
 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปาย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถงึ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปายจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
  
  

 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน  2565 

 
 
 

 (นายศรายุทธ์ สวยราช) 
 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปาย 



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

1
1579900301882

ร้านหนึ่งเคร่ืองครัว,ร้านอัมพิกา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด           700.00 07/01/2565 เลขที่ 2001690550 ,
2100409845

1

2 3580300120796 โรงพิมพ์ปาย ป้ายประชาสัมพันธ์           900.00 07/01/2565 เลขที่ 2001713935 1
3 1589900006317 นายคมกริช เจริญมา ค่าอาหารวา่ง 12 ชุด           300.00 07/01/2565 เลขที่ 2000011034 1
4 1589900006317 นายคมกริช เจริญมา ค่าอาหารวา่ง 32 ชุด           800.00 07/01/2565 เลขที่ 2000011014 1
5 1589900006317 นายคมกริช เจริญมา ค่าอาหารวา่ง 10 ชุด           250.00 07/01/2565 เลขที่ 2000010982 1
6 1500300109184 ร้านวศิิษฎก์ารค้า ท่อประปา,ข้องอ,วาล์น ้า           598.00 07/01/2565 เลขที่ 2001713859 1
7 2711200000609 จิรายุยานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-1338 มส.       41,260.00 11/01/2565 เลขที่ 5200220157 1
8 2711200000609 จิรายุยานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ บค 9457 มส.         8,350.00 11/01/2565 เลขที่ 5200001488 1
9

1500300109184
คุณสุดารัตน์ เขตปราการไทย ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ตัดรายครั งแผนที่

 2 ตัดครั งที่ 2/2564
      59,000.00 11/01/2565 เลขที่ 5200002954 1

10 3501700163931 นายมงคล ตาแก้ว ค่าซ่อมฯบ้ารุง-อาคาร       80,000.00 11/01/2565 เลขที่ 2001714108 1
11 0105512004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าหมึกพิมพ์         3,500.00 11/01/2565 เลขที่ 2000011105 1
12

0583562000109
หจก.โค้ชยานยนต์ เซอร์วสิ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ทะเบียน 

83-8003 ชม.
        6,520.00 11/01/2565 เลขที่ 5200220150 1

13
0583559000268

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทองอยูค่อน 
(2016) ส้านักงานใหญ่

ค่าหิน ปูน ทราย         3,852.00 11/01/2565 เลขที่ 2100004497 1

14
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันดีเซล 50.07 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 83-2915 ชม.

        1,629.78 11/01/2565 เลขที่ 2000015438 1

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

15

3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 2.80 ลิตร 
ทะเบียน 1กฐ 7116 ชม.

          119.00 11/01/2565 เลขที่ 2000015725 1

16
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 3.67 ลิตร 
ทะเบียน 1กฐ 7116 ชม.

          129.73 11/01/2565 เลขที่ 2000015701 1

17
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันดีเซล 32.30 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 5กจ 5860 กทม.

        1,949.95 11/01/2565 เลขที่ 2000015657 1

18
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันดีเซล 47.83 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 5กจ 5860 กทม.

        1,549.69 11/01/2565 เลขที่ 2000015519 1

19
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันดีเซล 56.23 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 5กจ 5860 กทม.

        1,849.97 11/01/2565 เลขที่ 2000015484 1

20
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ น ้ามันดีเซล 61.91 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 83-9085 ชม.

        1,999.69 11/01/2565 เลขที่ 2001647278 1

21
1580300051780

นางศศิธร เจริญมา ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน ธ.ค. 2564         7,277.00 11/01/2565 เลขที่ 5200003382 1

22 3589900044045 สบป่องคอนกรีต ค่าผงเช่ือม         4,094.00 11/01/2565 เลขที่ 5200222321 1
23 3589900044045 สบป่องคอนกรีต ค่าหิน ปูน ทราย         2,845.00 11/01/2565 เลขที่ 2100004504 1
24

0583553000355
หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 50 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 

5กฮ 7306 กทม.
        1,599.50 11/01/2565 เลขที่ 2001663540 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

25
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 59 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กฮ 7306 กทม.

        1,887.41 11/01/2565 เลขที่ 2001663550 1

26
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 56 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กฮ 7306 กทม.

        1,808.24 11/01/2565 เลขที่ 2001663555 1

27
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 55 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กฮ 7306 กทม.

        1,756.70 11/01/2565 เลขที่ 2001663565 1

28
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 55 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กฮ 7306 กทม.

        1,707.20 11/01/2565 เลขที่ 2001663571 1

29
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 54 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กฮ 7306 กทม.

        1,659.96 11/01/2565 เลขที่ 2001663575 1

30
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 60 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-8003 ชม.

        1,740.56 11/01/2565 เลขที่ 2001663675 1

31
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 67 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-8003 ชม.

        1,999.98 11/01/2565 เลขที่ 2001663669 1

32
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 50 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-8003 ชม.

        1,501.87 11/01/2565 เลขที่ 2001663662 1

33
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 52 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-8003 ชม.

        1,554.65 11/01/2565 เลขที่ 2001663658 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

34

0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันดีเซล 59 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-8003 ชม.

        1,763.93 11/01/2565 เลขที่ 2001663630 1

35
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
กคม 647 มส.

          117.73 11/01/2565 เลขที่ 2001663623 1

36
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
กคม 647 มส.

          119.97 11/01/2565 เลขที่ 2001663617 1

37
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
กคม 647 มส.

          114.64 11/01/2565 เลขที่ 2001663608 1

38
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9016 ชม.

          116.61 11/01/2565 เลขที่ 2001663601 1

39
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9016 ชม.

          115.49 11/01/2565 เลขที่ 2001663596 1

40
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9016 ชม.

          119.13 11/01/2565 เลขที่ 2001663587 1

41
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9016 ชม.

          120.25 11/01/2565 เลขที่ 2001663587 1

42
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9016 ชม.

          119.97 11/01/2565 เลขที่ 2001663585 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

43
1580300039631

นายเกรียงศักด์ิ นิสุโท ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจ้าปี 2564 
ครั งที่ 4/2564

      45,800.00 12/01/2565 เลขที่ 520002939 1

44
3580300076835

คุณวเิชียร เสนากุล ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจ้าปี 2564 
ครั งที่ 6/2564

      84,000.00 12/01/2565 เลขที่ 520003889 1

45

3540500128910

คุณสมเจตน์ กาวนิ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบ 115 เคว ี
(กรณีพิเศษ) บริเวณหน้าสถานีปาย-
ด่านแม่ยะ ครั งที่ 5

      53,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003886 1

46
3540500128910

คุณสมเจตน์ กาวนิ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจ้าปี 2564 
ครั งที่ 3/2564

      95,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003891 1

47

3102200939128

ส้านักงานรักษาความปลอดภยั 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมถ์

ค่ารักษาความปลอดภยั ประจ้าเดือน 
ธนัวาคม 2564

      41,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003913 1

48
1580300078262

นายไกรวทิย์ อัครวบิูลย์ชัย ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นส้านักงาน 
ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2564

      12,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003911 1

49
3580300084188

นายบุญเลี ยง จองหนาน ค่าเช่าที่ดิน ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2564         5,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003906 1

50
3510500136530

นางประกายแก้ว ชัยเดช ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ 
ระบบสายส่ง 115 เควี

      71,000.00 12/01/2565 เลขที่ 5200003893 1

51 5500600012782 คุณวเิชียร อุน่เรือน ค่าแรง-บริการ มิเตอร์         3,585.00 14/01/2565 เลขที่ 5200005436 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

52
3580300110901

คุณธนาวทิย์ พรหมรังษี ค่าแรง-บริการ มิเตอร์         4,708.00 14/01/2565 เลขที่ 5200005437 1

53
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9016ชม. 2.5 ลิตร

          104.48 17/01/2565 เลขที่ 2000088429 1

54 3501500245992 ร้ายอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน           443.93 18/01/2565 เลขที่ 2001713923 1
55 3501500245992 ร้านอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน           557.94 18/01/2565 เลขที่ 2001713893 1
56 3501500245992 ร้านอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน           280.37 18/01/2565 เลขที่ 2001713837 1
57

1580300032882
น.ส.กัญญาภทัร ปวงแก้ว ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน พ.ย. 2564         3,400.00 18/01/2565 เลขที่ 2000058155 1

58
3580300134053

นายเทวญั ปวงฟู ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน ธ.ค. 2564         1,320.00 18/01/2565 เลขที่ 2000058050 1

59
3580300020066

นางพิน โพธเิมือง ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน ธ.ค. 2564         3,400.00 18/01/2565 เลขที่ 2000058157 1

60
0107562000297

บริษัท สยามราชธานี จ้ากัด 
(มหาชน)

ค่าจ้างเหมา พขร.(บ.) เดือน พ.ย. 2564       48,430.00 18/01/2565 เลขที่ 2000058011 1

61
8580384009299

นายลอต๋า แอบิ ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน ธ.ค. 2564         9,500.00 18/01/2565 เลขที่ 2000058149 1

62 3580300083831 โรงงานน ้าด่ืมตราสวสัดี จัดซื อน ้าด่ืม สฟฟ.ปาย 24 ลัง           672.00 18/01/2565 เลขที่ 200058182 1
63

0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด ซื อน ้ามันดีเซล 55 ลิตร ทะเบียนรถ 

80-1906มส
        1,618.70 19/01/2565 เลขที่ 2000060683 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

64
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 55 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กจ 5860 กทม.

        1,629.70 19/01/2565 เลขที่ 2000063656 1

65
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 39 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
5กจ 5860 กทม.

        1,155.60 19/01/2565 เลขที่ 200063694 1

66
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9013 ชม.

          111.50 19/01/2565 เลขที่ 2000063819 1

67
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9013 ชม.

          110.93 19/01/2565 เลขที่ 2000063912 1

68
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
2กธ 9013 ชม.

          110.09 19/01/2565 เลขที่ 2000063922 1

69
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 3 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 2กธ 9015 ชม.

          110.93 19/01/2565 เลขที่ 2000063937 1

70
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 2 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 2กธ 9015 ชม.

            60.09 19/01/2565 เลขที่ 2000063987 1

71
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 3 ลิตร รถยนต์
ทะเบียน 2กธ 9015 ชม.

          111.50 19/01/2565 เลขที่ 2000064019 1

72
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันเบนซิน 3 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
กคม 649 มส.

          110.93 19/01/2565 เลขที่ 2000064045 1

73
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 63 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-3240 ชม.

        1,744.58 19/01/2565 เลขที่ 200064119 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

74
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 38 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
83-3240 ชม.

        1,052.24 19/01/2565 เลขที่ 2000064170 1

75
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 58 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
ขล 2415 ขอนแก่น

        1,683.20 19/01/2565 เลขที่ 2000061399 1

76
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 27 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
ขล 2415 ขอนแก่น

          800.00 19/01/2565 เลขที่ 2000061442 1

77
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 59 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
ขล 2415 ขอนแก่น

        1,748.20 19/01/2565 เลขที่ 2000061456 1

78
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 31 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

          912.30 19/01/2565 เลขที่ 20000661473 1

79
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 53 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

        1,538.60 19/01/2565 เลขที่ 2000061498 1

80
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 51 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

        1,500.90 19/01/2565 เลขที่ 2000061509 1

81
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 49 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

        1,451.90 19/01/2565 เลขที่ 2000061525 1

82
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 32 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

          935.40 19/01/2565 เลขที่ 2000061533 1

83
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 40 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
6กม 1612 กทม.

