซมเสา

ธงชาติ)
            349.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000237139 2

306  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด
ค่าวัสดุสนง.และค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.

 21 รายการ
          1,754.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000243479 2

307  0000178668650 ร้านรังสรรค์ น้้าด่ืม 46 ถัง             828.00 02/03/2564 เลขท่ี 2000232231 2

308  0505535003471 บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ้ากัด เคร่ืองฟอกอากาศของ กฟจ.แม่ฮ่องสอน         11,490.00 11/03/2564 เลขท่ี 3001840129 1

309  0125534003765 บ.เคเอสโกลฟ จ้ากัด
ถุงมือกันกระแสไฟฟ้า พร้อมถุงมือหนัง

สวมทับ
        34,882.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000311948 2

310  0105546095724 บ.ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด ค่าไปรษณีย์           9,336.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000315528 1

311  0513548000857 หจก.นอธเวิดเซฟต้ีซัพพลาย
หมวกนิรภัยปีกรอบ MSA กับสายรัด

คางพร้อมโลโก้ กฟภ.
          8,025.00 12/03/2564 เลขท่ี 2000314877 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

312  0735547002121
บ.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซ

สเซอร่ี จ้ากัด
Toner Samsung MLT-D307L           6,800.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000326854 2

313  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด
ค่าวัสดุสนง.(กาวร้อน,กาวตราช้าง,เทป

ผ้ากาว)
            125.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000369647 1

314  3580400030030 ห้องอาหารอินทิรา ค่ารับรอง           5,000.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000370211 1

315  0583561000393
หจก.ปรีชาเคร่ืองครัว 

แม่ฮ่องสอน
ถุงขยะและตะกร้า             442.98 23/03/2564 เลขท่ี 2000369985 2

316  0105534019033 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จ้ากัด ป้ายตราสัญลักษณ์ วปร.(ร.10)               90.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000370778 1

317  3570500666973 ร้านวัฒนา99 ค่าถ่ายเอกสารเดือนก.พ.64             590.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000369543 2

318  0000178668650 ร้านรังสรรค์ ค่าน้้าด่ืม 34 ถัง             612.00 23/03/2564 เลขท่ี 2000370984 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

319  0583548000202
หจก.เมเป้ิล มาร์ท(ส้านักงาน

ใหญ่)

ค่าใช้จ่ายเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม(ขนม
,เคร่ืองใช้ ใช้ในโครงการ PEA วันเด็ก

แห่งชาติ 2564)
          1,871.00 31/03/2564 เลขท่ี 2000403297 2

320  0513548000857 หจก.นอธเวิดเซฟต้ีซัพพลาย
เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น K3 Pro

 ขาต้ังและอะแดปเตอร์
          4,922.00 31/03/2564 เลขท่ี 3001844950 2

321  5580190003231 ร้านภวมัย ค่าวัสดส้านักงาน กฟย.ขุนยวม           1,098.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000009855 2

322  0105532071232
บ.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ 

คอมพิวเตอร์ จ้ากัด
จัดซ้ือหมึกพิมพ์ กฟย.ขุนยวม           8,346.00 06/01/2564 เลขท่ี 2000011526 2

323  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ กคม

648(1) ประจ้าเดือนธ.ค.2563
              70.00 08/01/2564 เลขท่ี 2000020336 2

324  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1080
          1,024.38 08/01/2564 เลขท่ี 2000023106 2

325  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,828.08 08/01/2564 เลขท่ี 2000025353 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

326  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1854
          2,442.96 08/01/2564 เลขท่ี 2000023659 2

327  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1854
          3,691.98 08/01/2564 เลขท่ี 2000023649 2

328  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1478
          1,761.75 08/01/2564 เลขท่ี 2000023831 2

329  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,167.94 08/01/2564 เลขท่ี 2000024847 2

330  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1080
          1,269.95 08/01/2564 เลขท่ี 2000023083 2

331  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

            888.65 08/01/2564 เลขท่ี 2000024952 2

332  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิช จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง มส.กคข647(3) 

ประจ้าเดือนธ.ค.2563
              70.00 08/01/2564 เลขท่ี 2000020344 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

333  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 
รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,474.85 08/01/2564 เลขท่ี 2000022183 2

334  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1084
          1,447.23 08/01/2564 เลขท่ี 2000025613 2

335  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1478
          2,047.65 08/01/2564 เลขท่ี 2000023855 2

336  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1744
          3,444.87 08/01/2564 เลขท่ี 2000023012 2

337  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1744
          3,372.92 08/01/2564 เลขท่ี 2000022993 2

338  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1742
          1,649.34 08/01/2564 เลขท่ี 2000024757 2

339  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ค.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,758.57 08/01/2564 เลขท่ี 2000022868 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

340  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1854
          2,914.89 08/01/2564 เลขท่ี 2000023664 2

341  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1478
          1,847.20 08/01/2564 เลขท่ี 2000023769 2

342  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,523.40 08/01/2564 เลขท่ี 2000024928 2

343  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,624.35 08/01/2564 เลขท่ี 2000024787 2

344  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1478
          1,616.30 08/01/2564 เลขท่ี 2000023793 2

345  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 
รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,499.40 08/01/2564 เลขท่ี 2000022584 2

346  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1742
          1,454.67 08/01/2564 เลขท่ี 2000022153 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

347  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 
รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,445.40 08/01/2564 เลขท่ี 2000022344 2

348  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,598.98 08/01/2564 เลขท่ี 2000024907 2

349  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,831.09 08/01/2564 เลขท่ี 2000025105 2

350  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,849.26 08/01/2564 เลขท่ี 2000025148 2

351  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1084
          1,224.51 08/01/2564 เลขท่ี 2000025588 2

352  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 
รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,276.24 08/01/2564 เลขท่ี 2000022302 2

353  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,588.30 08/01/2564 เลขท่ี 2000022646 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

354  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันมันเช้ือเพลิงเดือนธันวาคม 
63 รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,649.34 08/01/2564 เลขท่ี 2000024819 2

355  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์ 

มส.กคข647(16) ประจ้าเดือนธ.ค.2563
              71.20 08/01/2564 เลขท่ี 2000020419 2

356  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 

รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,949.22 08/01/2564 เลขท่ี 2000022907 2

357  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
น้้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 

60 KW
          1,349.46 08/01/2564 เลขท่ี 2000025698 2

358  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ กคม

648(14) ประจ้าเดือนธ.ค.2563
              70.00 08/01/2564 เลขท่ี 2000020411 2

359  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงเดือนพ.ย.63 
รถยนต์ทะเบียน 6กจ.3685กทม.

          1,362.42 08/01/2564 เลขท่ี 2000022324 2

360  5580101035141 น.ส.สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
จัดจ้างแม่บ้านรักษาท้าความสะอาค

ส้านักงาน กฟย.ขุนยวม เดือนธันวาคม 
2563

          2,460.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041992 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

361  3580200127594 ร้านผ่องศรีพาณิชย์
จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือนธันวาคม 2563 กฟย.

ขุนยวม
            200.00 13/01/2564 เลขท่ี 2000041732 2

362  5580101035141 น.ส.สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
จัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้องเวรแก้ฯ กฟย.

ขุนยวม เดือนธันวาคม 2563
            600.00 20/01/2564 เลขท่ี 2000075610 2

363  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา 

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง มส.กคข647 

ประจ้าเดือน ม.ค.2564(กฟย.ขุนยวม)
              75.70 11/02/2564 เลขท่ี 2000168254 2

364  3580200127594 ร้านผ่องสรีพาณิชย์
จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน มกราคม 2564 กฟย.

ขุนยวม
            200.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188119 2

365 เทศบาลต้าบลขุนยวม จัดซ้ือน้้าประปา เดือนมกราคม 2564             317.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188159 2

366  3580200064851 ร้านธนเกียรติค้าวัสดุ
จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ทะเบียน มส.

80-1742 กฟย.ขุนยวม
          4,100.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188194 2

367 เทศบาลต้าบลขุนยวม จัดซ้ือน้้าประปาเดือน ธันวาคม 2563             317.00 16/02/2564 เลขท่ี 2000188180 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

368  5580101035141 น.ส.สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
จัดจ้างท้าความสะอาดส้านักงานกฟย.

ขุนยวม เดือนมกราคม 2564
          2,460.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215557 2

369  5580101035141 น.ส.สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
จัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้องเวรแก้ฯ กฟย.

ขุนยวม เดือนมกราคม 2564
            600.00 22/02/2564 เลขท่ี 2000215573 2

370  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 2กธ-

9010 ชม. (กุมภาพันธ์ 2564)
              50.50 12/03/2564 เลขท่ี 2000312121 2

371  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือน ก.พ.2564

 (มส.กคข647)
              79.30 12/03/2564 เลขท่ี 2000314231 2

372  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือน ก.พ.2564

 (มส.กคม 648)
              77.80 12/03/2564 เลขท่ี 2000312164 2

373  0994000165501
บ.สุขุมเซอร์วิส จ้ากัด สาขา

ขุนยวม
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 2กธ-

9010 ชม. (กุมภาพันธ์ 2564)
              81.10 12/03/2564 เลขท่ี 2000312127 2

374  5580190003231 ร้านภวมัย
จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงานกฟย.

ขุนยวม
            969.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000328527 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

375 เทศบาลต้าบลขุนยวม
ค่าน้้าประปาประจ้าเดือน ก.พ.2564 

กฟย.ขุนยวม
            261.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000328928 2

376  5580101035141 น.ส.สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอนห้องเวร
แก้ฯกฟย.ขุนยวม เดือน ก.พ.2564

            600.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000329082 2

377  5580101035141 น.ส. สุภาพร ศรีสกุณาสีทอง
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดส้านักงาน

 กฟย.ขุนยวม เดือน ก.พ.2564
          2,214.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000329230 2

378  3580200127594 ร้านผ่องศรีพาณิชย์
ค่าน้้าด่ืมประจ้าเดือน ก.พ.2564 กฟย.

ขุนยวม
            200.00 16/03/2564 เลขท่ี 2000328838 2

379  3580200030621 ร้านประสพสุข
จัดซ้ือจัดจ้างซีลขาช้างรถยนต์ทะเบียน 

มส.80-1744
          9,500.00 25/03/2564 เลขท่ี 3001846700 2

380  0583561000407 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม
จัดซ้ือลวดสลิงขนาด 3 หุน รถยนต์

ทะเบียน มส.80-1744
          6,000.00 25/03/2564 เลขท่ี 3001847211 2

381  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1478
          2,103.20 29/03/2564 เลขท่ี 2000385441 2



ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ี
เอกสำรอ้ำงอิง

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ้าไตรมาสท่ี 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าในสังกัด

382  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน 6 กจ 3685 กทม
          1,233.12 29/03/2564 เลขท่ี 2000385224 2

383  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1010
          3,470.28 29/03/2564 เลขท่ี 2000385498 2

384  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.

2564 รถยนต์ทะเบียน 6 กจ 3685 กทม
          1,472.62 29/03/2564 เลขท่ี 2000385249 2

385  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน 6 กจ 3685 กทม
          1,787.72 29/03/2564 เลขท่ี 2000385358 2

386  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน 6 กจ 3685 กทม
          1,445.95 29/03/2564 เลขท่ี 2000385381 2

387  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1658
          1,960.26 29/03/2564 เลขท่ี 2000385619 2

388  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1742
          1,577.40 29/03/2564 เลขท่ี 2000385142 2
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389  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน 6 กจ 3685 กทม
          1,592.78 29/03/2564 เลขท่ี 2000385341 2

390  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1080
          1,603.69 29/03/2564 เลขท่ี 2000385571 2

391  0994000448287 สหกรณ์การเกษตรขุนยวมจ้ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างน้้ามันเช้ือเพลิงเดือน ม.ค.64

 รถยนต์ทะเบียน มส.80-1744
          3,288.32 29/03/2564 เลขท่ี 2000385605 2

รวมท้ังส้ิน 1,082,065.76    


