
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)
1. Samsung ML4510ND 4 กล่อง
2. Fuji xerox 2 กล่อง
1. Samsung Xpress M2885
2. Samsung Xpress M2885 Drum

3  0733561001355 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปภา168 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รองเท้านิรภัย 45 คู่ 45,724.50 16 เม.ย. 63 เลขที่ 3001675423 1
4  0105538007722 บริษัท เซ็นทรัลออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ Samsung ML4510ND Drum 3 กล่อง 28,890.00 16 เม.ย. 63 เลขที่ 2000744049 1
5  0733561001355 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปภา168 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (รองเท้านิรภัย 27 คู่) 27,445.50 16 เม.ย. 63 เลขที่ 3001675424 1
6  0733561001355 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปภา168 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รองเท้าปีนเสา ถุงมือหนังปีน

เสา หมวกนิรภัย
67,410.00 16 เม.ย. 63 เลขที่ 3001670738 1

7  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากัด ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML4510ND 8,239.00 29 เม.ย. 63 เลขที่ 2000805626 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-31 มีนาคม 2563

9  3839900376606 P.K.T COPY จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผบค.กฟจ.ภก 675.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692011 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-31 มีนาคม 2563

11  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง ผบค.กฟจ.ภก 1,074.77 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000736268 1
12  3839900376606 P.K.T COPY จัดจ้างถ่ายเอกสาร 900.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000736046 1
13  0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผบค.กฟจ.ภก 80.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2100119387 1

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 เมษายน 2563

15  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด ผบค.กฟจ.ภก 226.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000784131 1
16  0835559011862 บริษัท ภูเก็ตฟาร์มารี จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (Covid) 149.53 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811602 1
17  0835560017526 บริษัท เอเชียไลฟ์ไซน์เอนซ์ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ)่
จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (Covid) 1,168.22 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811478 1

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
1-15 เมษายน 2563

7,000.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811678 1

10  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล 8,400.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692309 1

14  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 7,000.00 20 เม.ย. 63 เลขที่ 2000759175 1

18  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล

1  0105538007722 บริษัท เซ็นทรัลออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ 45,282.40 8 เม.ย. 63 เลขที่ 2000700629 1

2  0105538007722 บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่ 21,228.80 14 เม.ย. 63 เลขที่ 2000790034 1

8  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 8,400.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692419 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

19  0835559011862 บริษัท ภูเก็ตฟาร์มาซี จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (Covid) 149.53 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811561 1
20  3839900155014 นาย สรายุธ ชุ่มเชื้อ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กค-3918.ภก. ประจ าเดือน

 ม.ีค. 2563
6,600.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2000713462 1

21  1839900098758 นาย กฤษฏา ปัญญาสิริกุล จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทพ-25.ภก. ประจ าเดือน 
ม.ีค. 2563

6,600.00 14 เม.ย. 63 เลขที่ 2000731739 1

22  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉษ-586.ภก. ประจ าเดือน 
ม.ีค. 2563

6,600.00 14 เม.ย. 63 เลขที่ 2000731964 1

23  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์ทะเบียน กธ5775 ภูเก็ต ประจ าเดือน
มีนาคม2563

14,700.00 14 เม.ย. 63 เลขที่ 2000732550 1

24  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กด-9473.ภก. ประจ าเดือน
 ม.ีค. 2563

6,600.00 14 เม.ย. 63 เลขที่ 2000732040 1

25  1809900617992 น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กท 2858 ภูเก็ต 6,600.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000783497 1
26  3839900383840 น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต395 ภูเก็ต 

ประจ าเดือน มีนาคม 2563
15,400.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811737 1

27  3839900084826 องอาจวิศวกรรม (ส านักงานใหญ่) จัดชื้อ กรรไกรตัดเหล็กเส้น Eagle One 18" 963.00 1 เม.ย. 63 เลขที่ 2000671774 1
28  3839900412823 นาย มนูญ หล่อโลหการ จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 5,900.00 1 เม.ย. 63 เลขที่ 3001680391 1
29  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก 12,840.00 1 เม.ย. 63 เลขที่ 3001682048 1
30  3839900412823 นายมนูญ หล่อโลหการ จัดจ้าง ซ่อมเหล็กประกับขุดหลุม 2,400.00 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001685478 1
31  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมแตร รถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 80-8872 ภก. 900.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692726 1
32  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมสวิทไฟ รถกระเช้าฮอทไลน์ 80-8770 ภก. 530.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692811 1
33  0105522016620 บริษัท ทักษิณาเมตัล จ ากัด จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 841.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2100109707 1
34  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า จัดชื้อ ชุดสปอร์ตไลท์ 15,515.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000694485 1
35  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard) 

บริเวณ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ฟีดเดอร์ 8 จาก RCS 296 (ซ.
มัสยิดบ่อแร่) - RCS 211 (อนามันแหลมชั่น)

23,760.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2000714912 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

36  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ รถเครนพับ ทะเบียน 
80-4084 ภูเก็ต

3,950.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2000713798 1

37  3250700167504 นายวิฑูรย์ โพธิง์าม จัดชื้อ บันไดไม้ไผ่ 1,040.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000734973 1
38  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard) 

บริเวณ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 ฟีดเดอร์ 9 จาก RCS 194 (ตรงข้าม
 รร.บ้านทุ่งคา) - สามแยกสามกอง

21,330.00 20 เม.ย. 63 เลขที่ 2000761211 1

39  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 
80-8770 ภูเก็ต

10,844.45 20 เม.ย. 63 เลขที่ 2000762113 1

40  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดไม้ กรณีต้นไม้ลักษณะพิเศษ 48,150.00 21 เม.ย. 63 เลขที่ 3001680344 1
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดต้ังคอนส่ือสาร AP62420234 
แยกบางคู-กู้กู (ฝ่ังเข้าเมือง)(2/2)

ถนนเทพกระษัตรี ต าบลเกาะแก้ว-ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดต้ังคอนส่ือสาร AP62420233 
แยกบางคู-กู้กู (ฝ่ังเข้าเมือง) (1/2)(แหลมหิน)

ถนนเทพกระษัตรี ต าบลเกาะแก้ว-ต าบลรัษฎา
43  3101701714071 รัษฎาแอร์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมแอร์ รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก กต 15 ภูเก็ต 19,000.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000809784 1
44  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดจ้าง ซ่อมไดสตาร์ท รถนั่งสองตอนแวน กต 8863 ภูเก็ต 2,340.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000810848 1
45  3829900025145 ร้านอดุลการไฟฟ้า จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ โรงสูบน้ า บมจ.ทุนธน

ชาติ C-63-K-PUKCS.0040
19,501.45 1 เม.ย. 63 เลขที่ 3001667718 1

46  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขาบ้านอ่าวน้ าบ่อ C-63-K-PUKCS.0009

14,348.49 1 เม.ย. 63 เลขที่ 3001667749 1

47  0835555007909 บริษัท อ.ีเค.อิเล็คทริค จ ากัด จัดจ้างขุดเจาะหลุมหิน ขข.ฯ บ้านพัก บจก.ทรีแอนด์เอิร์ธ พร๊อพ
เพอร์ต้ี

14,680.40 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001677763 1

48  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างเจาะรูเหล็กรางน้ า ขข.ฯ สเปซ คอนโดมิเนียม 1,926.00 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001680246 1

42  0833555000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี คอมมิวนิเคชัน (ส านักงานใหญ)่ 40,767.00 24 เม.ย. 63 เลขที่ 3001674135 1

41  0833555000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี คอมมิวนิเคชัน (ส านักงานใหญ)่ 35,952.00 24 เม.ย. 63 เลขที่ 3001674146 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2563 จ านวน 19 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182 ( รจก.ล.)
รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150 ( รถตู้ ผปบ )
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726 (ผปบ.)
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705(ผมต.)
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921 ( ผบป. )
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429 (ผกส.)
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043 ( ผวต.)
รถยนต์ทะเบียน กทม.89-8105 (คลัง)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371 (ผปบ.)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517(ผกส.งบ WBS)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956(ผกส.งบ WBS)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084 (ผปบ.)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347 (คลัง )
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564(ผกส.งบ WBS)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078(ผกส.งบ WBS)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687 (ผกส.งบ WBS)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770 (ผปบ.)
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872 (ผปบ.)
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15 (ผปบ.)

50  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พุกเหล็ก โดยเบิกจ่ายจาก ขข.ฯแรงต่ า เมนชายคา นายวชิร
 กาญจนพิศิษฐ์

235.40 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001683487 1

51  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ จ้างบริการบ ารุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน 9กฒ-3114
 กทม.

200.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000692592 1

49  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 62,804.00 2 เม.ย. 63 เลขที่ 2100106081 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563 จ านวน 18 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182
รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

53  3530700729178 ร้าน ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน ทะเบียน 80-4564 ภก. 4,020.00 8 เม.ย. 63 เลขที่ 3001687990 1
54  0105546131828 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 

ทะเบียน 80-8687ภก.  ขข.ฯไฟสาธารณะ ซอยนานาชาติ 1
17,501.03 8 เม.ย. 63 เลขที่ 3001676599 1

55  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415 งวด 16-31 ม.ีค.2563

8,400.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 3001676019 1

52  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 71,157.23 3 เม.ย. 63 เลขที่ 2100107711 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 3 
ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2563 จ านวน 17 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4626
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863
รายงานผลการตรวจรับค่าเชื้อเพลิงประจ าเดือนมีนาคม2563
หมายเลขทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.
หมายเลขทะเบียน ขอ-1944 สงขลา
หมายเลขทะเบียน ต2.08-0284 รถโฟล์คลิฟท์

58  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-
9927 งวด 16-31 ม.ีค.2563

9,800.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 3001676011 1

27  0105484000091 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด สาขา00002 7,949.29 9 เม.ย. 63 เลขที่ 2500339443 1

56  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 50,467.90 9 เม.ย. 63 เลขที่ 2100113141 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

59  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกติดเครน 6 ตัน 
ทะเบียน 80-8078ภก.จ านวน 2 รายการ

7,793.88 13 เม.ย. 63 เลขที่ 3001681980 1

60  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ การประปาส่วนภูมิภาค
 บ่อรวมน้ าเสีย

1,007.94 13 เม.ย. 63 เลขที่ 3001684429 1

61  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขาชุมชนอ่าวน้ าบ่อ

1,007.94 13 เม.ย. 63 เลขที่ 3001686521 1

62  3101701714071 ร้าน รัษฎาแอร์ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 
ทะเบียน 80-8687ภก. ให้กับงาน ขข.ฯไฟสาธารณะ ซอย
นานาชาติ และ งาน ยน.ฯแรงสูง นางกุลธิดา ณ ตะกั่วทุ่ง

7,800.00 13 เม.ย. 63 เลขที่ 3001682003 1

63  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ ร้านซักรีด น.ส.หนูเพ็ญ
 นวนแป้น

1,007.94 13 เม.ย. 63 เลขที่ 3001686533 1

64  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกติดเครน6ตันทะเบียน80-4564 ภก.
จ านวน12 รายการ ช่างคุมงานประสิทธิ ์สุวรรณรัตน์

64,788.50 18 เม.ย. 63 เลขที่ 3001690359 1

65  3829900025145 ร้านอดุลการไฟฟ้า จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย อพาร์ทเมนท์ นางวลัยพรรณ
 ทองเพ็ชร WBS.C-63-K-PUKCS.0065

3,037.30 20 เม.ย. 63 เลขที่ 3001688634 1

66  3801300377752 นายสถาพร ช่วยคง จัดจ้างเหมา ขขฯ นายเพชร เหี้ยมหาญ 2,637.72 20 เม.ย. 63 เลขที่ 3001641478 1
67  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พุกเหล็ก โดยเบิกจ่ายจาก ขข.ฯ.ปป.ฯแรงต่ า นางอรุณศรี 