        1,185.20 19/01/2565 เลขที่ 2000061543 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

84
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 55 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1906 มส.

        1,618.70 19/01/2565 เลขที่ 2000060683 1

85
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 61 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1906 มส.

        1,783.00 19/01/2565 เลขที่ 2000060743 1

86
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 50 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
บค 9457 มส.

        1,471.50 19/01/2565 เลขที่ 2000060780 1

87
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 50 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
บค 9457 มส.

        1,333.40 19/01/2565 เลขที่ 2000060823 1

88
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 180 ลิตร รถยนต์ทะเบียน
 80-1924 มส.

        5,297.40 19/01/2565 เลขที่ 2000060871 1

89
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 180 ลิตร รถยนต์ทะเบียน
 80-1924 มส.

        5,333.40 19/01/2565 เลขที่ 2000060929 1

90
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 60 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1558 มส.

        1,777.80 19/01/2565 เลขที่ 2000060978 1

91
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 39 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1558 มส.

        1,155.60 19/01/2565 เลขที่ 2000061245 1

92
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 57 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1338 มส.

        1,677.50 19/01/2565 เลขที่ 2000061274 1

93
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด น ้ามันดีเซล 67 ลิตร รถยนต์ทะเบียน 
80-1338 มส.

        1,985.20 19/01/2565 เลขที่ 2000061301 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

94
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-9085ชม. 43.62 ลิตร

        1,429.86 19/01/2565 เลขที่ 2000064461 1

95
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 รถทะเบียน
 1กฐ7116ชม. 3.53 ลิตร

          119.84 19/01/2565 เลขที่ 2000064439 1

96
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-9085 ชม. 60.18 ลิตร

        1,919.74 19/01/2565 เลขที่ 2000064371 1

97
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-9085ชม. 36.41 ลิตร

        1,179.68 19/01/2565 เลขที่ 2000064404 1

98
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กจ
5860กทม. 35.71 ลิตร

        1,159.86 19/01/2565 เลขที่ 2000064349 1

99
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กจ
5860กทม. 46.29 ลิตร

        1,499.80 19/01/2565 เลขที่ 2000064322 1

100
3500300283229

ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กจ
5860กทม. 52.66 ลิตร

        1,679.85 19/01/2565 เลขที่ 2000064293 1

101 5580300001424 ร้าน เงางามดิจิตอลแล็ป ค่าถ่ายเอกสาร           272.00 21/01/2565 เลขที่ 2000077983 1
102 5580300001424 ร้าน เงางามดิจิตอลแล็ป ค่าถ่ายเอกสาร           671.00 21/01/2565 เลขที่ 2000078122 1
103

3580300124741
นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว ค่าจ้างเหมาส่งใบแจ้งหนี  เดือน ธ.ค. 

2564
          805.00 21/01/2565 เลขที่ 2000074711 1

104
0994000164904

การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
แม่ฮ่องสอน

ค่าประปา เดือน ธ.ค. 2564         1,139.55 21/01/2565 เลขที่ 2100019096 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

105 3501500245992 ร้านอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน         1,289.72 21/01/2565 เลขที่ 2000075234 1
106 3501500245992 ร้านอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน         1,738.32 21/01/2565 เลขที่ 2000075200 1
107 4100600059008 นางสุจิตรา ค้ากลาง น ้าด่ืม เดือน ธ.ค. 2564           375.00 21/01/2565 เลขที่ 2000078152 1
108 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าหมึกพิมพ์         2,669.65 21/01/2565 เลขที่ 2000078189 1
109 0503553003699 หจก.สามารถ ไอที เซอร์วสิ ค่าหมึกพิมพ์       14,990.00 21/01/2565 เลขที่ 2000075116 1
110

1500301213929
น.ส.จุฑารัตน์ เจ่อโก่ ค่าจ้างท้าความสะอาด เดือน ธ.ค. 2564         2,580.00 21/01/2565 เลขที่ 5200008515 1

111
1500301213929

น.ส.จุฑารัตน์ เจ่อโก่ ค่าซักผ้าปูที่นอน เดือน ธ.ค. 2564           440.00 21/01/2565 เลขที่ 2000078246 1

112
0105536092641

บริษัท เอกชัยดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ้ากัด

จัดซื อวสัดุเบ็ดเตล็ดในส้านักงาน 8 
รายการ

          664.00 21/01/2565 เลขที่ 2100020242 1

113 3500300287780 น ้าด่ืมแพร่ทอง ซื อน ้าด่ืม 10 ถัง กฟย.กลณ.           200.00 21/01/2565 เลขที่ 2000078323 1
114 3580300110901 คุณธนาวทิย์ พรหมรังษี ค่าแรงติดตั งมิเตอร์         4,749.00 24/01/2565 เลขที่ 5200009926 1
115 3501500245992 ร้านอัมพิกา ค่าวสัดุส้านักงาน           462.62 24/01/2565 เลขที่ 2001713910 1
116 1559900043867 แสงตะวนัเฟอร์นิเจอร์ ชั นวางของอเนกประสงค์         3,400.00 24/01/2565 เลขที่ 2001713904 1
117

0587114800385
ว.เจริญแอร์ จัดซื อ น ้ากล่ันแบตเตอร่ี 3 ลัง สฟฟ.

ปาย
          360.00 24/01/2565 เลขที่ 200009454 1

118 0587114800385 ว.เจริญแอร์ จ้างซ่อมรถทะเบียน บค.9457 ชม.         3,150.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130517 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

119

0503553003699

หจก.สามารถไอทีเซอร์วสิ จัดซื อหมึกพิมพ์ cmy 3 ตลับ ,HP 1 
ตลับ

        9,298.31 02/02/2565 เลขที่ 
2000130668,200013

0673

1

120
3580300001258

นายชาตรี ชวลิต จ้างเหมารถ 15 ตัน ทะเบียน 
80-2378มส.

      24,000.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130503 1

121
0125555014685

บริษัมแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ้ากัด

จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  
กฟย.กลณ.

        7,350.00 02/02/2565 เลขที่ 2100033849 1

122 3500300283229 ว ี399 เซอร์วสิ จัดซื อน้ามันเบนซิน 95  4.67 ลิตร           200.11 02/02/2565 เลขที่ 2100033852 1
123 1500300005524 นิตยาพาณิชย์ จ้างซ่อมรถทะบียน 1กฐ7116ชม.           460.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130575 1
124

0105540100068
บริษัท มิชช่ันอินโฟเทคโลโลยี 
จ้ากัด

ซื อหมึกพิมพ์ SAMSUNG 1 ตลับ         5,671.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130594 1

125 2711200000609 จิรายุยานยนต์ (นายจิรายุ คุณโฑ) จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-1558 มส.         4,440.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130498 1
126

0583553000355
หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95  จ้านวน 19 

ลิตร
          809.21 02/02/2565 เลขที่ 2100033850 1

127
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 จ้านวน 9.70 
ลิตร

          400.00 02/02/2565 เลขที่ 2100033851 1

128
3501500245992

ร้านอัมพิกา (นางอัมพิกา ไข่แก้ว) จัดซื อ วสัดุส้านักงาน วสัดุเบ็ดเตล็ดใน
ส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ

        5,640.00 02/02/2565 เลขที่ 2000131069 1

129
3501500245992

ร้านอัมพิกา (นางอัมพิกา ไข่แก้ว) จัดซื อ ถุงด้าอย่างหนา ขนาด40X50นิ ว           400.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130664 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั
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 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
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กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

130 5580300001424 ร้านเงางามดิจิตอลแล็บ จ้างถ่ายเอกสาร 464 แผ่น           464.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130395 1
131

5610600021683
ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

จ้างล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน 6กม1612
 กทม.

          200.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130339 1

132
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

จ้างล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน 6กม1612
 กทม.

          200.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130332 1

133
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

ค่าจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน 
80-1338 มส.

          400.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130365 1

134
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

จ้างล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน 6 กม 
1612 กทม.

          200.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130329 1

135
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

ค่าล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน ขล 2415 
ขอนแก่น

          200.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130321 1

136
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

จ้างล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน ขล2415
ขอนแก่น

          200.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130320 1

137
8580177000598

ร้านมาวนิแอดวานซ์ (นายหล่ิวป่า
 แซ่หย่าง)

จัดซื อวสัดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จ้านวน 
13 รายการ

      13,077.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130483 1

138
8580177000598

ร้านมาวนิแอดวานซ์ (นายหล่ิวป่า
 แซ่หย่าง)

จัดซื อชุดหลอดไฟนีออน LED9W           300.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130633 1

139

1500901234544

น.ส.สุธาสินี คนโต จัดซื อหน้ากากอนามัยและวสัดุ
เบ็ดเตล็ดในส้านักงาน จ้านวน 6 
รายการ

        1,752.00 02/02/2565 เลขที่ 2000130623 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั
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ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน
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กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

140
3501100159601

อูป่ายการช่าง จ้างปูพื นเหล็กหลังกระบะรถ ทะเบียน
53-9887 กทม.

      18,900.00 08/02/2565 เลขที่ 2000136181 1

141 1529900426502 คนท้าสวนปาย จ้างซ่อมเล่ือยยนต์           160.00 08/02/2565 เลขที่ 2000160318 1
142

5500600012782
นายวเิชียร อุน่เรือน จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ เดือน 

ธนัวาคม 2564
        5,859.00 08/02/2565 เลขที่ 5200017641 1

143
1500301213929

น.ส.จุฑารัตน์ เจอโก่ จ้างเหมาท้าความสะอาดส้านักงาน 
กฟย.กลณ. งวด มกราคม 2565

        2,580.00 09/02/2565 เลขที่ 5200018251 1

144

1500301213929

น.ส.จุฑารัตน์ เจอโก่ จ้างซักผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน
ห้องเวรแก้ กฟย.กลณ. เดือน มกราคม
 2565

          440.00 09/02/2565 1

145 0587114800385 ว.เจริญแอร์ จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-1906มส.       28,490.00 09/02/2565 เลขที่ 2000165920 1
146

0505519000030
บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

ซื อน ้ามันเชื อเพลิง เบนซิน 95  
ทะเบียน 2กธ 9013 ชม. 3 ลิตร

          121.10 09/02/2565 เลขที่ 2000165942 1

147
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม649มส.

          123.80 09/02/2565 เลขที่ 2000165958 1

148
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม.649มส. 3 ลิตร

          119.30 09/02/2565 เลขที่ 2000165957 1

149
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-9085ชม. 27 ลิตร

          816.20 09/02/2565 เลขที่ 2000165954 1
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ประชำชน
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เหตผุล
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รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

150
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม. 3 ลิตร

          122.30 09/02/2565 เลขที่ 2000165952 1

151
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม 3 ลิตร

          121.10 09/02/2565 เลขที่ 2000165950 1

152
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม. 3 ลิตร

          121.10 09/02/2565 เลขที่ 2000165948 1

153
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม. 3 ลิตร

          122.30 09/02/2565 เลขที่ 2000165944 1

154
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9013ชม. 3 ลิตร

          119.30 09/02/2565 เลขที่ 2000165939 1

155
1580300078262

นายไกรวชิย์ อัครวบิูลย์ชัย ค่าเช่าส้านักงาน เดือน มกราคม 2565
 กฟย.ปางมะผ้า

      12,000.00 09/02/2565 เลขที่ 5200018257 1

156 2711200000609 จิรายุยานยนต์ จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-1906 มส       11,620.00 09/02/2565 เลขที่ 5200018259 1
157 3501500245992 ร้านอัมพิกา จัดซื อธงชาติ และธง วปร.           720.00 09/02/2565 เลขที่ 2000165899 1
158

0583528000037
หจก.แสงทองอร่าม จัดซื อวสัดุเบ็ดเตล็ดในส้านักงาน 

จ้านวน 6 รายการ
        2,250.00 09/02/2565 เลขที่ 2100041670 1

159

3580300134053

นายเทวญั ปวงฟู จ้างซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
ห้องเวรแก้ มกราคม 2565 กฟส.ปาย

        1,320.00 09/02/2565 เลขที่ 2000165746 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

160
1580300051780

นางศศิธร เจริญมา จ้างเหมาท้าความสะอาดส้านักงาน 
กฟส.อ.ปาย มกราคม 2565

        7,277.00 09/02/2565 เลขที่ 5200018253 1

161
0105536092641

บริษัท เอกชัยดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ้ากัด

ซื อวสัดุเบ็ดเตล็ดในส้านักงาน 4 รายการ           634.00 15/02/2565 เลขที่ 2100048467 1

162
1500300109184

ร้านวศิิษฎก์ารค้า จัดซื ออุปกรณ์ซ่อมหลอดไฟใน
ส้านักงาน 15 รายการ

        2,528.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193534 1

163
0105536092641

บริษัท เอกชัยดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ้ากัด

จัดซื อหน้ากากอนามัย 5 กล่อง           445.00 15/02/2565 เลขที่ 2100048828 1

164
0583562000133

หจก.ทานตะวนัพาณิชย์ จัดซื อน ้าด่ืม  26 ถัง เดือน ธนัวาคม 
2564

          390.00 15/02/2565 เลขที่ 2000190544 1

165
0583562000133

หจก.ทานตะวนัพาณิชย์ จัดซื อน ้าด่ืม 14 ถัง เดือน มกราคม 
2565

          210.00 15/02/2565 เลขที่ 2000190588 1

166
0583555000123

หจก.ปายนานาภณัฑ์ จัดซื อสีสเปรย์ สีขาวและสีแดง 12 
กระป๋อง

          600.00 15/02/2565 เลขที่ 2000192735 1

167 0583555000123 หจก.ปายนานาภณัฑ์ จัดซื อเชือกใยยักษ์ 41 กิโลกรัม         4,920.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193477 1
168

3580300001258
นายชาตรี ชวลิต จ้างเหมารถยนต์ขนาด 6 ตัน ทะเบียน 

80-1303มส
        6,000.00 15/02/2565 เลขที่ 2000191002 1

169
3580300136374

นายอนันต์ มหาจิต จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าภายในแผนก
ก่อสร้างและปฏบิัติการ

        5,774.00 15/02/2565 เลขที่ 2000192902 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

170
3580300020066

นางพิน โพธเิมือง จ้างเหมาท้าความสะอาด สฟฟ.ปาย  
มกราคม 2565

        3,400.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193812 1

171
3580300120796

โรงพิมพ์ปาย จ้างท้าป้ายไวนิล 200 X 100 
เซนติเมตร

          300.00 15/02/2565 เลขที่ 2000190685 1

172
8580177000598

ร้านมาวนิแอดวานซ์ (นายหล่ิวป่า
 แซ่หย่าง)

จัดซื อสายโทรศ้พท์ หัวต่อโทรศัพท์         2,585.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193443 1

173 3580500028974 สวนพิชญา จัดซื อต้นไม้ ดอกไม่ 6 รายการ         2,800.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193084 1
174 5580300001424 ร้านเงางานดิจิตอลแล็บ จ้างถ่ายเอกสาร 664 แผ่น           664.00 15/02/2565 เลขที่ 2000190931 1
175 0583528000037 หจก.แสงทองอร่าม จัดซื อท่อพีวซีี,ข้องอหนา           404.00 15/02/2565 เลขที่ 2100048183 1
176

5610600021683
ร้านปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ 
แห้วเพชร)

จ้าง ล้างรถยนต์ทะเบียน 80-1338 มส.           400.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193637 1

177
3580300113323

ร้านอ้านวยอิเล็คทรอนิคส์ จัดซื ออุปกรณ์วอ่มระบบไฟฟ้าภายใน
ส้านักงาน 13 รายการ

        2,617.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193025 1

178
5610600021683

ร้านปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ 
แห้วเพ็ชร)

ค่าจ้างล้างรถยนต์ทะเบียน 6กม1612
กทม.

          200.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193595 1

179 1529900426502 คนท้าสวนปาย ค่าจ้างเปล่ียนโซ่เล่ือยยนต์ 1 เส้น           800.00 15/02/2565 เลขที่ 2000191826 1
180

5610600021683
ร้านปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ 
แห้วเพ็ชร)

ค่าจ้างล้างรถยนต์ทะเบียน 80-1558มส.           300.00 15/02/2565 เลขที่ 2000193624 1

181
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 
80-1478มส. 60 ลิตร

        1,814.40 17/02/2565 เลขที่ 2000089528 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

182
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันดีเซล รถทะเบียน 
80-1854มส. 70 ลิตร

        2,158.80 17/02/2565 เลขที่ 2000089733 1

183
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
80-1478มส. 50 ลิตร

        1,512.00 17/02/2565 เลขที่ 2000088048 1

184
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
80-1924 มส. 100 ลิตร

        3,114.00 17/02/2565 เลขที่ 2000088773 1

185
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1478 มส. 77 ลิตร

        2,374.68 17/02/2565 เลขที่ 2000088746 1

186
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9016ชม. 3 ลิตร

          123.87 17/02/2565 เลขที่ 2000088402 1

187
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9016ชม. 3 ลิตร

          123.87 17/02/2565 เลขที่ 2000088359 1

188
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9016ชม. 3 ลิตร

          120.87 17/02/2565 เลขที่ 2000088331 1

189
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม647มส. 3 ลิตร

          122.67 17/02/2565 เลขที่ 2000088255 1

190
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม647มส. 3 ลิตร

          121.77 17/02/2565 เลขที่ 2000088198 1

191
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
83-8003ชม. 56 ลิตร

        1,704.64 17/02/2565 เลขที่ 2000088603 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

192
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
83-8003ชม. 58 ลิตร

        1,777.12 17/02/2565 เลขที่ 2000088625 1

193
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  5กฮ
7306กทม.

        1,850.40 17/02/2565 เลขที่ 2000088545 1

194
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กฮ
7306กทม. 60 ลิตร

        1,814.40 17/02/2565 เลขที่ 2000088483 1

195
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กฮ
7306กทม. 64 ลิตร

        1,980.16 17/02/2565 เลขที่ 2000088576 1

196
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1478 มส. 80 ลิตร

        2,419.20 17/02/2565 เลขที่ 2000201962 1

197
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1854 มส 130 ลิตร

        4,048.20 17/02/2565 เลขที่ 20000201951 1

198
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-8003ชม. 57 ลิตร

        1,752.18 17/02/2565 เลขที่ 2000201958 1

199
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
80-1854 มส  107 ลิตร

        3,310.58 17/02/2565 เลขที่ 2000201942 1

200
0583553000355

หจก.นิยมบริการปางมะผ้า จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-8003ชม. 60 ลิตร

        1,868.40 17/02/2565 เลขที่ 2000202036 1

201
1580300036667

น.ส.ชีวรัตน์ ชวลิต จ้างเหมาขยายเขต (เฉพาะค่าแรง) 
บ้านนางศุภาวรรณ ชูล์ไทส์

      49,000.00 21/02/2565 เลขที่ 5200024215 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

202
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน ขล2415
 ขอนแก่น

        1,088.30 21/02/2565 เลขที่ 200210016 1

203
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน ขล2415
 ขอนแก่น

          857.60 21/02/2565 เลขที่ 2000210040 1

204
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน ขล2415
 ขอนแก่น 43 ลิตร

        1,334.30 21/02/2565 เลขที่ 2000210054 1

205
0505519000030

บริษัทสุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน ขล2415
 ขอนแก่น 64 ลิตร

        1,992.30 21/02/2565 เลขที่ 2000210068 1

206
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน ขล2415
 ขอนแก่น 18 ลิตร

          560.30 21/02/2565 เลขที่ 2000210094 1

207
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  ขล
2415 ขอนแก่น 38 ลิตร

        1,182.90 21/02/2565 เลขที่ 2000210262 1

208
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  6กม
1612กทม. 54 ลิตร

        1,654.00 21/02/2565 เลขที่ 2000210290 1

209

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 6กม
1612กทม.
 60 ลิตร

        1,861.80 21/02/2565 เลขที่ 2000210392 1

210
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  6กม
1612กทม. 50 ลิตร

        1,556.50 21/02/2565 เลขที่ 2000210418 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

211
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  6กม
1612กทม. 47 ลิตร

        1,463.10 21/02/2565 เลขที่ 2000210458 1

212
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  6กม
1612กทม. 33 ลิตร

        1,027.30 21/02/2565 เลขที่ 2000210484 1

213
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1924มส. 157 ลิตร

        4,871.70 21/02/2565 เลขที่ 2000210672 1

214
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1906มส. 27 ลิตร

          827.00 21/02/2565 เลขที่ 2000210716 1

215
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1906มส. 56 ลิตร

        1,743.30 21/02/2565 เลขที่ 2000210750 1

216
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  บค
9457มส. 50 ลิตร

        1,556.50 21/02/2565 เลขที่ 2000210840 1

217
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน บค
9457มส. 49 ลิตร

        1,525.40 21/02/2565 เลขที่ 2000210879 1

218
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  บค
9457มส.

        1,396.40 21/02/2565 เลขที่ 2000210921 1

219
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  บค
9457มส 54 ลิตร

        1,632.40 21/02/2565 เลขที่ 2000210955 1

220
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1558มส 46 ลิตร

        1,427.40 21/02/2565 เลขที่ 2000211704 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

221
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1558 มส 17 ลิตร

          513.90 21/02/2565 เลขที่ 2000211521 1

222
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1338.มส 56 ลิตร

        1,737.70 21/02/2565 เลขที่ 2000211400 1

223
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
80-1558มส. 38 ลิตร

        1,182.90 21/02/2565 เลขที่ 2000211753 1

224
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
83-8003ชม. 54 ลิตร

        1,675.60 21/02/2565 เลขที่ 2000211281 1

225
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
83-1338 มส. 66 ลิตร

        2,054.60 21/02/2565 เลขที่ 2000211446 1

226

3509901317991

นางบุศรา อินทรโสภา กฟย.ปมผ. จ้างซักผ้าห่ม ปลอกหมอน 
ผ้าปูที่นอนห้องเวรแก้ เดือน มกราคม 
2565

          440.00 21/02/2565 เลขที่ 2000217631 1

227
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
53-9887 กทม. จ้านวน 40 ลิตร

        1,241.20 28/02/2565 เลขที่ 2000254173 1

228
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
53-9887กทม. จ้านวน 58 ลิตร

        1,805.50 28/02/2565 เลขที่ 2000254223 1

229
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
83-9085ชม. จ้านวน 44 ลิตร

        1,365.30 28/02/2565 เลขที่ 2000254167 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

230
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9013ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          128.00 28/02/2565 เลขที่ 2000254164 1

231
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2 
กธ 9013 ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          125.30 28/02/2565 เลขที่ 2000254163 1

232
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9013ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          123.80 28/02/2565 เลขที่ 2000254159 1

233
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม 649 มส จ้านวน 4 ลิตร

          170.60 28/02/2565 เลขที่ 2000254157 1

234
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          125.30 28/02/2565 เลขที่ 2000254197 1

235
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 
83-9085 ชม. จ้านวน 52 ลิตร

        1,618.80 28/02/2565 เลขที่ 2000254170 1

236
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน 5กฮ
7306กทม. จ้านวน 30 ลิตร

          933.90 28/02/2565 เลขที่ 2000254178 1

237
3580300001258

นายชาตรี ชวลิต กฟส.ปาย จ้างเหมายานพาหนะ 2 วนั 
 ทะเบียน 80-2378 มส

      16,000.00 28/02/2565 เลขที่ 2000254321 1

238
0583559000268

หจก.ทองอยูค่อน (2016) กฟส.ปาย จัดซื อ หิน ปูน ทราย เทโคน
เสาไฟฟ้า

      21,760.00 28/02/2565 เลขที่ 2100065005 1

239
5610600021683

ปายคาร์แคร์ (นายภาคภมูิ แห้ว
เพ็ชร)

จ้าง ล้าง อัด ฉีด รถทะเบียน 80-1558
 มส.

          300.00 02/03/2565 เลขที่ 2000130358 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

240
2580700015681

นายจักรพันธ ์วารินทร์ กฟย.ปมผ. จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ 
ประจ้าเดือน มกราคม 2565

        9,587.00 02/03/2565 เลขที่ 5200031203 1

241

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1854มส. จ้านวน 141 
ลิตร

        4,191.90 11/03/2565 เลขที่ 2000317557 1

242

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันดีเซล รถ
ทะเบียน 6กจ3675 กทม. จ้านวน 56 
ลิตร

        1,664.90 11/03/2565 เลขที่ 2000317541 1

243

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันดีเซล รถ
ทะเบียน 53-9887 กทม. จ้านวน 43 
ลิตร

        1,252.60 11/03/2565 เลขที่ 2000317536 1

244

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถ
ทะเบียน 2กธ9015ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          134.30 11/03/2565 เลขที่ 2000317527 1

245

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถ
ทะเบียน 2กธ9013ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          133.10 11/03/2565 เลขที่ 2000317512 1

246

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย จัดซื อน ้ามันดีเซล B7 รถ
ทะเบียน กล3312อุบลฯ จ้านวน 64 
ลิตร

        1,992.30 11/03/2565 เลขที่ 2000317564 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

247
0583562000133

หจก.ทานตะวนัพาณิชย์ จัดซื อน ้าด่ืม 14 ถัง เดือน กุมภาพันธ ์
2565

          280.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343415 1

248 0583555000123 หจก.ปายนานาภณัฑ์ จัดซื อเชือกใยยักษ์ 6.25 กิโลกรัม           750.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343320 1
249

0583562000133
หจก.ทานตะวนัพาณิชย์ กฟส.ปาย ซื อน ้าด่ืม 14 ถัง ปรพจ้า

เดือน กุมภาพันธ ์2565
          280.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343415 1

250
1500301213929

น.ส.จุฑารัตน์ เจอโก่ กฟย. กลณ. จ้างเหมาท้าซักผ้าห่ม 
ปลอกหมอน ห้องเวรแก้

          440.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343420 1

251 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด กฟย.ปมผ. จัดซื อหมึกพิมพ์ 1 ตลับ         2,669.65 17/03/2565 เลขที่ 2000343373 1
252 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด กฟส.อ.ปาย จัดซื อหมึกพิมพ์ 1 ตลับ         3,745.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343377 1
253

8580384009299
นายลอต๋า แอบิ รจ.แม่ปาย จ้างเหมาท้าความสะอาด 

เดือน มกราคม 2565
        9,500.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343389 1

254
8580384009299

นายลอต๋า แอบิ รจ.แม่ปาย จ้างเหมาท้าความสะอาด 
เดือน กุมภาพันธ ์2565

        9,500.00 17/03/2565 เลขที่ 2000343391 1

255 0443545000113 หจก. รินทร์นภา คอนโทรล
เซอร์วสิ

กฟส.อ.ปาย จัดซื อ ผงเช่ือม 99 ชิ น         7,626.96 17/03/2565 เลขที่ 2000343294 1
256

0505519000030
บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.ปาย ซื อน ้ามันดีเซล 13.45 ลิตร 
เติมเคร่ืองปั่นไฟ

          400.00 21/03/2565 เลขที่ 2100090826 1

257
1500301213929

น.ส.จุฑารัตน์ เจอโก่ กฟย.กลณ. จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ส้านักงาน กฟย.กลณ.

        2,451.00 21/03/2565 เลขที่ 5200041581 1

258
1580300078262

นายไกรวชิย์ อัครวบิูลย์ชัย กฟย. ปางมะผ้า ค่าเช่าส้านักงาน  
เดือน กุมภาพันธ ์2565

      12,000.00 21/03/2565 เลขที่ 5200041528 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

259

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน  6กม1612กทม. จ้านวน 12 
ลิตร

          358.70 21/03/2565 เลขที่ 2000358726 1

260

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 25 
ลิตร

          758.30 21/03/2565 เลขที่ 2000358722 1

261

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 50 
ลิตร

        1,486.50 21/03/2565 เลขที่ 2000358719 1

262

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน  6กม1612กทม. จ้านวน 45 
ลิตร

        1,310.90 21/03/2565 เลขที่ 2000358717 1

263

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 43 
ลิตร

        1,252.60 21/03/2565 เลขที่ 2000358714 1

264

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 41 
ลิตร

        1,276.30 21/03/2565 เลขที่ 2000358712 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

265

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 67 
ลิตร

        2,085.70 21/03/2565 เลขที่ 2000358708 1

266

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 6กม1612กทม. จ้านวน 40 
ลิตร

        1,245.20 21/03/2565 เลขที่ 2000358704 1

267

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
40 ลิตร

        1,213.20 21/03/2565 เลขที่ 2000358702 1

268

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
46 ลิตร

        1,395.20 21/03/2565 เลขที่ 2000358694 1

269

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
66 ลิตร

        1,922.60 21/03/2565 เลขที่ 2000358692 1

270

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
45.94 ลิตร

        1,430.00 21/03/2565 เลขที่ 2000358686 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

271

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
48 ลิตร

        1,494.20 21/03/2565 เลขที่ 2000358683 1

272

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน ขล2415 ขอนแก่น จ้านวน 
65.25 ลิตร

        2,000.00 21/03/2565 เลขที่ 2000358676 1

273
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน  6กจ 3675 กทม.

        1,750.00 21/03/2565 เลขที่ 2000358731 1

274
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน  80-1558 มส.

        1,525.40 21/03/2565 เลขที่ 2000358739 1

275

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1558 มส จ้านวน 57 ลิตร

        1,774.40 21/03/2565 เลขที่ 2000358755 1

276

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน  80-1558 มส. จ้านวน 43 
ลิตร

        1,338.60 21/03/2565 เลขที่ 2000358759 1

277

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1558 มส. จ้านวน 42 ลิตร

        1,223.50 21/03/2565 เลขที่ 2000358763 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

278

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1338 มส จ้านวน 79 ลิตร

        2,301.30 21/03/2565 เลขที่ 2000358767 1

279

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1906 มส จ้านวน 64 ลิตร

        1,992.30 21/03/2565 เลขที่ 2000358772 1

280

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1906 มส. จ้านวน 57.18
 ลิตร

        1,780.00 21/03/2565 เลขที่ 2000358775 1

281

0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1924 มส. จ้านวน 166 
ลิตร

        4,835.60 21/03/2565 เลขที่ 2000358780 1

282
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

กฟส.อ.ปาย จัดซื อน ้ามัน ดีเซล รถ
ทะเบียน 80-1924 มส.

        4,980.80 21/03/2565 เลขที่ 2000358784 1

283
3580300001258

นายชาตรี ชวลิต กฟส.อ.ปาย จ้างเหมารถ ทะเบียน 
80-2378 มส.

      16,000.00 21/03/2565 เลขที่ 2000359150 1

284
0583559000357

หจก.หงษ์ววิฒันากุล จ้างท้าป้ายไวนิล 2 ผืน ,ท้ากรอบรูป  3
 ชิ น

        5,159.00 23/03/2565 เลขที่ 2000366569 1

285
0107562000297

บริษัท สยามราชธานี จ้ากัด 
(มหาชน)

จ้างเหมา พขร.(บ) เดือน มกราคม 2565       52,627.05 23/03/2565 เลขที่ 2000374562 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

286
3580300110901

นายธนาวทิย พรหมรังษี จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ เดือน 
กุมภาพันธ ์2565

        3,563.00 23/03/2565 เลขที่ 5200044008 1

287
5500600012782

นายวเิชียร อุน่เรือน จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ เดือน 
กุมภาพันธ ์2565

        4,524.00 23/03/2565 เลขที่ 5200044022 1

288
3580300110901

นายธนาวทิย์ พรหมรังษี กฟส.ปาย จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ 
เดือน กุมภาพันธ ์2565

        3,563.00 23/03/2565 เลขที่ 5200044008 1

289
5500600012782

นายวเิชียร อุน่เรือน กฟส.ปาย จ้างเหมางานด้านมิเตอร์ 
เดือน กุมภาพันธ ์2565

        4,524.00 23/03/2565 เลขที่ 5200044022 1

290
0505541000179

บริษัทเชียงใหม่รุ่งเรือง
เฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จ้ากัด

จัดซื อโต๊ะ จ้านวน 1 ชุด เก้าอี ท้างาน  
9 ตัว

      76,826.00 30/03/2565 1

291
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2 
กธ 9013 ชม . จ้านวน 3 ลิตร

          135.50 30/03/2565 เลขที่ 2000405626 1

292
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9013ชม จ้านวน 3 ลิตร

          140.90 30/03/2565 เลขที่ 2000405635 1

293
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ9015ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          135.50 30/03/2565 เลขที่ 2000405649 1

294
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 2
กธ90156ชม. จ้านวน 3 ลิตร

          140.90 30/03/2565 เลขที่ 2000405662 1

295
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม.649 มส. จ้านวน 3 ลิตร

          135.50 30/03/2565 เลขที่ 2000405670 1



ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตวั

ประชำชน
ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 จ ำนวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุล
สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรอืผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่  4 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564  )

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอปำย และกำรไฟฟ้ำในสังกัด

296
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันเบนซิน 95 รถทะเบียน 
กคม649มส. จ้านวน 3 ลิตร

          146.30 30/03/2565 เลขที่ 2000405675 1

297
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  
53-9887 กทม. จ้านวน 63 ลิตร

        1,961.20 30/03/2565 เลขที่ 2000405686 1

298
0505519000030

บริษัท สุขุมเซอร์วสิ จ้ากัด สาขา
ปาย

จัดซื อน ้ามันดีเซล รถทะเบียน  กล
3312อุบล

        1,701.20 30/03/2565 เลขที่ 2000405693 1

299
1580300039631

นายเกรียงศักด์ิ นิสุโธ จ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบ 22เคว ี(กรณี
พิเศษ)

      40,000.00 30/03/2565 เลขที่ 5200048330 1

รวมทั้งสิน้  1,518,281.10 บำท

3 หมายถึง การจัดซ้อจัดจ้างตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญัหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ที ่กคฏกวจ )0405.2/ว119 ลงวันที ่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนอืจาก 1-3

หมายเหตุ : เหตุผลสนบัสนนุในการตัดซื อจัดจ้างนั น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 04050.4ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง


