
 
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  3  (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 

                                                    ...................................   
 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีกรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
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วันที่ เลขที่

1  0103549017331 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เคทีอาร์ พลัส ค่าวัสดุส านักงาน Toner Samsung SL-M2825ND แผนก
ปฏบิัติการและบ ารุงรักษา

         3,199.30 2/7/2563 เลขที่ 2001265440 1

2  3830300086579 ร้านบีท 17 แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จ้างท าป้ายประชาสมัพันธ์วันหยุด             400.00 8/7/2563 เลขที่ 2001103870 1

3  0103549017331 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เคทีอาร์ พลัส ค่าตลับหมึก Toner Samsung SL-M2885FW แผนกปฏบิัติการ
และบ ารุงรักษา รหัสทรัพย์สนิ 532171816-0

         3,199.30 8/7/2563 เลขที่ 2001265440 1

4  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซสิเทม จ ากัด ซื้อของเพ่ือเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการPEAสู้ภัยโควิด19             335.00 8/7/2563 เลขที่ 2100221939 1

5  0107542000011 บริษัท ซพีี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ค่าของเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิด 19          1,080.00 8/7/2563 เลขที่ 2100221939 1

6  0107557000462 บริษัท คอทเซเว่น จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน GECC             750.00 17/7/2563 เลขที่ 2100229800 1

7 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เคทีอาร์ พลัส ค่าตลับหมึก Toner Brother 1910W แผนกก่อสร้าง          2,086.50 20/7/2563 เลขที่ 2001265539 1

8  0125545007881 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด เลขที่ 89/22 หมู่ที่ 8
 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

จัดซื้อเสื้อกันฝนชนิดมีแถบสะท้อนแสง        11,770.00 21/7/2563 เลขที่ 2001168949 1

9  0503546003735 ห้างหุน้สว่นจ ากัด พี.เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซน็เตอร์ ค่าตลับหมึก Toner Samsung ML4510ND แผนกบริการลูกค้า 
รหัสทรัพย์สนิ 532134770-0

         5,800.00 30/7/2563 เลขที่ 2001265234 1

10  3839900457711 ร้านหลักเมืองการไฟฟ้า ค่าปลั๊กไฟ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกบริการลูกค้า             963.00 5/8/2563 เลขที่ 2100257633 1

11  3839900457711 ร้านหลักเมืองการไฟฟ้า ค่าปลั๊กไฟ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกก่อสร้าง             963.00 5/8/2563 เลขที่ 2100257656 1

12  0503546003735 ห้างหุน้สว่นจ ากัด พี เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซน็เตอร์ ค่า Toner Samsung ML4510ND แผนกบัญชีและประมวลผล 
รหัสทรัพย์สนิ 532132838

         5,800.00 14/8/2563 เลขที่ 2001283270 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)
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13  3830100171211 ห้องภาพ ฉายาจิตรกร เลขที่ 58 ถนนตะกั่วป่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต

อัดภาพพร้อมกรอบงานรับรางวัล Zero Accident             450.00 17/8/2563 เลขที่ 2001332888 1

14  0925558000122 บริษัท ซานโต้ เซฟต้ี จ ากัด สาขาที่ 00001 92/15 ม.2
 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000

ค่าบรรจุน้ ายาถังดับเพลิง        24,717.00 19/8/2563 เลขที่ 2100252326 1

15  3839900457711 ร้านหลักเมืองการไฟฟ้า ค่าปลั๊กไฟ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกบัญชีและ
ประมวลผล

         1,177.00 21/8/2563 เลขที่ 2100257661 1

16  0125545007881 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 89/22 หมู่ที่ 8 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140

จัดซื้อขาปีนเสา คอร.          1,391.00 25/8/2563 เลขที่ 2001341405 1

17  0125545007881 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 89/22 หมู่ที่ 8 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140

จัดซื้อสายกันตก 3 เสน้        11,556.00 25/8/2563 เลขที่ 2001341317 1

18  0835540001080 บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ค่าจ้างซอ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัสทรัพย์สนิ 532148356-0          3,750.00 2/9/2563 เลขที่ 2100285155 1

19  0103549017331 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เคทีอาร์ พลัส ค่าวัสดุส านักงาน (Toner และ Drum Samsung) แผนกบัญชี
และประมวลผล

         6,034.80 3/9/2563 เลขที่ 2001447878 1

20  0835540001080 บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน (แผ่น DVD)             790.00 8/9/2563 เลขที่ 2100285143 1
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21  0733561001355 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ศิริปภา168 119/13 หมู2่ ต าบลบาง
เตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120

จัดซื้อถุงมือแรงต่ าพร้อมถุงมือหนัง 2 คู่          8,132.00 8/9/2563 เลขที่ 2001401765 1

22  1839900423586 นายอเนก ปิ่นชัยศิริ ค่าจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PM) ตามวาระ คร้ังที่ 
2/2563

       31,150.00 15/9/2563 เลขที่ 2001503377 1

23  0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสเินส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ค่าวัสดุส านักงาน Toner และ Drum เคร่ืองพิมพ์ Brother 
MFC-L2715DW ของแผนกบริการลูกค้า

         3,424.00 17/9/2563 เลขที่ 2001545657 1

24  0105537100478 บริษัท ลีก้า บิสสเินส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ค่าวัสดุส านักงาน Toner และ Drum เคร่ืองพิมพ์ Brother 
MFC-L2715DW ของแผนกบริหารทั่วไป

         3,424.00 18/9/2563 เลขที่ 2001545463 1

25  0103549017331 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เคทีอาร์ พลัส ค่าวัสดุส านักงาน Toner และ Drum เคร่ืองพิมพ์ Brother 
MFC-L2715DW ของแผนกบัญชีและประมวลผล

         6,013.40 21/9/2563 เลขที่ 2001544036 1

26  3839900457711 ร้าน หลักเมืองการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) ค่าปลั๊กไฟ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกบริหารทั่วไป             909.50 24/9/2563 เลขที่ 2100298867 1

27  0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน น้ าหมึกอิงค์เจท HP OfficeJet7110 รหัส
ทรัพย์สนิ 532195278-0 แผนกบัญชีและประมวลผล

         2,929.00 24/9/2563 เลขที่ 2001502715 1

28  0835540001080 บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ล าโพง) ส าหรับเคร่ือง POS กฟย.เกาะยาว             980.00 24/9/2563 เลขที่ 2100298858 1

29  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซสิเทม จ ากัด 303 ม.1 ต.
เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

การฝึกซอ้มแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity
 Management : BCM) ประจ าปี 2563

       14,303.00 29/9/2563 เลขที่ 2100304625 1
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บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จ้างเรือ แพ เพ่ือบรรทุกรถยนต์ กฟภ. และอุปกรณ์พร้อมชุด
ทีมงาน

204/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ใน งาน ปปฯ.แรงสงู แรงต่ า พ้ืนที่ กฟย.เกาะยาวใหญ่

31  1839900273509 บริษัท ออฟฟิศเมต (ไทย) จ ากัด สาขาถลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุส านักงาน          4,627.10 5/7/2563 เลขที่ 2100242211 1

32  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ          5,600.00 17/7/2563 เลขที่ 2001220376 1

นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ (ส านักงานใหญ่) จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือแก้ปัญหาสายแรงสงูใกล้เสาโคมไฟสอ่งสว่างของแขวง
ทางหลวงชนบทภูเก็ต ยกระดับอุปกรณ์หัวเสา

บริเวณหน้าลากูน่า วิลเลจ GATEA ถึง ปลายสายหน้า
ร้านอาหารบ้านสวนลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

34  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ขออนุมัติซื้อวัสดุส านักงาน          2,072.00 29/7/2563 เลขที่ 2001135380 1

ค่าจ้างส ารวจงานขยายเขตแรงต่ า มิ.ย.63

ในเขตเทศบาล 10 งาน

นอกเขตเทศบาล 39 งาน

นายจเร เตซะวรรณโต จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

(หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า) 188/13 ม.1 เพ่ือซอ่มแซมระบบจ าหน่ายแรงสงู เนือ่งจากพายุซลิลากุพัด
ถล่มท าให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง

1

36  0833542001760          8,025.00 3/8/2563 เลขที่ 2001282924 1

35  3830300262873 นาย สเุทพ แพทย์ปฐม        18,100.00 30/7/2563 เลขที่ 2001206720

33  3810500157267          8,025.00 22/7/2563 เลขที่ 2001177450 1

30  0835556012230        70,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2100223552 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ต้นไม้หักโค่นล้มทับเสาแรงสงูหักช ารุดจ านวน 1 ต้น และ
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสงูช ารุดเสยีหาย

หลายรายการ บริเวณลากูน่าวอเตอร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน ภก.บค-9608

วันที่ 17,19,20,21,24,26,27,28,31/08/2563

จ้างเหมารถเครนขนาด 10 ตัน

เพ่ือซอ่มแซมระบบจ าหน่ายแรงสงู เนือ่งจากพายุซลิลากุพัด
ถล่มท าให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงต้นไม้หักโค่นล้มทับ
เสาแรงสงูหักช ารุดจ านวน 2 ต้น และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
แรงสงูช ารุดเสยีหาย หลายรายการ บริเวณลายันซอย 4 ต.เชิง
ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์

ที่อยู่ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

139  0833533000039 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4             432.00 3/8/2563 เลขที่ 2001243424

1

38  0835556014488 บริษัท ภูเก็ตธนกฤติ จ ากัด 1/72 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83130 (ส านักงานใหญ่)

         8,560.00 3/8/2563 เลขที่ 2001364265 1

37  3830300316035 นาย ธนดล เสยีมบุตร          7,200.00 3/8/2563 เลขที่ 2001390803

36  0833542001760          8,025.00 3/8/2563 เลขที่ 2001282924 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

จ้างเหมารถเครนขนาด 25 ตัน

เพ่ือย้ายจุดปักใหม่จ านวน 2 ต้น พร้อมร้ือถอนเสาแรงสงูกีด
ขวางแนววางท่อ เนือ่งจากแขวงทางหลวงภูเก็ตขุดวาง ท่อ 
คสล. บริเวณแนวถนนทางหลวงหมายเลข 4027 ช่วงบ้านป่า
คลอก ถึง บ้านพารา แต่พ้ืนที่จะด าเนินการอยู่ห่างจากแนว
ถนนจึงจ าเป็นจะต้องใช้รถเครนขนาด 25 ตัน

จ้างเหมารถเครนขนาด 25 และ 10 ตัน

เพ่ือปรับแต่งเสาแรงสงูเอนเอียงพร้อมย้ายจุดปักใหม่ เนือ่งจาก
แขวงทางหลวงภูเก็ต ขุดวางท่อ คสล.บริเวณแนวถนนทาง
หลวงหมายเลข 4027 ช่วงบ้านป่าคลอก ถึง บ้านพารา

น.ส.นาตยาพร โสมณวัตร

ที่อยู่ 367/53 ม.1 ถ.บ่อกรวด ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

1

42  3350100315218 ค่าจ้างท าสมุดรายการรับสง่เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช,้พัสดุฉกุเฉนิ
และตรวจสอบแก้ไฟฯประจ าเดือน ส.ค.2563

         1,425.00 13/8/2563 เลขที่ 2001334082 1

41  0835556014488 บริษัท ภูเก็ตธนกฤติ จ ากัด 1/72 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83130 (ส านักงานใหญ่)

       19,260.00 11/8/2563 เลขที่ 2001364238

40  0835556014488 บริษัท ภูเก็ตธนกฤติ จ ากัด 1/72 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 83130 (ส านักงานใหญ่)

       10,700.00 10/8/2563 เลขที่ 2001383288 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

43  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ          4,800.00 19/8/2563 เลขที่ 2001307550 1

อดุลการไฟฟ้า(ส านักงานใหญ่)

1/4 ม.4 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าจ้างส ารวจงานขยายเขตแรงต่ า (ก.ค.63)

ในเขตเทศบาล 8 งาน

นอกเขตเทศบาล 31 งาน

46  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ขออนุมัติซื้อวัสดุส านักงาน          1,100.00 25/8/2563 เลขที่ 2001341123 1

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

ที่อยู่ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

147 8.33533E+11 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4             432.00 8/9/2563 เลขที่ 2001401277

1

45  3830300262873 นาย สเุทพ แพทย์ปฐม        14,400.00 21/8/2563 เลขที่ 2001323359 1

44  3829900025145 ค่าจ้างเหมารถเครน7.5ตัน เพ่ือปรับแต่งเสาแรงสงูขนาด14
เมตร ต้นDDE สภาพเอนเอียงเสี่ยงอันตรายอาจจะล้มได้ 
จ านวน1ต้น โดยการย้ายจุดและขุดหลุมปักเสาใหฒ่บริเวณหัว
สะพานข้ามคลองสนงาม ม.5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

         8,025.00 21/8/2563 เลขที่ 2001325220



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

48  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ          8,000.00 11/9/2563 เลขที่ 2001545076 1

49  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร ขออนุมัตจ้างเหมายานพาหนะ          3,200.00 15/9/2563 เลขที่ 2001440342 1

ค่าจ้างส ารวจงานแรงต่ า สค.63

ในเขตเทศบาล 9 งาน

นอกเขตเทศบาล 33 งาน

ตรายางด้ามธรรมดา จ านวน 2 อันอันล่ะ 160 บาท

ตรายางด้ามธรรมดา จ านวน 2 อันอันล่ะ 170 บาท

เช่าเหมารถยนต์ ทะเบียน ผฉ8434นครศรีธรรมราช ในวันที่
1-3ก.ค.2563

วันละ800บาท จ านวน3วัน

53  3839900457711 บ.หลักเมืองการไฟฟ้า จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันละเมิด        28,440.60 2/7/2563 เลขที่ 2001135302 1

54  0835555002028 บ.ควอลิต้ี โฮมมาร์ท จก. จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง          2,037.38 2/7/2563 เลขที่ 2100216978 1

เช่าเหมารถยนต์ ผฉ 8434 นครศรีธรรมราช ในวันที่8-10 ก.ค.
2563

รวม 3 วัน

155  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          2,400.00 8/7/2563 เลขที่ 2001257445

1

52  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          2,400.00 1/7/2563 เลขที่ 2001347102 1

51  1849900305915 นาย เอกนริทร์ ทิพย์หมัด             660.00 23/9/2563 เลขที่ 2001501868

50  3830300262873 นาย สเุทพ แพทย์ปฐม        15,450.00 18/9/2563 เลขที่ 2001464058 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 2 วัน

(ใช้งานวันที่ 9-10 ก.ค. 2563)

57  0835538001060 บ.ชุปเปอร์ชีป จก. จัดซื้อวัสดุส านักงงาน          3,315.00 9/7/2563 เลขที่ 2100213436 1

58  0994000165501 บ.บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จัดซื้อ Flash Drive             590.00 13/7/2563 เลขที่ 2100219827 1

59 New Advertisings จัดซื้อสต๊ิกเกอร์คนพิการ          1,400.00 13/7/2563 เลขที่ 2001159300 1

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 1 วัน

(ใช้งานวันที่ 16 ก.ค. 2563)

เช่าเหมารถยนต์ ทะเบียน ผฉ8434นครศรีธรรมราช ในวันที่
13-17 ก.ค.2563

จ านวน 5 วัน

62  0994000165501 บ.บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จัดซื้อหมึกพิมพ์          7,740.00 13/7/2563 เลขที่ 2100219904 1

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 5 วัน

(ใช้งานวันที่ 20-24 ก.ค. 2563)

เช่าเหมารถยนต์ ทะเบียน ผฉ8434 นครศรีธรรมราช ในวันที่
20-24ก.ค.2563

จ านวน 5 วัน

1

64  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          4,000.00 20/7/2563 เลขที่ 2001257499 1

63  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          4,000.00 17/7/2563 เลขที่ 2001243221

1

61  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          4,000.00 13/7/2563 เลขที่ 2001257471 1

60  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว             300.00 13/7/2563 เลขที่ 2001168987

56  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          1,600.00 9/7/2563 เลขที่ 2001169005 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 วัน

(ใช้งานวันที่ 29-31 ก.ค. 2563)

บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1. น้ าหวานเฮลสบ์ลูบอยรสสละ 710 มล. *12 ขวด

365 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2. ถ้วยน้ าใส 12 OZ GPPS *100 ใบ

เช่าเหมารถยนต์ในวันที่3-7ส.ค.2563 รวม 5 วัน

หมายเลขทะเบียน ผฉ 8434 นครศรีธรรมราช

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 4 วัน

(ใช้งานวันที่ 10,11,13,14 ส.ค. 2563)

เช่าเหมารถยนต์ในวันที่ 10-11และ13-14 ส.ค.2563 รวม 5 วัน

หมายเลขทะเบียน ผฉ8434 นครศรีธรรมราช

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 5 วัน

(ใช้งานวันที่ 3-7 ส.ค. 2563)

71  0105555021215 บ.ซอีาร์ซไีทวัสดุ จก. จัดซื้อกรรไกรตัดเหล็ก             748.00 21/8/2563 เลขที่ 2100257620 1

72  0105555021215 บ.ซอีาร์ซไีทวัสดุ จก. จัดซื้อหางปลา             285.00 21/8/2563 เลขที่ 2100257608 1

73  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงมิเตอร์          5,500.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746836 1

74  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงมิเตอร์          5,540.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746811 1

75  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงมิเตอร์        11,590.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746804 1

76  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงมิเตอร์        11,270.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746813 1

1

70  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          4,000.00 14/8/2563 เลขที่ 2001282643 1

69  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          3,200.00 10/8/2563 เลขที่ 2001347154

1

68  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          3,200.00 7/8/2563 เลขที่ 2001326130 1

67  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          4,000.00 3/8/2563 เลขที่ 2001347125

1

66  0107537000521             793.00 27/7/2563 เลขที่ 2100235210 1

65  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          2,400.00 24/7/2563 เลขที่ 2001243393



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

77  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงมิเตอร์             410.00 25/8/2563 เลขที่ 3001746828 1

เช่าเหมารถยนต์ในวันที่ 29-31 ก.ค.2563 รวม 3 วัน

หมายเลขทะเบียนรถ ผฉ. 8434 นครศรีธรรมราช

เช่าเหมารถยนต์ ผฉ 8434 นครศรีธรรมราช ใช้ในวันที่ 
1-3,8-11 กันยายน 2563

รวม 7 วัน

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 4 วัน

(ใช้งานวันที่ 8-11 ก.ย. 2563)

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 5 วัน

(ใช้งานวันที่ 17-21 ส.ค. 2563)

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 วัน

(ใช้งานวันที่ 26-28 ส.ค. 2563)

83  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร เช่าเหมารถยนต์ ผฉ 8434 นศ ใช้ในวันที่14-18 กันยายน 2563 
จ านวน 5 วัน

         4,000.00 14/9/2563 เลขที่ 2001551308 1

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 วัน

(ใช้งานวันที่ 16-18 ก.ย. 2563)

85  1849900305915 นายเอกรินทร์ ทิพย์หมัด จัดจ้างท าตรายาง             660.00 16/9/2563 เลขที่ 2001456666 1

86  3480600367691 นายเดชา สขุรี จ้างเหมาบุคคลภายนอก หม้อแปลง PEA.51-007944          2,955.00 16/9/2563 เลขที่ 3001756614 1

1

84  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          2,400.00 15/9/2563 เลขที่ 2001551437 1

82  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          2,400.00 9/9/2563 เลขที่ 2001408600

1

81  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          4,000.00 9/9/2563 เลขที่ 2001408562 1

80  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          3,200.00 8/9/2563 เลขที่ 2001457228

1

79  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          5,600.00 1/9/2563 เลขที่ 2001463969 1

78  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          2,400.00 26/8/2563 เลขที่ 2001347102



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

87  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก          4,415.00 16/9/2563 เลขที่ 3001756607 1

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 4 วัน

(ใช้งานวันที่ 31 ส.ค. 2563 , 1 , 2 , 3 ก.ย. 2563)

89  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์ หม้อแปลง PEA 58-930217          3,885.00 18/9/2563 เลขที่ 3001757658 1

90  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์ PEA 49-009701          1,295.00 18/9/2563 เลขที่ 5200144749 1

91  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร เช่าเหมารถยนต์ ผฉ 8434 นศ ใช้ในวันที่ 21-25และ28-30 
กันยายน 2563 จ านวน 8 วัน

         6,400.00 18/9/2563 เลขที่ 2001551284 1

เช่าเหมารถยนต์ ผฉ8434 นครศรีธรรมราช ใช้ในวันที่
17-18,24-28,31 สงิหาคม 2563

รวม 8 วัน

93  3480600367691 นายเดชา สขุรี จัดจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์ หม้อแปลง PEA 27-004823          4,070.00 18/9/2563 เลขที่ 3001757663 1

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 5 วัน

(ใช้งานวันที่ 21-25 ก.ย. 2563)

จ้างเหมาพาหนะจากบุคคลภายนอก จ านวน 5 วัน

(ใช้งานวันที่ 28-30 ก.ย. 2563 และ 1-2 ต.ค. 2563)

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

บริเวณตรงข้ามปากทางเข้าบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต

96  3830200019021          2,221.32 2/7/2563 เลขที่ 2100215068 1

1

95  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          4,000.00 25/9/2563 เลขที่ 2001606783 1

94  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          4,000.00 21/9/2563 เลขที่ 2001551061

1

92  3809900677169 นายบริพัตร์ อุดมสทิธิไกร          6,400.00 18/9/2563 เลขที่ 2001464022 1

88  1801600001808 นายวีระศักดิ์ ทองคงแก้ว          3,200.00 17/9/2563 เลขที่ 2001457197