เจะแฮ
321.00 20 เม.ย. 63 เลขที่ 3001692137 1

68  0835555007909 บริษัท อ.ีเค.อิเล็คทริค จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ร้านซักรีด น.ส. หนูเพ็ญ 
นวนแป้น WBS.C-63-K-PUKCS.0074

9,143.00 20 เม.ย. 63 เลขที่ 3001688649 1

69  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขาบ้านอ่าวน้ าบ่อ (เพิ่มติม) WBS.C-63-K-PUKCS.0009

5,602.95 20 เม.ย. 63 เลขที่ 3001688580 1

จัดจ้างซ่อมรถน้ า 80-4003 ภูเก็ต
โดยเบิกจ่ายจากงบท าการแผนกก่อสร้าง K306101040

71  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-
9927 งวด1-15 เม.ย.2563

8,400.00 21 เม.ย. 63 เลขที่ 3001682037 1

70  3420600035370 พยัพพันธ์ จันดาหาร 23,946.60 20 เม.ย. 63 เลขที่ 2000759519 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

72  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415 งวด 1-15 เม.ย.2563

7,000.00 21 เม.ย. 63 เลขที่ 3001682043 1

73  3420600035370 ร้าน พยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถยกโฟคลีฟท์ ทะเบียน ต.2 
08-0281

18,778.50 29 เม.ย. 63 เลขที่ 2000804083 1

74  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย โดยเบิกจ่ายจาก ขข.ฯ ยน.ฯ นายพัชร์ปพน 
โกศลอิทธิศักด์ิ ต.ตลาดเหนือ

1,007.94 29 เม.ย. 63 เลขที่ 3001698071 1

จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 
หมายเลขทะเบียน 80-4347 ภก.

โดยเบิกจ่ายจากงบท าการแผนกคลังพัสดุ K306101060
76  0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด รายงานผล จัดซ้ือSwitching HUB และ Router TP-LINK 3,350.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2100137280 1
77  0835559005137 ลักษณพันธ์ การโยธา จัดจ้าง ซ่อมแซมฐานรายสาย พร้อมเสริมฐานล้อ 7,490.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 3001699936 1
78  0835559005137 ลักษณพันธ์ การโยธา จัดจ้าง ซ่อมแซมฐานรายสายไฟ จ านวน 1 รายการ 5,350.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 3001699929 1
79  3420600035370 ร้าน พยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์บรรทุก 6 ตัน ทะเบียน

 80-4347 ภูเก็ต
4,333.50 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000825409 1

80  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิลประกาศเร่ืองคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

1,600.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000693058 1

81  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ๋ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 690.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000693752 1
82  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,136.00 7 เม.ย. 63 เลขที่ 2000693697 1
83  0835539000610 บริษัทอุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) จัดซ้ือกุญแจทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 85.60 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2100114429 1
84  0125557020607 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือกระดาษม้วนชนิด Thermal จ านวน 500 ม้วน 36,246.25 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2000714464 1
85  3839900388027 นายพงษ์วิสุทธิ ์มหิมา ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 8126 ภก. 4,200.00 10 เม.ย. 63 เลขที่ 2000715763 1
86  3839900142320 สันติเภสัช ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือถุงมือ จ านวน 3 รายการ 570.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2100119492 1

นายพสิษฐ์ อุปมา
ที่อยู่ 4/3 ถ.สุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

88  0835538001060 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์และน้ ายาฆ่าเชื้อคลอรีน 528.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2100130637 1
89  0835556009646 บริษัท ถลางไอที ภูเก็ต จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ GigaBit HUB 8 PORT 750.00 9 เม.ย. 63 เลขที่ 2100113337 1

75  3420600035370 ร้านพยัพพันธ์ จันดาหาร 4,017.85 29 เม.ย. 63 เลขที่ 2000804482 1

87  3839900388973 จ้างส่งหนังสือแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษีเงินผลประโยชน์ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประจ าเดือน มีนาคม 
2563

8,625.00 20 เม.ย. 63 เลขที่ 2000761325 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

90  0835560008888 บริษัท เทพกระษัตรีขนส่ง จ ากัด จ้างเหมารถบรรทุก 3 คัน ขนเศษสาย 39,000.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000737250 1
91  0833533000039 หจก.สงวนพาณิชย์ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 1,010.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000783990 1
92  0835560017143 บริษัท ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด ส านักงานใหญ่ จัดจ้างซ่อมรถโฟคลิฟท์ ทะเบียน ต.2 08-0281 3,272.50 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811005 1
93  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดจ้างซ่อมไดชาร์ท รถบรรทุก 80-4347 ภก 2,580.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000810450 1
94  0835560017143 บริษัท ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด ส านักงานใหญ่ จ้างซ่อมยานพาหนะ รถบรรทุก6 ตัน ทะเบียน 80-4347 ภก. 6,760.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000811046 1
95  0833530000216 หจก.ไทยแสง โลหะการช่าง งานจ้างตัดและเจาะรูเหล็กรางหนา 6 นิ้ว 3,210.00 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001663486 1
96  0833530000216 หจก.ไทยแสงโลหะการช่าง งานจ้างกลึงที่ตอก 3,210.00 3 เม.ย. 63 เลขที่ 3001663512 1
97  3820400094247 น.ส.กนกวรรณ สุดสวาสด์ิ จ้างฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 อาคารส านักงาน กฟจ.ภูเก็ต 26,865.00 13 เม.ย. 63 เลขที่ 2000722577 1
98  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ ติดต้ังไวนิล 10,960.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000741329 1
99  3820400094247 น.ส.กนกววณ สุดสวาสด์ิ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร สนง.กฟจ.ภก. 8,235.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000740676 1

100  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ ติดต้ังแผ่นอะคริลิกใส 23,300.00 15 เม.ย. 63 เลขที่ 2000741276 1
101  0103526011779 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเทรดด้ิง จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายขนาดต่างๆ 2 รายการ 13,278.70 21 เม.ย. 63 เลขที่ 3001684185 1
102  0103526011779 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเทรดด้ิง จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสาย จ านวน 4 รายการ 27,242.20 21 เม.ย. 63 เลขที่ 3001684179 1
103  0835540003210 บ.บ.ีเจเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าถ่ายเอกสาร 4,161.44 22 เม.ย. 63 เลขที่ 2000773950 1
104  3839900376606 P.K.T. COPY จ้างท าก๊อปปี้ปร๊ินท์ 1,125.00 22 เม.ย. 63 เลขที่ 2000773406 1
105  0835557000651 น้ าด่ืม ภูทะเล ค่าน้ าด่ืม เดือน มกราคม 2563 1,530.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000779576 1
106  0835557000651 น้ าด่ืม ภูทะเล จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือน กุมภาพันธ์ 1,320.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000779619 1
107  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ งานจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 18,450.01 23 เม.ย. 63 เลขที่ 3001678869 1
108  3820400094247 น.ส.กนกววณ สุดสวาสด์ิ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร สนง.กฟจ.ภก. 26,865.00 23 เม.ย. 63 เลขที่ 2000779905 1
109  0925539000309 บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 5 รายการ 47,764.80 28 เม.ย. 63 เลขที่ 3001679942 1
110  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,129.00 29 เม.ย. 63 เลขที่ 2000804587 1
111  3800100305188 นายวิรัตน์ ไชยโรจน์ งานจัดจ้างปรับปรุงพื้น Mobile Office 5,000.00 29 เม.ย. 63 เลขที่ 3001670464 1
112  0135557010458 บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือเหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน จ านวน 1 รายการ 83,032.00 29 เม.ย. 63 เลขที่ 3001680640 1
113  0835538001060 บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 2,023.00 29 เม.ย. 63 เลขที่ 2100135776, 

2100135819
1

114  3839900156100 ครัวจี้ฮ้ัว ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,550.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000812304 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

115  3809900255931 ร้านกล่ินหอม จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้แห้ง 2,700.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000809590 1
116  3839900156100 ครัวจี้ฮ้ัว ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,200.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000812288 1
117  3770600207518 นางอรววณ บ ารุงธรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,250.00 30 เม.ย. 63 เลขที่ 2000812270 1
118  0105538007722 บริษัท เซ็นทรัลออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่ HP 7110 1 ชุด (4 กล่อง) 5,778.00 15 พ.ค. 63 เลขที่ 2000860472 1
119  0835532002111 บริษัท ว.ีท.ีเอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จ ากัด ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Brother MFC 8910 dw 3,477.50 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2100163386 1

1. Tally Ginicom 6300 3 กล่อง
2. Canon IX 6560 10 กล่อง
3. Brother HL5450 2 กล่อง
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2563
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2563

123  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด ผบค.กฟจ.ภก 190.00 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2000870741 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 พ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 พ.ค. 2563

126  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผบค.กฟจ.ภก 2,369.00 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2000921439 1
127  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 5775 ภูเก็ต 

ประจ าเดือน เมษายน2563
14,700.00 13 พ.ค. 63 เลขที่ 2000850998 1

128  3839900383840 นส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน บต 395 ภูเก็ต 
ประจ าเดือนเมษายน 2563

15,400.00 13 พ.ค. 63 เลขที่ 2000850941 1

129  1839900098758 นาย กฤษฏา ปัญญาสิริกุล จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทพ-25.ภก. ประจ าเดือน 
เม.ย. 2563

6,000.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000878416 1

130  1809900617992 น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กท 2858 ภูเก็ต 5,100.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000878214 1

125  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 4,900.00 21 พ.ค. 63 เลขที่ 2000891587 1

122  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 7,700.00 13 พ.ค. 63 เลขที่ 2000851034 1

124  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล 4,900.00 21 พ.ค. 63 เลขที่ 2000891481 1

13 พ.ค. 63 เลขที่ 2000851113 1

120  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ)่

36,496.63 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000933811 1

121  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล 7,700.00



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

131  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉษ-586.ภก. ประจ าเดือน 
เม.ย. 2563

6,000.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000878494 1

132  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กด-9473.ภก. ประจ าเดือน
 เม.ย. 2563

6,000.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000878573 1

จ้างเหมาเช่า รถจักรยานยนต์ 1 กค-3918 ภก
ประจ าเดือนเมษายน 2563

134  3830200013511 พูนศักด์ิคาร์แคร์ จัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7กม-1705 กทม 330.00 26 พ.ค. 63 เลขที่ 2000917519 1
135  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard) 

บริเวณ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 ฟีดเดอร์ 10 จาก RCS 195 (หน้า 
รร.บ้านทุ่งคา) - สามแยกสามกอง

18,225.00 5 พ.ค. 63 เลขที่ 2000817396 1

136  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน แผนกปฏิบัติการฯ 1,332.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 2000804696 1
137  0145554001857 บริษัท เบิร์ด คอนโทรล เอ็นจิเนียร่ิง (2011) จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่
ชื้อ Pin Polycabonate 5 spike 35,310.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 2000842710 1

138  4100600057064 สินดี (ส านักงานใหญ)่ ชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 187.25 14 พ.ค. 63 เลขที่ 2100146710 1
139  3140300285799 ร้านจรัลเคร่ืองเหล็กไฟฟ้า ส านักงานใหญ่ ชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 140.00 14 พ.ค. 63 เลขที่ 2100146712 1
140  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) ชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 288.90 15 พ.ค. 63 เลขที่ 2100147830 1
141  3140300285799 ร้านจรัลเคร่ืองเหล็กไฟฟ้า ส านักงานใหญ่ จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 110.00 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2100150025 1
142  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 535.00 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2100149812, 

2100149957
1

143  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ)่ จัดชื้อ ไทม์เมอรรีเลย์ AH3D-M DIGI 22 588.50 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2100150506 1
144  3101701714071 รัษฎาแอร์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมแอร์ รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-8770 ภูเก็ต 5,100.00 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2000868174 1

145  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมระบบไฟส่องสว่าง รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 
80-8770 ภูเก็ต

3,900.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877038 1

146  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ (ส านักงานใหญ)่ จัดชื้อวัสดุส านักงาน 807.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877357 1

1133  3839900155014 นายสรายุทธ ชุ่มเชื้อ 6,000.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000878364



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

147  3830100296944 นายภูวเดช สุริยาธ ารงกูล จัดจ้าง พ่นสีรหัสอุปกรณ์ที่เสาไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟจ.ภก. รับผิดชอบ 2,700.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877721 1

148  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที0่0001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 107.00 22 พ.ค. 63 เลขที่ 2100158371 1
จัดจ้าง เหมายานพาหนะ จากบุคคลภายนอก เมษายน 2563
หมายเลขทะเบียน บท 5308

150  3800800476961 นายนภดล แต่งอักษร จัดจ้าง ท ารอกพาดสายไฟฟ้าพร้อมใส่ลูกกล้ิงและท าคอนต้ังรอก 48,600.00 22 พ.ค. 63 เลขที่ 3001702792 1
151  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) ขอชื้ิอ วัสดุเบ็ดเตล็ด 2,015.88 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2000920209 1
152  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 2,981.02 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2100163040 1
153  0145554001857 บริษัท เบิร์ด คอนโทรล เอ็นจิเนียร่ิง (2011) จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่
ขอชื้อ Pin Polycabonate 5 spike 35,310.00 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000934777 1

154  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ)่ ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 454.05 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2100166389 1
155  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 343.47 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2100166361 1
156  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 376.64 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2100166352 1
157  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค จุด

บ่อรวมน้ า C-63-K-PUKCS.0071
11,374.21 5 พ.ค. 63 เลขที่ 3001690657 1

158  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า      
นายยุทธ โฆษิตธนโชติ ถ.พัฒนา WBS. 
P-NHE02.0-K-PUKD0.0024 ช่างควบคุมงาน                  
ว่าที่ร.ต.วุฒิชัย เอกชัย

1,007.94 7 พ.ค. 63 เลขที่ 3001695454 1

159  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-
9927 งวด 16-30 เม.ย.2563

9,100.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 3001691394 1

160  3740100871451 นายชาตรี เพ็ชร์ยืนยง จัดจ้างท าเหล็กรองรับคานคอร.นั่งร้านหม้อแปลง ขข.ฯ การ
ประปาส่วนภูมิภาค

15,600.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 3001698166 1

161  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415 งวด 16-30 เม.ย.2563

7,700.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 3001691402 1

149  3829800014583 นายจ านงค์ ดาษเสดียร 5,600.00 22 พ.ค. 63 เลขที่ 2000900412 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563 จ านวน 16 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182
รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

163  0835555007909 บริษัท อ.ีเค.อิเล็คทริต จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ บจก.ซันเซ็ท คอร์ปอเรชั่น
 C-63-K-PUKCS.0098

6,601.37 12 พ.ค. 63 เลขที่ 3001696760 1

รายงานผลการตวจรับค่าเชื้อเพลิงประจ าเดือน เมษายน 2563

หมายเลขทะเบียน ต2. 08-0281

หมายเลขทะเบียน กทม.9กฒ-3114

หมายเลขทะเบียน ขอ-1944 สงขลา

164  0833525000335 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด รัษฎา แก๊ส (ส านักงานใหญ)่ 4,726.92 14 พ.ค. 63 เลขที่ 2500428764 1

162  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 52,267.90 5 พ.ค. 63 เลขที่ 2100140068 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 จ านวน 20 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม. 8 กย 6043
รถยนต์ทะเบียน กทม. 6 กบ 7182
รถยนต์ทะเบียน กทม. 8 กย 5711
รถยนต์ทะเบียน กทม. 7 กม 1705
รถยนต์ทะเบียน กทม. 7 กม 1921
รถยนต์ทะเบียน กทม. 7 กม 3429
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8863
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4626
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต 15

166  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือสายพาน และ ชุดสลิงผ้าใบ ชุดทีมงาน นายประสิทธิ ์
สุวรรณรัตน์

8,988.00 15 พ.ค. 63 เลขที่ 3001694552 1

167  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415 งวด 1-15 พ.ค.2563

4,900.00 20 พ.ค. 63 เลขที่ 3001699911 1

บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 68,992.40 13 พ.ค. 63 เลขที่ 2100145412 1165  0107537000017



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

168  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างตัดเหล็กประกับพร้อมเจาะรู จส.ขข.ฯ โครงการ คาซ่า 
ซิกเนเจอร์ WBS.C-62-K-PUKCS.0280

3,150.08 20 พ.ค. 63 เลขที่ 3001702835 1

169  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-
9927 งวด 1-15 พ.ค.2563

7,700.00 20 พ.ค. 63 เลขที่ 3001699922 1

170  0835559005137 บรษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)๋ รายงานผลการจัดจ้าง ซ่อมรถขุดเจาะ ภก-80-3517 43,866.79 21 พ.ค. 63 เลขที่ 3001703268 1
171  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)๋ ตัดเหล็กคอนรางพร้อมเจาะรูสไลด์ ชุดประสิทธิ ์สุวรรณรัตน์ 13,482.00 22 พ.ค. 63 เลขที่ 3001706204 1
172  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)๋ จัดจ้างซ่อมเช็ดระบบลมเบรค 80-4564 ภก. 1,070.00 22 พ.ค. 63 เลขที่ 3001706189 1
173  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)๋ จัดจ้างซ่อมเรือนไมล์ รถยนต์80-4564 ภก. 17,334.00 26 พ.ค. 63 เลขที่ 2000913822 1

จัดจ้าง ซ่อมรถเครนขุดเจาะ ทะเบียน 80-3517 ภก.
ช่างคุมงาน นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

175  0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเติม จ ากัด (ส านักงานใหญ)๋ จัดซ้ือ Router TP-LINK 1,990.00 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2100163237 1
จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 
80-4564 ภก.

ช่างคุมงาน นายประสิทธิ ์สุวรรณรัตน์
177  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดท าป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ดส่งมอบสนับสนุนงบประมาณทาง

การแพทย์
850.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000876793 1

178  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล 500.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000876493 1
179  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,400.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000876881 1
180  3839900388027 นายพงษ์วิสุทธิ ์มหิมา ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 8126 ภก. 4,200.00 15 พ.ค. 63 เลขที่ 2000861334 1
181  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) จัดซ้ือกลอนสแตนเลส จ านวน 1 ตัว 58.85 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2100152206 1
182  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)สาขาภูเก็ต 

สาขาที่ 00012
จัดซ้ือโซ่และกรวยจราจร 1,169.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2100152308 1

183  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 203.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877260 1
184  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 2,619.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877487 1
185  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 2 รายการ 230.00 19 พ.ค. 63 เลขที่ 2000877404 1
186  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 387.00 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2000921755 1

176  0835559005137 บจก.ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด 41,172.53 27 พ.ค. 63 เลขที่ 3001704639 1

174  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร 10,009.85 27 พ.ค. 63 เลขที่ 3001703250 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

นายพสิษฐ์ อุปมา

188  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 192.00 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000934013 1
189  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 2 รายการ 355.00 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000933949 1
190 นายวรนาถ ดอนยังไพร เจลล้างมือ 1000 ml 500 ml 1,090.00 14 พ.ค. 63 เลขที่ 2000852583 1
191  0833535000575 หจก.มานิตย์การยาง ส านักงานใหญ่ จัดจ้างซ่อมเปล่ียนยางนอก รถบรรทุก 80-4347 ภก. 32,363.00 14 พ.ค. 63 เลขที่ 2000853502 ,

 2000853544
1

192  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)๋ จัดจ้างซ่อมหม้อลมเบรค รถบรรทุก6 ตัน ภก-80-4347 37,594.45 18 พ.ค. 63 เลขที่ 2000870234 1
รายงานผลการ ถ่ายเปล่ียนน้ ามัน
รถยนต์ 80-4347

194  3820400094247 น.ส.กนกววณ สุดสวาสด์ิ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร สนง.กฟจ.ภก. 8,235.00 5 พ.ค. 63 เลขที่ 2000817144 1
195  0835538001060 บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด 1,884.00 8 พ.ค. 63 เลขที่ 2100141877 1
196  0107552000146 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จัดซ้ือคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ต.มม. มอก.838 74,900.00 8 พ.ค. 63 เลขที่ 3001692532 1
197  0835557000651 น้ าด่ืม ภูทะเล จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,740.00 8 พ.ค. 63 เลขที่ 2000830521 1
198  1670198332000 ร้านอโศก จัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 2000842015 1
199  1940400096170 นายอาหมัดเซารี ยามา จ้างบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิ 4,200.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 2000838940 1
200  3650200005293 ร้านดอกไม้ พฤกษชาติ จัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00 12 พ.ค. 63 เลขที่ 2000842063 1
201  5760100008369 ร้านดอกไม้รุ่งโรจน์ จัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00 20 พ.ค. 63 เลขที่ 2000884096 1
202  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จ้างท าสต๊ิกเกอร์รูปเท้าบนแผ่นพลาสติค(ระยะห่าง Covid-19) 2,500.00 20 พ.ค. 63 เลขที่ 2000884448 1
203  0105531083971 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสาย 99,777.50 25 พ.ค. 63 เลขที่ 3001684170 1
204  3929900433544 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สองเภสัช จัดซ้ือปรอทดิจิตอล 9,200.00 26 พ.ค. 63 เลขที่ 3001708131 1
205  0103526011779 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเทรดด้ิง จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสาย จ านวน 5 รายการ 25,177.10 26 พ.ค. 63 เลขที่ 3001702690 1
206  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือปรอทดิจิตอล 8,025.00 26 พ.ค. 63 เลขที่ 3001708134 1
207  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,495.00 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000934496 1
208  3850100299218 ปากน้ าซีฟู๊ด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 10,000.00 29 พ.ค. 63 เลขที่ 2000932934 1
209  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากัด ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Sumsung ML4510ND 8,239.00 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000977064 1

187  3839900388973 จ้างส่งหนังสือแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประจ าเดือน 
เมษายน 2563

7,050.00 21 พ.ค. 63 เลขที่ 2000891779 1

193  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)๋ 5,547.95 27 พ.ค. 63 เลขที่ 2000919645 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-31 พ.ค. 2563
1. Brother MFC J5910 1 ชุด
2. Ricoh Sp325SFnw 1 กล่อง
3. Samsung 4510ND 3 กล่อง
4. Fuji Xerox P355d 2 กล่อง

212  0835532002111 บริษัท ว.ีท.ีเอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จ ากัด ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Brother MFC 8910 dw 3,477.50 17 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100181822 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-31 พ.ค. 2563

214  3839900376606 P.K.T COPY จัดจ้างถ่ายเอกสาร 450.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000997048 1
215  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด ผบค.กฟจ.ภก 190.00 18 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001006583 1

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
จ้างเหมารนยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563

218  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 15 รายการ 3,568.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000952363 1
219  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ5775ภูเก็ต 

ประจ าเดือน พฤษภาคม2563
11,900.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000962142 1

220  1839900098758 นาย กฤษฏา ปัญญาสิริกุล จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทพ-25.ภก. ประจ าเดือน 
พ.ค. 2563

3,300.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000980835 1

221  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กด-9473.ภก. ประจ าเดือน
 พ.ค. 2563

3,300.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000981100 1

222  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉษ-586.ภก. ประจ าเดือน 
พ.ค. 2563

3,300.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000981018 1

223  1809900617992 น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กท 2858 ภูเก็ต 4,500.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000980719 1

217  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 7,000.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001049604 1

213  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล 7,000.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000953070 1

216  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล 7,000.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001049577 1

211  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ)่

46,955.88 17 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001003482 1

210  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว 7,000.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000953109 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

224  3839900155014 นายสรายุทธ ชุ่มเชื้อ จ้างเหมาเช่า รถจักรยานยนต์ 1 กค-3918 ภก ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563

3,300.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000980784 1

225  3839900383840 นส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน บต395 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563

13,300.00 16 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001000711 1

226  0135553012359 บริษัท จเรอุปกรณ์ไฟฟ้า จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างจ านวน 10 รายการ 37,273.45 18 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001006702 1
227  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard) 

บริเวณ ส่ีแยกมุมเมืองลุง - น้ าตกกะทู้ - ทางขึ้นเขาป่าตอง ฟีด
เดอร์ 3 สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 (ชั่วคราว)

37,935.00 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000975895 1

228  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ซ่อมหม้อน้ าพร้อมอัดจาระบีช่วงล่าง รถกระเช้าฮอทไลน์ 
ทะเบียน 80-8770 ภูเก็ต

9,747.70 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000974640 1

229  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 
ทะเบียน 80-8872 ภูเก็ต

11,732.55 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000974574 1

230  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที 00001) จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 948.02 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100175263 1
จัดจ้าง เหมายานพาหนะ  หมายเลขทะเบียน บท 5308
วันที่ 16-17,20-25,28-31 พฤษภาคม 2563

232  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard) 
บริเวณ ฟีดเดอร์ 1 และ 2 สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 (ชั่วคราว) จาก 
สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 (ชั่วคราว) - ปลายสาย

48,195.00 17 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001001963 1

233  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 1,936.70 29 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100196778 1
234  0835534000611 บริษัท กี่หิ้นเทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 462.24 29 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100196768 1
235  0107537001803 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จัดจ้าง รถขนย้ายเสาคอนกรีต 22 เมตร จ านวน 1 เที่ยว 9,630.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001065455 1
236  3949900249719 นาง สุชิลา มณีโชติ จัดจ้าง ท าสต๊ิกเกอร์ 8,700.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001064797 1
237  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงาน 

เร่งด่วน ในวันที่ 30 พ.ค. 2563
12,840.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001064859 1

238  0125560027200 บริษัท แม็กเน็ต โซลูชัน จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 1,170.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100197141 1

231  3829800014583 นายจ านงค์ ดาษเสดียร 8,400.00 16 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001000710 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

239  0835558003106 บริษัท นิวกี่ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ)่

ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 155.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100197161 1

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 จ านวน 19 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182
รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

241  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) จส.ขข.ฯ โครงการ 
คาซ่าซิกเนเจอร์ WBS.C-62-K-PUKCS.0280

16,127.04 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001706884 1

240  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 67,463.12 2 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100169587 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

242  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ ร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่น สาขาเดอะริชเกาะแก้ว WBS.C-63-K-PUKCS.0107

2,015.88 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711236 1

243  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเดอะ
ริชเกาะแก้ว WBS.C-63-K-PUKCS.0107

17,304.09 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001707128 1

244  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย :ซูเปอร์มาร์เก็ต บมจ.บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสุชาติ WBS. C-63-K-PUKCS.0111

17,087.75 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001707116 1

245  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกติดเครน 6 ตัน 
ทะเบียน 80-8078ภูเก็ต จ านวน 2 รายการ

4,066.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711210 1

246  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสุชาติ 
WBS.C-63-K-PUKCS.0111

2,015.88 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711232 1

247  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415 งวด 16-31 พ.ค.2563

7,000.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001703926 1

248  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-
9927 งวด 16-31 พ.ค.2563

9,100.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001703932 1

249  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด รายงานการจ้างเหมาเครน 10 ตัน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 63 8,560.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001701957 1
250  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด รายงานการจ้างเหมาเครน 10 ตัน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 63 17,120.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001706202 1
251  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด รายงานการจ้างเหมาเครน10 ตันในวันที่ 29 พฤษภาคม 63 8,560.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711228 1
252  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ๋) รายงานผลการจัดซ้ือเชือกใยยักษ์ ทีมประสิทธิ ์สุวรรณรัตน์ 60,187.50 8 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001709062 1
253  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ เชือกใยยักษ์ขนาด 10 มม. จ านวน 11 กก. 1รายการ 1,471.25 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001716199 1
254  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พัสดุเข้างาน (ปูน/ทราย/หิน) จ านวน 1 ชุด 1,007.94 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001716189 1
255  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ รายงานผลการจัดซ้ือใบตัดเพชร 9"จ านวน 2 ใบ ชุดประสิทธิ ์

สุวรรณรัตน์
8,474.40 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711155 1

256  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ รายงานผลการจัดซ้ือใบตัดเพชร 9"จ านวน 4 ใบ ชุดวีระพงศ์ คง
วัดใหม่

16,948.80 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711164 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 20 คัน

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182
รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150
รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921
รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043
รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770
รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15
รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

258  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)๋ รายงานผลการจัดจ้างเช่าเครน25 ตัน วันที่ 6 ม.ิย.63 12,840.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001713832 1
259  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล(ส านักงานใหญ๋) รายงานผลการจัดซ่อมปะยาง รถยนต์80-3517 ภูเก็ต 180.00 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711833 1
260  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างตัดเหล็กประกับพร้อมเจาะรู จส.ขข.ฯ โครงการ คาซ่า 

ซิกเนเจอร์ WBS.C-62-K-PUKCS.0280
885.96 10 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711216 1

257  0107537000017 บริษัทธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ 85,826.92 11 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100179362 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

261  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ สเปซ คอนโดมิเนียม 38,852.88 11 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001682019 1
รายงานผลการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม 63
ทะเบียน ขอ-1944 สงขลา
ทะเบียน 9กฒ-3114 กทม
ทะเบียน 53-2898 กทม.
ทะเบียน ต2.08-0281
เคร่ืองปั่นไฟ5 KV

263  1849900305915 นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด รายงานผลการจัดจ้างท าตรายาง 12 ชิ้น 3,780.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000997259 1
264  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ จ้างบริการบ ารุงรักษายานพาหนะทะเบียน 9กฒ-3114 กทม. 200.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000996994 1
265  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ รายงานผลการตรวจรับการเช่าเครน10ตันวันที่ 10 ม.ิย. 63 25,680.00 23 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001715763 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก ทะเบียน ภูเก็ต กฉ-2415
งวด 1-15 ม.ิย.2563

267  0835559005137 บจก.ลักษณพันธ์ การโยธา จัดจ้างซ่อม รถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 80-4086 ภูเก็ต 60,348.00 23 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001717557 1
268  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกคิดเครน 4ตันทะเบียน 80-3956 ภูเก็ต 2,265.00 24 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001712869 1
269  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-

9927 งวด 1-15 ม.ิย.2563
8,400.00 23 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711190 1

270  0833530000216 หจก.ไทยแสงโลหะการช่าง จัดจ้างเจาะรูตัดเหล็กประกับ 1 รายการ 2,996.00 24 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001712877 1
271  0833530000216 ไทยแสง โลหะการช่าง จัดจ้าง เจาะรูสไลท์ 321.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001716850 1
272  3800400116518 จัดจ้าง ท าป้ายไวนิลและสติกเกอร์ (TRUSTED) 2,702.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001048843 1
273  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา ที่อยู่ 4/3 ถ.สุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ(่คร้ังที่1)
ประจ าเดือนก.พ.-ม.ีค.63

1,335.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000952958 1

274  0105559069140 บริษัท พีดีพ.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า จ านวน 2,500 กล่อง 29,425.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000952543 1
275  0833536000633 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 4,922.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001705031 1
276  3839900388027 นายพงษ์วิสุทธิ ์มหิมา ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 8126 ภก. 4,200.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000962447 1
277  3839900376606 P.K.T.COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินท์ จ านวน 1,200 แผ่น 540.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000962793 1
278  3839900376606 P.K.T.COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินท์ จ านวน 200 แผ่น 90.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000962765 1

262  0833525000335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัษฎาแก้ส (ส านักงานใหญ)่ 8,961.04 11 ม.ิย. 63 เลขที่ 2500513371 1

266  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม 7,000.00 23 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001711203 1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

279  0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาภูเก็ต) สาขาที่ 00024 จัดซ้ือกล่องเอนกประสงค์ จ านวน 3 กล่อง 597.00 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100175319 1
280  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟรายใหญ(่คร้ังที่ 2)บิลค่าไฟฟ้า

ประจ าเดือน ก.พ.-ม.ีค.2563
825.00 18 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001007550 1

281  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 3,947.00 18 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001006539 1
282  0105559069140 บริษัท พีดีพ.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า จ านวน 2,500 กล่อง 29,425.00 19 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001007593 1
283  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา จ้างส่งหนังสือแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ บิลประจ าเดือน

พฤษภาคม 2563
7,320.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001049350 1

284  0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาที่ 00024) จัดซ้ือกล่องจัมโบ้ จ านวน 6 กล่อง 1,194.00 25 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100192657 1
285  0835550001597 บริษัท บ้านพรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 2 หลัง, ตู้บานเล่ือน 2 หลัง 20,330.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001703864 1
286  3101701714071 รัษฎาแอร์ รายงานผลการจ้างล้างตู้แอร์ รถยนต์ 80-4347 ภูเก็ต 2,100.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000997168 1
287  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า รายงานผลการจัดซ่อม รถยนต์ 80-4347 ภก. 900.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000997133 1
288  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)๋ รายงานผลการจัดซ่อม รถยนต์ 80-4347 ภก. 2,407.50 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000997102 1
289  1839900685475 นายธนวันต์ เอี่ยมมี จ้างบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิให้กับประชาชน พนักงาน

และลูกจ้าง
5,950.00 1 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000941867 1

290  0835557000651 น้ าด่ืมภูทะเล ค่าน้ าด่ืม เม.ย.2563 1,200.00 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000953758 1
291  0835540003210 บริษัท บ.ีเจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.2563 3,359.80 4 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000953991 1
292  1839900685475 บี อาร์ต พร้ินต้ิง จ้างท าป้ายไวนิล 900.00 5 ม.ิย. 63 เลขที่ 2000961368 1

1. บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จ ากัด
2. บริษัท เอ เอ อีเลคทริไล จ ากัด

294  0103526011779 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเทรดด้ิง จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 19,253.58 11 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001702671 1
295  0125548006443 บริษัท จ.ีเอ.เอส. จ ากัด จัดซ้ือแหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสนาดใหญ่ 24,342.50 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001706708 1
296  0105555007000 บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทฟิวส์แรงสูง 25,573.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001693191 1
297  0105555007000 บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทฟิวส์แรงสูงขนาดต่างๆ 32,100.00 12 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001684175 1
298  0835561019913 Golden Plum Cafe & Restaurant ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 10,000.00 29 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001063780 1
299  0107561000013 บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ ามัน 1,395.70 29 ม.ิย. 63 เลขที่ 2100196843 1
300  0835540003210 บริษัท บ.ีเจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,024.25 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001065677 1

293  0135557010458 จัดซ้ือพัสดุประเภทฮาร์ดแวร์ขนาดต่างๆ 23,946.60 9 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001692644, 
3001692641

1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒) (๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

กฟจ.ภูเก็ต

วันที่ เลขที่
(๓)(๑)

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายการที่ 1
บริษัท เจอาร์อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด
รายการที่ 2
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเทรดด้ิง
1. บริษัท เจอาร์อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด (รายการที่
 1, 3 และ 4)

2. บริษัท ทองสุขอิเลคทริค จ ากัด (รายการที่ 2, 5 และ 6)
303  1839900685475 นายธนวัฒน์ เอี่ยมมี ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิให้กับประชาชน 

พนักงานและลูกจ้างกฟจ.ภูเก็ต
7,350.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001074270 1

304  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,914.00 30 ม.ิย. 63 เลขที่ 2001070192 1

รวมทั้งสิ้น 3,695,315.00

เลขที่ 3001702706, 
3001702709

1

302  0125560003041 จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จ านวน 6 รายการ 69,319.95 23 ม.ิย. 63 เลขที่ 3001706537, 
3001706539

1

301  0125560003041 จัดซ้ือพัสดุประเภทฮาร์ดแวร์ จ านวน 2 รายการ 24,610.00 23 ม.ิย. 63

        ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

     ๑ หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึก
(๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

        ยกเว้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง