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ วัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

งาน ปปฯ. เพ่ิมขนาด มป. 160 kVA ที่ดินแบ่งขายก่อนถึงแยก
เข้านาม่วง

น.ส.นาตยาพร โสมณวัตร

ที่อยู่ 367/53 ม.1 ถ.บ่อกรวด ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

บริเวณทางโค้งบ้านลิพอนบางกอก ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) สาขาที่ 
00045

46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ไทยแสง โลหะการช่าง

ส านักงานใหญ่ 42/2 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ วัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

งาน ปปฯ. มป.เสริม 160 kVA ภูดาเล (หาดบางเทา)

102  3830200019021          2,221.32 9/7/2563 เลขที่ 2100221893 1

1

101  0833530000216 จ้างเจาะรูคอนเหล็กรางน้ า          2,354.00 8/7/2563 เลขที่ 2100215143 1

100  0105555021215 จัดซื้อพัสด-ุอุปกรณ์ใช้งานบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า          1,762.00 3/7/2563 เลขที่ 2100206502

1

99  3830200019021          2,221.32 2/7/2563 เลขที่ 2100215053 1

98  3350100315218 ค่าจ้างท าสมุดรายงานรับสง่เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช,้พัสดุฉกุเฉนิ
และตรวจสอบแก้ไฟฯ

         2,850.00 2/7/2563 เลขที่ 2001097497

97  3830200019021          2,221.32 2/7/2563 เลขที่ 2100215065 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ วัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

บริเวณซอยหลังศาลเจ้าท่าเรือ ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จ้างเรือ แพ เพ่ือบรรทุกรถยนต์ 6 ล้อ กฟภ. และอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

204/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ใน งาน ปปฯ.ไลน์แรงสงู หน้าโรงเรียนคลองเหีย ช่วงที่ 2 
พ้ืนที่ กฟย.เกาะยาวใหญ่

105  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งานติดต้ังหม้อแปลงเสริมบ้านทับกัด 
6000974759 0020

         1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001176954 1

บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จ้างเรือเพ่ือบรรทุกรถยนต์ 6 ล้อ กฟภ. และอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย

204/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ิมขนาดหม้อแปลง 160 kVA บ้านโล๊ะโป๊ะน้อย หมู่ 1 ต าบล
พรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

จากท่าเรือแหลมหิน-ท่าเรือเกาะยาวใหญ่

107  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งานติดต้ังหม้อแปลงเสริมบ้านโล๊ะโป๊ะน้อย 
6000974754 0020

         1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001176987 1

106  0835556012230        10,000.00 21/7/2563 เลขที่ 2100247375 1

104  0835556012230        10,000.00 16/7/2563 เลขที่ 2001168325 1

103  3830200019021          1,186.63 15/7/2563 เลขที่ 2100226262 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

108  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งานติดต้ังหม้อแปลงเสริมบ้านพรุใน 
6000974750 0020

         1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001176743 1

109  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร ที่อยู่ 221/4 ม.8 ต.ศรีสนุทร อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

จ้างเหมารถ หมายเลขทะเบียน บค 9608 ภก. จ านวน 3 วันๆละ
 800 บาท

         2,400.00 21/7/2563 เลขที่ 2001168965 1

ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุเทโคนเสา

236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 83110

งานปรับปรุงย้ายแนวระบบจ าหน่าย ทางขึ้นหอบังคับการบิน
ภูเก็ต

111  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า 188/13 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี
 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

จ้างบุคคลภายนอก ปฏบิัติงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ปักเสา
พาดสาย ติดต้ังหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง งาน ปรับปรุงระบบจ าหน่าย ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 
160 kVA หน้าชุปเปอร์ชิปบ้านดอน หมู่ 4 ต าบลเทพกระษัตรี 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

       18,440.36 24/7/2563 เลขที่ 3001734508 1

110  3830200019021          3,319.14 22/7/2563 เลขที่ 2001178183 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

112  3829900025145 นายอดุล อารอล (อดุลการไฟฟ้า) 1/4 หมู่ 4 ถ.เทพ
กระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏบิัติงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายปัก
เสาพาดสาย ติดต้ังหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงย้ายแนวระบบจ าหน่าย ทางขึ้น
หอบังคับการบินภูเก็ต หมู่ 1 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต

       26,765.52 24/7/2563 เลขที่ 3001734503 1

บริษัท เซเว่นสตาร์ คอนกรีต จ ากัด จัดซื้อท่อ คสล. ขนาด 100*100 และขนาด 120*100 ซม. มอก.
3 จ านวน 45 ท่อน

178/2 ม.1 ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

เพ่ือใช้ป้องกันเสาแรงสงูล้ม เนือ่งจากแขวงทางหลวงภูเก็ตมี
การขยายถนน ทางหลวงหมายเลข 4027 และมีการขุดคูระบาย
น้ าชิดกับแนวเสาไฟฟ้า บริเวณบ้านป่าคลอก ถึง บ้านพารา 
(ช่วงบ้านบางแป)

บริษัทภูเก็ตคอนกรีต 2007 จ ากัด จัดซื้อจัดจ้างคอนกรีตผสมเสร็จเทโคนเสา

202 ม.7 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160KVA 
บ้านทนายสมเจต

114  0835549015911          4,787.18 22/7/2563 เลขที่ 2001181507 1

113  0835547007831        82,650.00 22/7/2563 เลขที่ 3001740093 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

115  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏบิัติงานติดต้ังหม้อแปลงและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
เพ่ิมขนาดหม้อแปลง 160 kVA บ้านท่าพรุ หมู่ 2 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

         9,373.20 31/7/2563 เลขที่ 3001736170 1

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏบิัติงาน ปรับปรุงระบบจ าหน่าย
แรงต่ าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

งาน ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า ซอยท่าเทียบเรือบ้านคลอง
เหีย หมู่ 1 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

117  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏบิัติงาน ติดต้ังหม้อแปลงและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
 ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160 kVA บ้านพรุใน หมู่ 2 ต าบลพรุใน
 อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

       54,732.11 31/7/2563 เลขที่ 3001736165 1

118  3820800322808 นายสริิ เสรีวงษ์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดโค่นต้นไม้ กรณีต้นไม้ลักษณะ
พิเศษ บริเวณซอยตรอกม่วง บ้านสาคู จ านวน 2 ต้น

       18,000.00 31/7/2563 เลขที่ 3001736411 1

1116  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,303.63 31/7/2563 เลขที่ 3001736193



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด เลขที่ 204/1 
ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่

จ้างเรือเพ่ือบรรทุกรถยนต์ 6 ล้อ กฟภ. และอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย เพ่ิมขนาดหม้อแปลง 160
 kVA บ้านทับกัด หมู่ 4 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จากท่าเรือแหลมหิน-ท่าเรือเกาะยาวใหญ่

120 วีเอส.กราฟิกส ์1/69 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

จัดจ้างท าป้ายรหัสอุปกรณ์ป้องกัน-ตัดตอน        22,100.00 5/8/2563 เลขที่ 3001755350 1

ร้านจรูญโรจน์การไฟฟ้า

155/6 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

122  3820800322808 นายสริิ เสรีวงษ์ จ้างเหมาก าจัดหญ้าและวัชพืชบริเวณร้ัวล้อม Riser Pole บ้าน
แหลมหลง,บ้านอ่าวปอและเกาะนาคา

         2,100.00 10/8/2563 เลขที่ 3001740127 1

123  0125545007881 บริษัทอัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 89/22 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 11140

จัดซื้อคอมเพาน์ด CU2009 Y-JOINT จ านวน 12 หลอด        15,408.00 10/8/2563 เลขที่ 3001740101 1

บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จ้างเรือเพ่ือบรรทุกรถยนต์ 6 ล้อ กฟภ. และอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย

204/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160 kVA บ้านพรุใน หมู่ 2 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

1

124  0835556012230        10,000.00 10/8/2563 เลขที่ 2100271274 1

121  3830300371249 ซอ่มเคร่ืองชาร์ทแบตเตอร่ี             580.00 7/8/2563 เลขที่ 2001326398

119  0835556012230        10,000.00 3/8/2563 เลขที่ 2100253844 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

125  0125545007881 บริษัทอัพไลน์ เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 89/22 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 11140

จัดซื้อ คอมเพาน์ด AL2009 Y-JOINT จ านวน 100 หลอด        32,100.00 10/8/2563 เลขที่ 3001740099 1

บริษัท เจทีอาร์ โฮม มาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ที่อยู่ 10 ม.2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

บริษัท เจทีอาร์ โฮม มาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ที่อยู่ 10 ม.2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุเทโคน

236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 83110

งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160KVA 
หน้าซอยโรงขนมจีน

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

97/3-4, 97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต 83110

1129  3839900398081 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง             406.60 19/8/2563 เลขที่ 2100271301

128  3830200019021          2,212.76 18/8/2563 เลขที่ 2001301907 1

1

127  0825562000035 งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160KVA. 
บ้านริมทะเล ม.5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

         1,744.00 17/8/2563 เลขที่ 2100261208 1

126  0825562000035 งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ติดต้ังเพ่ิมขนาดหม้อแปลง 
160KVA. บ้านริมทะเล ม.5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

            872.00 17/8/2563 เลขที่ 2100261196



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

บริษัท กิจประสานพัฒนา (2013) จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จ้างเรือเพ่ือบรรทุกรถยนต์ กฟภ. พร้อมคนขับ และอุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายติดต้ังหม้อ
แปลงเสริม 160 kVA บ้านริมทะเล หมู่ 5 ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

204/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากท่าเรือบ้านคลองเหีย (เกาะยาวใหญ่) – ท่าเรือเกาะยาวน้อย

131  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขข.นายธวัชชัย นายาว 02.2          1,106.38 24/8/2563 เลขที่ 2001334992 1

132  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

จ้างบุคคลภายนอก ปฏบิัติงานปรับปรุงฯ ติดต้ังหม้อแปลงและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
เพ่ิมขนาดหม้อแปลง 160 kVA บ้านริมทะเล หมู่ 5 ต าบลเกาะ
ยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

       12,219.40 24/8/2563 เลขที่ 3001747906 1

133  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

จ้างบุคคลภายนอก ปฏบิัติงานปรับปรุงฯ ติดต้ังหม้อแปลงและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายติดต้ังหม้อแปลงเสริม 160 kVA บ้านริมทะเล หมู่ 5 
ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

       62,158.71 24/8/2563 เลขที่ 3001747899 1

134  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร จ้างเหมารถหมายเลขทะเบียน บค 9608 ภก.จ านวน 5 วันๆละ 
800 บาท

         4,000.00 25/8/2563 เลขที่ 2001341162 1

130  0835556012230          7,800.00 24/8/2563 เลขที่ 2001381449 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ห้างหุน้สว่นสามัญ ภูเก็ตเรดิโอ แอนด์ โมบาย

74/187 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ห้างหุน้สว่นสามัญ ภูเก็ตเรดิโอ แอนด์ โมบาย

74/187 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

137  3470600100309 นางสาวศรีวิไล วิระโชค 39 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต

จ้างเหมารถจักรยานยนต์สว่นบุคคล เพ่ือส ารวจมิเตอร์ Data 
Cleansing ส าหรับเฟสมิเตอร์แรงต่ า ในพ้ืนที่ กฟอ.ถลาง วันที่ 
1,2,4,5 มิถุนายน 2563

         1,200.00 26/8/2563 เลขที่ 2001348030 1

138  3470600100309 นางสาวศรีวิไล วิระโชค 39 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต

จ้างเหมารถจักรยานยนต์สว่นบุคคล เพ่ือส ารวจมิเตอร์ Data 
Cleansing ส าหรับเฟสมิเตอร์แรงต่ า ในพ้ืนที่ กฟอ.ถลาง วันที่ 
8-12 มิถุนายน 2563

         1,500.00 26/8/2563 เลขที่ 2001347947 1

จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน บค 9608 ภูเก็ต จ านวน 6 
วันๆละ 800 บาท

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือย้ายจุดปักใหม่เสาแรงสงูขนาด 12 เมตร ต้น DDE จ านวน 1
 ต้น พร้อมปรับแต่งเสาแรงสงูเอนเอียงจ านวน 1 ต้น เนือ่งจาก
กีดขวางแนวก่อสร้างขุดคูระบายน้ าของ อบต.เชิงทะเล บริเวณ
คลับเลอสรวง ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

1

140  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 2/9/2563 เลขที่ 2001473345 1

139  3830300316035 นายธนดล เสยีมบุตร          4,800.00 31/8/2563 เลขที่ 2001551905

1

136  0992001775921 จัดซื้อไฟสญัญาณเพ่ือป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า          2,525.20 26/8/2563 เลขที่ 2100271148 1

135  0992001775921 จ้างซอ่มวิทยุสื่อสาร (รีพีทเตอร์)        17,120.00 26/8/2563 เลขที่ 2100271139



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ วัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

งาน ปปฯ.มป.เสริม 160 kVA 3 ลูก บ้านชายน้ า

ค่าวัสดุเทโคนงาน บ.จันทร์ พร๊อพเพอร์ต้ี จก.

8003628761

หลักเมืองการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่)

125 หมู่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

97/3-4, 97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง

บริษัท อนุภาษและบุตร จ ากัด

74 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

97/3-4,97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

1

147  3839900398081 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง          1,572.90 10/9/2563 เลขที่ 2100291971 1

146  3839900398081 จัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดด้านช่าง (เกาะยาว)          2,019.63 10/9/2563 เลขที่ 2100278067

1

145  0835482000012 จัดซื้อน้ ามันเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้า CUMMINS 500 กิโลวัตต์          9,792.00 9/9/2563 เลขที่ 2100276805 1

144  3839900398081 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง          9,141.01 9/9/2563 เลขที่ 2100291938

1

143  3839900457711 จัดซื้อไฟสญัญาณเพ่ือป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า             256.80 9/9/2563 เลขที่ 2100276816 1

142  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์          8,851.04 3/9/2563 เลขที่ 3001751392

141  3830200019021          6,663.96 3/9/2563 เลขที่ 2100286100 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

97/3-4, 97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

97/3-4,97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

149  3830200019021  ้ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขขฯ นายธวัชชัย นายาว          6,638.28 11/9/2563 เลขที่ 3001750929 1

นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ (ส านักงานใหญ่) จ้างเหมารถเครน ขนาด7.5 ตัน

12/222 ม.1 ต.รัฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือแก้ปัญหาอุปกรณ์หัวเสาแรงสงูล้ าอยู่ในเขตที่ดินผู้ใช้ไฟ 
เนือ่งจากผู้ใช้ไฟก าลังก่อสร้างอาคารโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์หัว
เสาตัวCเป็นแบบALจ านวน3ต้น บริเวณบ้านแขนน ต.เทพ
กระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ จ้างรถเครน ขนาด7.5 ตัน151  3810500157267          8,025.00 11/9/2563 เลขที่ 2001503520 1

1

150  3810500157267          8,025.00 11/9/2563 เลขที่ 2001503596 1

148  3839900398081 จัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดด้านช่าง          8,225.63 10/9/2563 เลขที่ 2100278075

147  3839900398081 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง          1,572.90 10/9/2563 เลขที่ 2100291971 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือย้ายจุดปักเสาแรงสงูใหม่ขนาด12เมตร จ านวน1ต้น พร้อม
เปลี่ยนจากต้น DDEเป็นตัวC เนือ่งจากมีฝนตกหนักท าให้มีน้ า
ท่วมขังสภาพดินทรุด เสาแรงสงูเอนเอียงเสี่ยงอาจล้มได้ 
บริเวณทุ่งเสอืขวน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุเทโคนงาน บ.จันทร์ พร๊อพเพอร์ต้ี จก.

8003628758

153  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าหินปูนทราย งานขข.อาคารพักพิงสนึามิ ท่าอากาศยานภูเก็ต          1,106.38 16/9/2563 เลขที่ 2001457365 1

บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) จัดซื้อวัสดุจัดท าที่จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องฉกุเฉนิ

46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เพ่ือใช้เป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องฉกุเฉนิ ให้มีความ
สะดวกต่อการน าไปใช้งาน

นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด

ที่อยู่ 44/55 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1155  1849900305915 จัดจ้างท าตรายาง             680.00 17/9/2563 เลขที่ 2001473238

1

154  0105555021215          2,078.00 16/9/2563 เลขที่ 2100300163 1

152  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์          2,632.20 15/9/2563 เลขที่ 2001449410

151  3810500157267          8,025.00 11/9/2563 เลขที่ 2001503520 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

156  3810500157267 เพ่ือแก้ปัญหาสายแรงสงูหย่อนยาน เนือ่งจากอยู่ใน
สภาพที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดอันตรายได้ โดยการปัก
เสาแซมไลน์ขนาด 12.20 เมตร จ านวน 1 ต้น และ
ติดต้ังอุปกรณ์หัวเสา บริเวณบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก
 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จ้างเหมารถเครน ขนาด 7.5 ตัน          8,025.00 21/9/2563 เลขที่ 2001574707 1

จ้างเหมารถเครน ขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือซอ่มแซมระบบจ าหน่าย เนือ่งจากพายุโนอึลพัดถล่ม ต่อ
สายแรงสงูขาดจ านวน 2 จุด บริเวณบ้านแหลมทรายและ
อุทยานในยาง ปรับแต่งเสาแรงต่ าเอนเอียงจ านวน 1 ต้น พร้อม
ต่อสายแรงต่ าขาดจ านวน 1 จุด บริเวณเมืองใหม่ ตัดต้นไม้ออก
จากแนวสายแรงสงู พร้อมปรับแต่งเสาแรงสงูเอนเอียงจ านวน 
3 ต้น บริเวณไม้ขาวซอย 3

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

1

159  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 21/9/2563 เลขที่ 2001574707 1

158  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 21/9/2563 เลขที่ 2001574678

157  0105555021215 บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) สาขาที่ 
00045 46/13 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110

จัดซื้อถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบ PU MICROTEX             375.00 21/9/2563 เลขที่ 2100292007 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

เพ่ือแก้ปัญหาสายแรงสงูหย่อนยาน เนือ่งจากอยู่ในสภาพที่ไม่
ปลอดภัยอาจเกิดอันตรายได้ โดยการปักเสาแซมไลน์ขนาด 
12.20 เมตร จ านวน 1 ต้น และติดต้ังอุปกรณ์หัวเสา บริเวณ
บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ลิพอนฮาร์ดแวร์ (ส านักงานใหญ่)

97/3-4, 97/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต

161  5830300019681 ร้านนายสมศักดิ์ กิ่งโพธิ์ตัน ค่าแองเจอร์ทองเหลือง เบิกจาก บ.จันทร์ พร็อพเพอร์ต้ี จก. 
8003628758 0060

       13,615.00 22/9/2563 เลขที่ 3001755415 1

162  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน สบัเปลี่ยนมป.ช ารุด บจก.รุ่งเรืองกิจ 
คอนสตรัคชั่น

         9,779.80 23/9/2563 เลขที่ 3001745889 1

163  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขข.บ.ธัญญาวีย์ กรุ๊ป จก.01.1          1,106.38 24/9/2563 เลขที่ 2001525874 1

164  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขข.บ.ธัญญาวีย์ กรุ๊ป จก.02.2          1,106.38 24/9/2563 เลขที่ 2001526019 1

165  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขข.ไฟสาธารณะแขวงทางหลวง จุดที่ 
1,2,3,4 ป่าคลอก

         4,425.52 24/9/2563 เลขที่ 2001525789 1

1160  3839900398081 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง             754.35 21/9/2563 เลขที่ 2100308653

159  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 21/9/2563 เลขที่ 2001574707 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

166  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขข.มป.เช่า บ.32 รุ่งเรือง จก.          1,106.38 24/9/2563 เลขที่ 2001525958 1

บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต)

46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

168  3350100315218 นางสาว นาตยาพร โสมณวัตร บ้านเลขที่ 367/53 ม.1
 ถ.บ่อกรวด ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จ้างท าสมุดรายงานรับสง่เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช,้ พัสดุฉกุเฉนิและ
ตรวจสอบรถยนต์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง

         1,425.00 25/9/2563 เลขที่ 2001509130 1

ห้างหุน้สว่นสามัญ ภูเก็ตเรดิโอ แอนด์ โมบาย

74/187 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

170  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่
 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4             432.00 29/9/2563 เลขที่ 2001566795 1

ร้านท่าเรือนานานภัณฑ์ วัสดุเทโคนเสา

ที่อยู่ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

งาน ปปฯ.มป.เสริม 160 kVA ร้านน้ าแข็งบางเทา

172  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าหินปูนทรายขขฯงานบ.โมเดิร์น 79 จก.เฟส 2          4,425.52 1/7/2563 เลขที่ 2001081927 1

173  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งานไฟฟ้าสาธารณะซ.ฤทธ์รักษ์          6,508.11 1/7/2563 เลขที่ 3001717648 1

174  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งานไฟฟ้าสาธารณะซ.แป๊ะเหล็ง          8,351.35 1/7/2563 เลขที่ 3001717654 1

175  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งานนางอ๋อย โคตรโมลี          1,423.10 1/7/2563 เลขที่ 3001717640 1

176  0125539007556 บริษัท อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งานไฟฟ้าสาธารณะซ.ร่มเกล้า-ม่าหนิก        65,290.21 1/7/2563 เลขที่ 3001705617 1

1

171  3830200019021          2,221.32 29/9/2563 เลขที่ 2100308661 1

169  0992001775921 จ้างซอ่มวิทยุสื่อสารรถยนต์ ถล.04(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)          2,963.90 28/9/2563 เลขที่ 2100301886

167  0105555021215 จัดซื้อวัสดุจัดท าที่จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องฉกุเฉนิ          1,331.00 25/9/2563 เลขที่ 2100310077 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

177  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขขฯงานไฟฟ้าแรงสงูประปา อบต.เทพฯ          8,392.44 1/7/2563 เลขที่ 3001705596 1

178  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าหินปูนทรายขขฯงานไฟฟ้าสาธารณะซ.ร่มเกล้า-ม่าหนิก          7,370.16 1/7/2563 เลขที่ 3001719254 1

179  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขขฯงาน บ.วิลล่า สโุขทัย จก.        31,765.50 2/7/2563 เลขที่ 3001687797 1

180  3830200019021 ท่าเรือนานาภันฑ์ ขขฯ.น.ส.พนิดา รถภักดิ์          1,418.82 3/7/2563 เลขที่ 2100202488 1

181  3830200019021 ท่าเรือนานาภันฑ์ บ.คนบ้านเรา จก.          2,632.20 3/7/2563 เลขที่ 2100202592 1

182  3830200019021 ท่าเรือนานาภันฑ์ น.ส.รุ่งทิพยื ชุ่มชื่น          1,579.32 3/7/2563 เลขที่ 2001089257 1

183  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ทะเบียน 80-9761 ภก.        19,000.00 3/7/2563 เลขที่ 3001723279 1

184  3830200019021 ท่าเรือนานาภันฑ์ น.ส.บุญชื่น ประทีป ณ ถลาง          1,052.88 3/7/2563 เลขที่ 2100202489 1

185  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯน.ส.ณัฏฐกานต์ สรรพช่าง          1,919.45 7/7/2563 เลขที่ 3001734544 1

186  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.        37,628.69 8/7/2563 เลขที่ 2001105389 1

187  3830300122516 ร้านด าการไฟฟ้า จัดซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6397 ภก.          1,300.00 8/7/2563 เลขที่ 2001104936 1

188  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-8688 ภก.        39,161.25 8/7/2563 เลขที่ 2001105348 1

189  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (22-26 ม.ิย. 63)

         4,000.00 8/7/2563 เลขที่ 2001118354 1

190  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือปฏบิัติงานตามภารกิจของ กฟอ.ถลาง
 (1-15 ม.ิย. 63)

       47,047.80 9/7/2563 เลขที่ 2100218440 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

191  0833552001258 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตแอลพีจีและปิโตรเลียม จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ปฏบิัติงานตามภารกิจของ กฟอ.
ถล. เดือน มิถุนายน 2563

         6,963.72 10/7/2563 เลขที่ 2001118785
 2001118876 
2001118906 
2001118917 
2001118944 
2001118971 
2001118995

1

192  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร             432.00 10/7/2563 เลขที่ 2001109433 1

193  3830300122516 ร้านด าการไฟฟ้า จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.          1,400.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126576 1

194  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (1-3 ก.ค. 63)

         2,400.00 13/7/2563 เลขที่ 2001118391 1

195  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างอัดฉดีรถยนต์ทะเบียน 5 กช 6075 กทม.             350.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126701 1

196  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 7 กม 1701 กทม.             300.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126651 1

197  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 6 กบ 7146 กทม.             300.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126596 1

198  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 1 นก 443 กทม.             350.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126682 1

199  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (29-30 ม.ิย. 63)

         1,600.00 13/7/2563 เลขที่ 2001118370 1
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200  3839900042490 ร้านบ้านพรแบตเตอร่ี จัดซื้อน้ ากลั่นเติมรถยนต์ กฟอ.ถล.             200.00 13/7/2563 เลขที่ 2001126636 1

201  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (8-10 ก.ค. 63)

         2,400.00 14/7/2563 เลขที่ 2001142178 1

202  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นางวนิดา ทิพย์อาภากุล หมายเลข
งาน C-63-K-TALCS.0292.02.1

       44,532.79 14/7/2563 เลขที่ 3001729228 1

203  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯ.น.ส.พัชรี โสะ๊อ้น          5,446.54 14/7/2563 เลขที่ 3001729231 1

204  3920600315416 คลังกระจกรถยนต์ (ส านักงวานใหญ่) จ้างติดต้ังกระจกเเละฟิล์มกรองแสงรถยนต์ทะเบียน บบ 550 
ภก.

         5,992.00 14/7/2563 เลขที่ 3001728598 1

205  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายณัฐพล วนาวรสขุลักษณ์          1,910.83 14/7/2563 เลขที่ 3001729074 1

206  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายธีรวัฒน์ ยะลาทรัพย์          1,423.10 14/7/2563 เลขที่ 3001729063 1

207  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอร์ส
 จก. หมายเลขงาน c-k-talcs.0288.03.1

       13,556.93 14/7/2563 เลขที่ 3001729229 1

208  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ซพีีออลล์ จก. หมายเลขงาน 
c-k-talcs.0263.02.2

       12,198.00 14/7/2563 เลขที่ 3001729069 1

209  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน บ.แสนสริิ จก.          1,223.76 16/7/2563 เลขที่ 3001721351 1

210  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างปะยางรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.          1,060.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216942 1

211  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน นางกุลปาลี วรรัตน์          3,455.03 16/7/2563 เลขที่ 3001708824 1

212  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างปะยางรถยนต์ทะเบียน 6 กบ 7146 กทม.             150.00 16/7/2563 เลขที่ 2100216936 1
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213  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน นางราตรี แสนเสน่ห์          1,493.31 16/7/2563 เลขที่ 3001719365 1

214  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (16-30 ม.ิย. 63)

       76,020.80 16/7/2563 เลขที่ 2100222617 1

215  0835559003487 บริษัท เกาะยาว ปิโตรเลียมไทย จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือเติมรถยนต์ทะเบียน 80-9761 ภก.             696.00 16/7/2563 เลขที่ 2100229762 1

216  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน นายทรงยศ ปัจฉมิ          2,991.99 16/7/2563 เลขที่ 3001708828 1

217  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน นางอนงค์ ประไพพรรณ์          2,813.40 17/7/2563 เลขที่ 3001719445 1

218  3800900860992 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมา ขข.งาน นายวีระพันธ์ ชูมณี          2,547.87 17/7/2563 เลขที่ 3001721338 1

219  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน บ.เจนจัดพัฒนา จก. 8003571470 0020          1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001176560 1

ค่าวัสดุเทโคน งาน ปากซอยดวงวิรัจน์ บ้านด่านหยิด

6000968402 0020

221  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน วัลลพ แปลกฤทธิ์             526.44 21/7/2563 เลขที่ 2001177407 1

222  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน อัมพา สบืวิเศษ          1,579.32 21/7/2563 เลขที่ 2001176924 1

223  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน นายวิน วิวัฒน์เสรีกุล             526.44 21/7/2563 เลขที่ 2001176580 1

224  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน ประพิณศรี พิเศษสสีวย             526.44 21/7/2563 เลขที่ 2001176605 1

225  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีสวุรรณ          1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001177340 1

ค่าวัสดุเทโคน งาน หน้าฟาร์มหมู่บ้านด่านหยิด

6000963329 0020

1

226  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์          1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001177059 1

220  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์          1,106.38 21/7/2563 เลขที่ 2001180621
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227  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา งานขยายเขตฯ บ. ดีนามิคคอนสตรัคชั่น จก.
 หมาย่เลขงาน C-63-K-TALCS.0455.03.1

       12,170.08 21/7/2563 เลขที่ 3001732624 1

228  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน อารยะ สาริกานนท์             526.44 21/7/2563 เลขที่ 2001177430 1

229  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านพารา จุดที่ 3          5,628.20 22/7/2563 เลขที่ 3001733357 1

230  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน นางอนงค์ ดุมลักษณ์          1,052.88 22/7/2563 เลขที่ 2001192405 1

231  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯ.หม้อแปลงเช่า สถานีผลิตน้ าขุมเหมืองวานิช        14,319.03 22/7/2563 เลขที่ 3001733355 1

232  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯ.ย้ายเสา นางละออ โกยสมบูรณ์        17,211.45 22/7/2563 เลขที่ 3001732873 1

233  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายอดุล บัวศรี          1,896.03 22/7/2563 เลขที่ 3001732849 1

234  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านพารา จุดที่ 2          5,628.20 22/7/2563 เลขที่ 
30017333359

1

235  0835561014202 โกโหงวน โรงไฟฟ้า ขขฯ.แขวงทางหลวงชนบท(บ้านโคกโตนด 1)          5,804.75 22/7/2563 เลขที่ 3001733367 1

236  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน น.ส.สปันนา วงศ์อารินทร์          1,052.88 22/7/2563 เลขที่ 2001192378 1

237  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ น.ส.นุชนารถ พรหมทรัพย์          1,936.49 22/7/2563 เลขที่ 3001732843 1

238  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายกิตติคุณ จ าปาดะ          4,950.37 22/7/2563 เลขที่ 3001732864 1

239  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายธีระพงษ์ พุฒิร่ืนเจริญ          3,894.27 22/7/2563 เลขที่ 3001732853 1

240  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านโคกโตนด จุดที่ 3          5,628.20 22/7/2563 เลขที่ 3001733458 1

241  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บางโจแยกทุ่งเสอืข่วน          5,804.75 22/7/2563 เลขที่ 3001733356 1

242  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ น.ส.ประภา เอ้ือวงศ์สนิ          1,915.19 22/7/2563 เลขที่ 3001732841 1
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243  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ น.ส.อริษา ฤทธิ์รักษา หมายเลขงาน
 P-NHE02.0-K-TALDO.0093

         7,702.61 22/7/2563 เลขที่ 3001732860 1

244  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านโคกโตนด ช่วงที่2          5,628.20 23/7/2563 เลขที่ 3001733455 1

245  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท ซ.อ่าวกุ้ง          5,628.20 23/7/2563 เลขที่ 3001733372 1

246  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯ.นางบุญชื่น ประทีป ณ ถลาง        10,280.77 23/7/2563 เลขที่ 3001733466 1

247  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านบางโรง ช่วงที่2          5,628.20 23/7/2563 เลขที่ 3001733366 1

248  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก. ขขฯแขวงทางหลวงชนบท บ้านพารา          7,383.00 23/7/2563 เลขที่ 3001733374 1

249  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคน งาน บ.โมเดิร์น 79 จก. เฟส 2        14,740.32 23/7/2563 เลขที่ 3001723248 1

250  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯนายจ้ินเซี้ยง จินดาพล        28,012.03 24/7/2563 เลขที่ 3001734557 1

251  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯซอยต้นมะขาม          5,318.44 24/7/2563 เลขที่ 3001734528 1

252  0835561014202 โกโหงวน โรงไฟฟ้า ขขฯ.แขวงทางหลวงชนบทเข้าสู่ทางแยกหลัก          5,804.75 24/7/2563 เลขที่ 3001734555 1

253  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรัีกษ์ ขขฯบริษัทบ้านริมบัว จ ากัด          1,936.38 24/7/2563 เลขที่ 3001734521 1

254  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯมัสยิดดารุ้ลอามาน          7,530.27 24/7/2563 เลขที่ 3001734525 1

255  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯน.ส.วาณี ศุทธหฤทัย          4,962.77 24/7/2563 เลขที่ 3001734539 1

256  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษื ขขฯ น.สวิไลพร สริุยะพิทักษ์กุล          3,084.81 24/7/2563 เลขที่ 3001734531 1

257  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (13-17 ก.ค. 63)

         4,000.00 29/7/2563 เลขที่ 2001218527 1

258  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน บ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล จก.          1,052.88 30/7/2563 เลขที่ 2001218695 1
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259  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.        24,200.00 30/7/2563 เลขที่ 2001218651 1

260  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน บบ 550 ภก.        43,706.40 30/7/2563 เลขที่ 3001735504 1

261  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ค่าจ้างเหมางาน ขข.อารี นุชทอง          3,058.87 3/8/2563 เลขที่ 3001729013 1

262  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-6646 ภก.        16,223.45 3/8/2563 เลขที่ 2001220427 1

263  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ค่าจ้างเหมางาน ขข.วันดี พันธ์ทิพย์          3,011.25 3/8/2563 เลขที่ 3001729050 1

264  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (20-24 ก.ค. 63)

         4,000.00 3/8/2563 เลขที่ 2001225988 1

265  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ค่าจ้างเหมางาน ขข.ส าอางค์ จ าปาทอง          5,439.88 3/8/2563 เลขที่ 3001729040 1

266  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บต 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (29-31 ก.ค. 63)

         2,400.00 5/8/2563 เลขที่ 2001235185 1

267  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. งวด 1-15 ก.ค. 2563

       53,836.50 6/8/2563 เลขที่ 2100258681 1

268  0833552001258 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตแอลพีจีเเละปิโตรเลียม จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ปฏบิัติงานตามภารกิจของ กฟอ.
ถลาง เดือน กรกฎาคม 2563

         6,937.38 6/8/2563 เลขที่ 
2001269377,20012
69379,2001269382
,2001269385,2001
269386,200126938
7,2001269388

1
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269  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก ขขฯ.นายชาติชาย หมั่นสู้        34,626.72 10/8/2563 เลขที่ 3001740159 1

270  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก ขขฯ.น.ส.บุญตา เกราะเหล็ก        41,127.10 10/8/2563 เลขที่ 3001740157 1

271  0835543001153 บริษัท ภูเก็ตพลาสติกแอนด์ซพัพลาย จ ากัด จ้างติดสติกเกอร์รถยนต์ทะเบียน 81-1205 ภก.             640.00 10/8/2563 เลขที่ 2100243722 1

272  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯ น.ส.กานดา ชัยภักดี        13,074.72 10/8/2563 เลขที่ 3001740162 1

273  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายอุดมศักดิ์ โพธิ์เพชร        11,481.85 10/8/2563 เลขที่ 3001740167 1

274  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.        19,915.16 10/8/2563 เลขที่ 2001264417 1

275  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯนางอัมพร สบืวิเศษ        21,223.56 10/8/2563 เลขที่ 3001740160 1

276  0835561014202 บ.โกหงวน โรงไฟฟ้า จก ขขฯ.นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา        81,737.33 10/8/2563 เลขที่ 3001740158 1

277  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร             432.00 10/8/2563 เลขที่ 2001264558 1

278  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯนายชวลิต ชิตเตชะ          1,915.09 10/8/2563 เลขที่ 3001740166 1

279  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯนางจินตนา พิกุลทอง          3,933.93 10/8/2563 เลขที่ 3001740164 1

280  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯน.ส.ภุชิตา สสุมัฤทธิ์          1,305.40 10/8/2563 เลขที่ 3001740165 1

281  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯ น.ส.ประพิณศรี พิเศษสสีวย          2,669.22 10/8/2563 เลขที่ 3001740161 1

282  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) บ.บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็
เตอร์ จก.

       35,694.47 10/8/2563 เลขที่ 3001740168 1

283  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ นายองอาจ บุญโพธิ์ทอง          1,423.10 10/8/2563 เลขที่ 3001740163 1

284  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นายพรชัย จิตรานาวี          3,673.40 11/8/2563 เลขที่ 3001740821 1
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285  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน บบ 550 ภก.        19,501.82 11/8/2563 เลขที่ 3001740732 1

286  0833542001760 หจก. ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นางกาญจนี ทองละ
 หมายเลขงาน P-NHE02.0-K-TALDO.0104

         7,032.43 11/8/2563 เลขที่ 3001740741 1

287  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.นายศักดิ์จริยา ห้ามอาจ          5,141.41 11/8/2563 เลขที่ 3001740842 1

288  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.น.ส.นภาภรณ์ แต้มต่อผล          3,739.07 11/8/2563 เลขที่ 3001740845 1

289  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.น.ส.เสาวณี นาวีว่อง          2,281.80 11/8/2563 เลขที่ 3001740763 1

290  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.นายอับดุลฮาดีย์ โรมินทร์          3,070.00 11/8/2563 เลขที่ 3001757103 1

291  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.น.ส.โศภิต ภิญโญ               73.46 11/8/2563 เลขที่ 3001740844 1

292  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นายพิสษิฐ ปราบดิน          3,378.90 11/8/2563 เลขที่ 3001740786 1

293  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.นางนวลจันทร์ กิ่งเล็ก             718.32 11/8/2563 เลขที่ 3001740838 1

294  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.น.ส.สพัุตรา ชลหัศถ์          2,551.70 11/8/2563 เลขที่ 3001740772 1

295  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นายพิสษิฐ์ ปราบดิน          3,378.90 11/8/2563 เลขที่ 3001740786 1

296  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.เทศบาลต าบลพรุใน ม.4        17,818.40 11/8/2563 เลขที่ 3001740817 1

297  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.น.ส.บุปผา ศรีสมุทร          3,661.31 11/8/2563 เลขที่ 3001743264 1

298  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.น.ส.สายใจ นิลสมุทร          3,658.88 11/8/2563 เลขที่ 3001743273 1

299  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) บ. บางเทาเพลส จก.
 หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0315.02.1

         1,455.76 11/8/2563 เลขที่ 3001740748 1

300  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นายโกเมศ ศรีสมุทร          4,433.09 11/8/2563 เลขที่ 3001740809 1
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301  3820200022005 นายสเุมะ ถิ่นทะเล ขขฯ.นางสวิุมล ธรรมศรี          3,180.00 11/8/2563 เลขที่ 3001743087 1

302  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.เทศบาลต าบลพรุใน ม.1          7,634.20 11/8/2563 เลขที่ 3001740806 1

303  3820200013651 นายสชุน ใจดี ขขฯ.น.ส.สภุา พืชการ          3,685.61 11/8/2563 เลขที่ 3001743226 1

304  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (16-31 ก.ค. 2563)

       51,560.60 13/8/2563 เลขที่ 2100258796 1

305  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯ.นางอภิชญา อุบชิต          1,919.45 14/8/2563 เลขที่ 3001729230 1

306  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน          1,605.00 14/8/2563 เลขที่ 2001283061 1

307  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6397 ภก.          3,424.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307491 1

308  3830300122516 ร้านด าการไฟฟ้า จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน บบ 550 ภก.             720.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307455 1

309  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-4085 ภก.          4,280.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307498 1

310  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือใช้ปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (3-7 ส.ค. 63)

         4,000.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307426 1

311  3830300122516 ร้านด าการไฟฟ้า จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6112 ภก.             850.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307445 1

312  3830300122516 ร้านด าการไฟฟ้า จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน 80-6397 ภก.             990.00 17/8/2563 เลขที่ 2001307463 1

313  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นางกัญญาภัทร บุญสบ          2,281.80 17/8/2563 เลขที่ 3001743109 1

314  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.นายสภัุค สงัขรักษ์          1,925.84 18/8/2563 เลขที่ 3001732628 1

315  3800900860992 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ขขฯ นายด าเนิน กาญจนเมธากุล          5,675.28 18/8/2563 เลขที่ 3001732626 1
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316  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ขขนนายโปอ้ัน อุทัชกุล          2,054.19 18/8/2563 เลขที่ 3001732834 1

317  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.น.ส.สปันนา วงศ์อารินทร์          6,279.51 18/8/2563 เลขที่ 3001732810 1

318  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 80-6646 ภก.        36,300.00 18/8/2563 เลขที่ 2001315166 1

319  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.นายจรัส เครือสวุรรณ์          5,252.90 18/8/2563 เลขที่ 3001732629 1

320  3820200022005 นายสเุมธ ถิ่นทะเล ขขฯ.นายประจวบ จิตรนาวี          3,695.33 18/8/2563 เลขที่ 3001743247 1

321  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ขขนนางอนงค์ ดุมลักษณ์          7,734.55 18/8/2563 เลขที่ 3001732813 1

322  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.น.ส.ศิริพร เพชรแสงค่า          1,423.10 18/8/2563 เลขที่ 3001732632 1

323  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา บ. ซพีีออลล์ จก. หมายเลขงาน 
C-63-K-TALCS.0263.02.2

         1,106.38 19/8/2563 เลขที่ 2001307524 1

324  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.น.ส.ธราทิพย์ อรุรวรรณ          1,904.44 19/8/2563 เลขที่ 3001732630 1

325  3830300371249 ร้านจรูญโรจน์ การไฟฟ้า จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.          4,900.00 19/8/2563 เลขที่ 2001312142 1

326  3800900860992 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ขขฯ บริษัท ธนเทรดดิ้ง ฟาร์ม จ ากัด        19,388.35 19/8/2563 เลขที่ 3001732623 1

327  0815557001746 บริษัท ดุสติ ไทเกอร์ เอนเนอร์ย่ี จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 2 ฒฆ 2481 กทม. เพ่ือใช้
ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ กฟอ.ถล.

            400.00 19/8/2563 เลขที่ 2100255995 1

328  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา บ. ดีนามิคคอนสตรัคชั่น จก. หมายเลขงาน 
C-63-K-TALCS.0455.02.1

         3,158.64 19/8/2563 เลขที่ 2001307510 1

329  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งาน เพ่ิมอุปกรณ์ บ.โมเดิร์น 79 จก. เฟส 2          1,391.04 20/8/2563 เลขที่ 3001740142 1
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330  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ นายบุญชู ประทีป ณ.ถลาง 
หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0357.02.1

         4,833.40 24/8/2563 เลขที่ 3001745911 1

331  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขข.นายภูษิต อาญาสทิธิ์          1,052.88 24/8/2563 เลขที่ 2001335250 1

332  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นางสตารัตน์ แสวง
สนิสทุธิ์ หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0358.02.1

         1,423.10 24/8/2563 เลขที่ 3001745982 1

333  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เพ่ิมเติม) บ. ซพีีออลล์ จก.          4,387.00 24/8/2563 เลขที่ 3001745966 1

334  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นายชวนศักดิ์ จ าปา
ทอง หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0339.02.1

         5,065.66 24/8/2563 เลขที่ 3001745975 1

335  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นางจ าลักษณ์ แซอ๋่าง
 หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0360.02.1

       11,787.78 24/8/2563 เลขที่ 3001745970 1

336  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) น.ส.จุรีรัตน์ ไฝด า 
หมายเลขงาน P-NHE02.K-TALDO.0111

         1,305.40 24/8/2563 เลขที่ 3001745904 1

337  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นายปิยะชัย พรหม
มาศ หมายเลขงาน P-NHE02.0-K-TALDO.0127

         1,423.10 24/8/2563 เลขที่ 3001745950 1

338  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) บ. ซพีีออลล์ จก. 
หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0335.03.1

       20,592.41 24/8/2563 เลขที่ 3001745963 1

339  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านโคกโตนด ช่วงที่ 3          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363411 1

340  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 80-8271 ภก.        24,200.00 25/8/2563 เลขที่ 2001347739 1
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341  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯนายอาคม พลานุกร(ค่าวัสดุเทโคน)          2,212.60 25/8/2563 เลขที่ 2001363981 1

342  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.น.ส.บุญตา เกราะเหล็ก(ค่าเทโคน)          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363251 1

343  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านบางโจ แยกทุ่งเสอืข่วน          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363713 1

344  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (10-11,13-14 ส.ค. 2563)

         3,200.00 25/8/2563 เลขที่ 2001347782 1

345  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านโคกโตนด ช่วงที่ 2          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363590 1

346  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯนายอาคม พลานุกร(ค่าวัสดุเทโคน)          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363937 1

347  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านโคกโตนด ช่วงที่ 1          1,106.38 25/8/2563 เลขที่ 2001363635 1

348  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.น.ส.บุญตา เกราะเหล็ก(ค่าเทโคน)          4,425.52 25/8/2563 เลขที่ 2001363369 1

349  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (17-21 ส.ค. 2563)

         4,000.00 26/8/2563 เลขที่ 2001347814 1

350  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6073 ภก.          5,371.40 26/8/2563 เลขที่ 2001347674 1

351  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 81-1205 ภก.          5,471.45 26/8/2563 เลขที่ 2001347501 1

352  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.งาน นายชาติชาย หมันสู้        21,016.16 26/8/2563 เลขที่ 3001661866 1

353  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน นายหมาดสาด สงิฆาฬะ             526.44 26/8/2563 เลขที่ 2001346923 1

354  1839900281323 ร้านนราแอร์ จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-8271 ภก.          5,950.00 26/8/2563 1

355  0105546131828 บริษัท อีซซูอัุนดามันเซลส ์จ ากัด จ้างซอ่มบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 81-5718 สฏ.          3,566.42 26/8/2563 เลขที่ 2001347566 1

356  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.นายวรวิทย์ ลูกอินทร์          1,989.72 27/8/2563 เลขที่ 3001732820 1
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357  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.งาน เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาพระเทว บางแป        15,335.94 27/8/2563 เลขที่ 3001740130 1

358  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.งาน บ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์เซลล์ จก.          6,268.86 27/8/2563 เลขที่ 3001740148 1

359  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ขขฯนายวิน วิวัฒน์เสรีกุล        24,942.66 27/8/2563 เลขที่ 3001748245 1

360  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.งาน นายภานุพงษ์ แซอ่ึ่ง ม.2 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง          4,269.30 27/8/2563 เลขที่ 3001740144 1

361  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) นายชวลิต ชลกิจ 
หมายเลขงาน P-NHE02.0-K-TALDO.0115

         9,060.65 27/8/2563 เลขที่ 3001748265 1

362  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ขข.งาน นายปวิธ อภัยพงศ์          1,423.10 27/8/2563 เลขที่ 3001740137 1

363  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขข.งาน นายธนกร ฉมิพิทักษ์          1,423.10 27/8/2563 เลขที่ 3001740147 1

364  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.บ.ทีหมาย เรียลเอสเตท จก.          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363896 1

365 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.นายวิรัติ มาแก้ว(ค่าเทโคน)             526.44 28/8/2563 เลขที่ 2001363856 1

366  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านบางโจ(ค่าวัสดุเทโคน)          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363347 1

367  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง ซ.อ่าวกุ้ง(ค่าแรงเทโคน)          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363745 1

368  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านพารา จุดที่ 1          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363828 1

369  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ. ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านพารา จุดที่ 3          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363789 1

370  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านพารา จุดที่ 2          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363815 1

371  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ ขขฯ.แขวงทางหลวง บ้านบางโรง ช่วงที่ 2(ค่าวัสดุเทโคน)          1,106.38 28/8/2563 เลขที่ 2001363760 1
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372  0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้(ภูเก็ต) จ ากัด ส านักงานใหญ่ จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-6646 ภก.          7,276.00 2/9/2563 เลขที่ 2001390612 1

373  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-9761 ภก.          5,992.00 3/9/2563 เลขที่ 3001751400 1

374  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขข.บ.ที่หมาย เรียล เอสเตท จก.          2,288.20 4/9/2563 เลขที่ 3001740113 1

375  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขขฯ นายอารยะ สาริกานนท์          1,278.06 4/9/2563 เลขที่ 3001740152 1

376  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขขฯ พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีสวุรรณ          4,739.47 4/9/2563 เลขที่ 3001740154 1

377  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขข.นายโชคดี พินิจ          2,595.82 4/9/2563 เลขที่ 3001740117 1

378  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขข.นายวัลลพ แปลกฤทธิ์          3,569.52 4/9/2563 เลขที่ 3001740153 1

379  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขข.นายธีรวิทย์ นิลสกุ          2,578.11 4/9/2563 เลขที่ 3001740106 1

380  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขข.นายวิรัติ มาแก้ว          4,266.89 4/9/2563 เลขที่ 3001740103 1

381  0845554000749 บริษัท ภูไทย วิศวกรรม จ ากัด ค่าจ้างเหมาขขฯ วาสนา โมหมัด          4,362.66 4/9/2563 เลขที่ 3001740155 1

382  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ค่าจ้างเหมา ขข.นายอดิศร สทิธิ์นิพนธ์นาม          1,915.09 8/9/2563 เลขที่ 3001734523 1

383  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ค่าจ้างเหมา ขข.นายปรินทร จันสะริ          4,993.25 8/9/2563 เลขที่ 3001734519 1

384  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งานนายชาญ สมสวย          1,925.84 8/9/2563 เลขที่ 3001740133 1

385  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ค่าจ้างเหมา ขข.นางวาริน ทองลิ้ม          2,455.12 8/9/2563 เลขที่ 3001719278 1

386  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.นายหมาดสาด สงิฆาฬะ          4,284.28 8/9/2563 เลขที่ 3001740131 1

387  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา ขข.งานนางวิไล เสนหนู          1,947.13 8/9/2563 เลขที่ 3001740140 1

388  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ค่าจ้างเหมา ขข.นายอ าพล แม้นธนาวงศ์สนิ          4,491.59 8/9/2563 เลขที่ 3001734536 1
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389  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ ค่าจ้างเหมา ขข.นางอุไร สทิธิศักดิ์          3,868.05 8/9/2563 เลขที่ 3001734517 1

390  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4             432.00 9/9/2563 เลขที่ 2001415272 1

391  0833552001258 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตแอลพีจีเเละปิโตรเลียม จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (เดือน สงิหาคม 2563)

       15,296.08 9/9/2563 เลขที่ 
2001418451, 
2001418460, 
2001418481, 
2001418503,20014
18542,2001418555
,2001418578,2001
418588,200141860
1,2001418617,200
1418628

1

392  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 5 กช 6075 กทม.             300.00 9/9/2563 เลขที่ 2001415252 1

393  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ขยายเขต นายประเสริฐ หลาวหล้าง          2,779.33 9/9/2563 เลขที่ 3001745879 1

394  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ค่าจ้างเหมาขข.นายสราวุฒิ ปะกาหลา             791.37 9/9/2563 เลขที่ 3001747984 1

395  0845554000749 บ.ภูไทย วิศวกรรม จก. ขยายเขต นางวิลาภรณ์ ชมบุญ          6,313.00 9/9/2563 เลขที่ 3001745870 1
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396  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (24-28 ส.ค. 63)

         4,000.00 10/9/2563 เลขที่ 2001415232 1

397  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (31 ส.ค. 63)

            800.00 10/9/2563 เลขที่ 2001415193 1

398  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (1-3 ก.ย. 63)

         2,400.00 10/9/2563 เลขที่ 2001415173 1

399  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (1-15 ส.ค. 2563)

       70,731.40 15/9/2563 เลขที่ 2100284366 1

400  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ธนิต จุลเสวก             526.44 15/9/2563 เลขที่ 2001449377 1

401  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน Mr.Peter Moeller Thomast             526.44 15/9/2563 เลขที่ 2001449552 1

402  0835549015911 บจก.ภูเก็ตคอนกรีต 2007 ขขฯไฟฟ้าสาธารณะ ถ.พรุจ าปา-นาสร้อย(คอนกรีต)        13,238.04 15/9/2563 เลขที่ 3001755424 1

403  0835549015911 บจก.ภูเก็ตคอนกรีต 2007 ขขฯ.บ้านจัดสรรพฤกษาเรียลเอสเตท PS76          8,825.36 15/9/2563 เลขที่ 3001755439 1

404  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขขฯ ศุภลักษณ์ เทพบ ารุง          3,841.41 15/9/2563 เลขที่ 3001740145 1

405  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน วรพจน์ กลักดวงจิตร์          1,579.32 15/9/2563 เลขที่ 2001449344 1

406  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขขฯ ญาณิดา นุชสมัย        13,634.42 15/9/2563 เลขที่ 3001740138 1

407  0835549015911 บจก.ภูเก็ตคอนกรีต 2007 ขขฯไฟฟ้าสาธารณะ ถ.พรุจ าปา-นาสร้อย(คอนกรีต2)          8,825.36 15/9/2563 เลขที่ 3001755398 1

408  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขขฯ ภูษิต อาญาสทิธิ์          9,510.59 15/9/2563 เลขที่ 3001745835 1

409  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ทิพย์รัตน์ โสทอง             526.44 15/9/2563 เลขที่ 2001449519 1
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410  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน บุญสม เพ่ิมพูล          1,052.88 15/9/2563 เลขที่ 2001449278 1

411  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขขฯ สมภพ นึกความหลัง          1,764.94 15/9/2563 เลขที่ 3001740135 1

412  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน พรนภา บัวลอย          1,052.88 15/9/2563 เลขที่ 2001449316 1

413  3829900025145 อดุล อารอล ขขฯ.องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะยาว ไฟสาธารณะ ม.3-4        42,523.51 16/9/2563 เลขที่ 3001756610 1

414  3829900025145 อดุล อารอล ขขฯ.น.ส.ศิริรัตน์ นิลสมุทร        45,889.80 16/9/2563 เลขที่ 3001756574 1

415  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา งานขยายเขตฯ นางวนิดา ทิพย์อาภากุล 
หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0292.01.1

         4,425.52 16/9/2563 เลขที่ 2001449180 1

416  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา งานขยายเขตฯ หจก. ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่น
แนลฮอร์สคลับ

         1,106.38 16/9/2563 เลขที่ 2001449215 1

417  3829900025145 อดุล การไฟฟ้า ขขฯนายอาคม พลานุกร        23,861.10 16/9/2563 เลขที่ 3001756592 1

418  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา บ. บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ จก. หมายเลขงาน
 c-63-k-talcs.0337.03.1

         3,319.14 16/9/2563 เลขที่ 2001449108 1

419  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน สณีิ เลียว          1,052.88 16/9/2563 เลขที่ 2001449255 1

420  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา งานขยายเขตฯ บ. คอนสตรัคทีฟโซลูชั่นส ์
จก. หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0257.02.2

         1,106.38 16/9/2563 เลขที่ 2001449155 1

421  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสา งานขยายเขตฯ บ.บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ จก.
 หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0337.02.2

         1,106.38 16/9/2563 เลขที่ 2001449088 1

422  3829900025145 อดุล การไฟฟ้า ขขฯ.นางยาม่าเลี้ย ด าสมุทร        14,402.20 16/9/2563 เลขที่ 3001756584 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

423  3829900025145 อดุล อารอล ขขฯ.องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะยาว ไฟสาธารณะ ม.7        72,404.81 16/9/2563 เลขที่ 3001756208 1

424  3900100012112 นายจเร เตชะวรรณโต จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ 6185 ภก. เพ่ือปฏบิัติงานด้าน
ก่อสร้าง (8-11 ก.ย. 63)

         3,200.00 16/9/2563 เลขที่ 2001473387 1

425  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อแฟ้อ่อน,ตรายาง,เทปใส และแฟ้มแขวน          1,694.00 17/9/2563 เลขที่ 2001473581 1

426  0833552001258 หจก.ภูเก็ต แอลพีจี เเละปิโตรเลียม จัดซื้อน้ ามันเบรครถยนต์ทะเบียน 80-6646 ภก.             220.00 17/9/2563 เลขที่ 2100292054 1

427  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-4085 ภก.          4,622.40 18/9/2563 เลขที่ 2001483557 1

428  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน ข 1956 สงขลา             300.00 18/9/2563 เลขที่ 2001483037 1

429  3830300008497 นายทวีศักดิ์ ตันสกุล ค่าตัด/เจาะเหล็กปะกับ งานขยายเขตฯ บ.บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็
เตอร์ จก. หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0337.02.2

              89.00 18/9/2563 เลขที่ 2001515273 1

430  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-8271 ภก.          2,915.75 18/9/2563 เลขที่ 2001483467 1

431  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-9761 ภก.          3,103.00 18/9/2563 เลขที่ 2001483514 1

432  3830300008497 นายทวีศักดิ์ ตันสกุล ค่าตัด/เจาะเหล็กปะกับ งานขยายเขตฯ บ.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่น
แนลฮอร์ส จก. หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0288.02.2

            276.00 18/9/2563 เลขที่ 2001515388 1

433  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน เพ่ิมขนาด มป.บ้านสาคู-นาเหนือ          2,105.76 18/9/2563 เลขที่ 2001473470 1

434  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างอัดฉดีรถยนต์ทะเบียน 6 กบ 7146 กทม.             300.00 18/9/2563 เลขที่ 2001483300 1

435  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 5 กช 6075 กทม.             350.00 18/9/2563 เลขที่ 2001483298 1

436  0835562016632 บริษัท นิรภัยเครน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซอ่มรถยนต์ทะเบียน 80-9761 ภก.          4,023.20 18/9/2563 เลขที่ 2001483593 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

437  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างสดีูดฝุ่นรถยนต์ทะเบียน 1 นก 443 กทม.             350.00 18/9/2563 เลขที่ 2001483094 1

ค่าวัสดุเทโคนงาน เพ่ิมขนาด มป.บ้านสาคู-นาเหนือ

6000974590 0020

440  0835535000062 บริษัท เอกการยางออโต้เซอร์วิส จ ากัด ค่าปะยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 กม 1701 กทม.             250.00 18/9/2563 เลขที่ 2100294335 1

441  3610400409371 บ.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จก. ค่าจ้างเหมาขข.งาน น.ส.ปิยะนาถ เกื้อวงศ์          1,947.03 21/9/2563 เลขที่ 3001745842 1

442  3610400409371 บ.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จก. ค่าจ้างเหมาขข.งาน น.ส.นุจรี ทองอินทร์          1,957.78 21/9/2563 เลขที่ 3001745858 1

443  3610400409371 บ.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จก. ค่าจ้างเหมาขข.งานน.ส.ชินานันท์ อริยนนทวิทย์          4,370.31 21/9/2563 เลขที่ 3001745855 1

444  3610400409371 บ.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จก. ค่าจ้างเหมาขข.งานนายสวุรรณ ชิตะวัชร          1,915.09 21/9/2563 เลขที่ 3001745848 1

445  3610400409371 บ.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จก. ค่าจ้างเหมาขข.งาน น.ส.ยุพา ศิริรัตน์          1,925.84 21/9/2563 เลขที่ 3001745852 1

446  3829900025145 อดุล การไฟฟ้า บ.เจริญสนิ แอสเสท จก.        10,573.81 21/9/2563 เลขที่ 3001759231 1

447  0833542001760 หจก.ณัฐพงษ์การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมางานขยายเขตฯ (เฉพาะค่าแรง) บ.รั่งเรืองทรัพย์ จก.
 หมายเลขงาน c-63-k-talcs.0226.03.1

       73,338.38 22/9/2563 เลขที่ 3001759060 1

448  3920600315416 คลังกระจกรถยนต์ (ส านักงานใหญ่) จ้างติดต้ังฟิล์มกระจกรถยนต์ทะเบียน 81-5718 สฏ.          9,095.00 23/9/2563 เลขที่ 2100298786 1

449  3330301078671 หจก.วิชัยเจริญการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน วิลล่า นางธัญญรัศม์ เมาเรอร์        36,201.59 23/9/2563 เลขที่ 3001722017 1

1

439  3830300008497 นายทวีศักดิ์ ตันสกุล ค่าตัด/เจาะเหล็กปะกับ งานขยายเขตฯ บ. บิ๊กซซีปุเปอร์เซน็
เตอร์ จก. หมายเลขงาน C-63-K-TALCS.0337.03.1

            443.00 18/9/2563 เลขที่ 2001515334 1

438  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์          1,106.38 18/9/2563 เลขที่ 2001473504
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450  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (1-15 ก.ย. 2563)

       58,237.30 23/9/2563 เลขที่ 2100317992 1

451  0107537000017 ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจของ 
กฟอ.ถล. (16-31 ส.ค. 2563)

       61,499.00 24/9/2563 เลขที่ 2100298512 1

ค่าดอกสว่านคอนกรีต ขข.นายอโนชา สทิธิโชค

8003638163 0060

453  3830300314121 ร้าน WICHIT CAR WASH จ้างล้างรถยนต์ทะเบียน 1 นก 443 กทม.             350.00 25/9/2563 เลขที่ 2001509153 1

454  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ นายอธีพันธ์ ครุฑประพาล          1,052.88 28/9/2563 เลขที่ 2001516207 1

455  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ นายนพฤทธิ์ รุ่งเรือง 8003650208 0020             526.44 28/9/2563 เลขที่ 2001516044 1

456  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ ไฟฟ้าสาธารณะถนนบ้านค่ายซอย 3          2,105.76 28/9/2563 เลขที่ 2001516352 1

457  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ นายนิพล สนิทเปรม          2,632.20 28/9/2563 เลขที่ 2001517817 1

458  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ ไฟฟั้สาธารณะถนนบ้านเหรียงซอย 3          1,052.88 28/9/2563 เลขที่ 2001516423 1

459  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ ไฟฟ้าสาธารณะถนนบ่อกรวดซอย 4             526.44 28/9/2563 เลขที่ 2001516123 1

460  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนงาน ขขฯ นายนพฤทธิ์ รุ่งเรือง             526.44 28/9/2563 เลขที่ 2001516287 1

461  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขขฯ นายอุดม ชัยวงษ์          1,579.32 29/9/2563 เลขที่ 2001530861 1

462  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ ค่าวัสดุเทโคนเสางาน ขขฯ น.ส.ฟารีดาห์ มะมิง             526.44 29/9/2563 เลขที่ 2001535552 1

463  3839900025145 อดุล อารอล ขขฯ.บ.ลากูน่า แกรนด์ จก.        30,176.48 29/9/2563 เลขที่ 3001698955 1

1452  0835555002028 บ.ควอลิต้ี โฮมมาร์ท จก.(ส านักงานใหญ่)             388.00 24/9/2563 เลขที่ 2100298835
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464  0105555021215 บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต ค่าวัสดุส านักงาน             228.00 15/7/2563 เลขที่ 2100242003 1

465  0994000165501 บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส ์จ ากัด ค่ากล่องพลาสติกใสบ่ิลค่าไฟ        47,080.00 3/8/2563 เลขที่ 2001283433 1

466  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคี จ ากัด (มหาชน) ค่าวัสดุส านักงาน             409.00 7/8/2563 เลขที่ 2100242897 1

467  0833533000039 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ค่าวัสดุส านักงาน             941.00 10/8/2563 เลขที่ 2001256945 1

468  1839900118341 รุ่งอรุณ ใยเมือง ค่าท าความสะอาด          3,000.00 14/8/2563 เลขที่ 2001283376 1

469  0833533000039 ค่ากระดาษ A4             756.00 14/8/2563 เลขที่ 2001283095 1

470  0105536092641 บริษัทเอกชัย ดีสทริชั่น ซสิเทม จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ตเตล็ดส านักงาน             129.00 19/8/2563 เลขที่ 2100253982 1

471  0835545004583 บริษัทถลางเทรดดิ้ง จ ากัด ค่าล้างแอร์และซอ่มแอร์          6,206.00 23/9/2563 เลขที่ 2001494799 1

472  0107544000043 บริษัทโฮมโปรดักส ์เซน็เตอร์ จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน               78.00 23/9/2563 เลขที่ 2100297139 1

473  0833533000039 ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ วัสดุส านักงาน          2,020.00 23/9/2563 เลขที่ 2001495505 1

474  1839900118341 นางสาวรุ่งอรุณ ใยเมือง ค่าท าความสะอาด          3,000.00 23/9/2563 เลขที่ 2001495427 1

475  0107545000349 บริษัทไอทีซต้ีิ จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน             785.00 23/9/2563 เลขที่ 2100297071 1

476  0833533000039 หจก.สงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ 
อ.เมืองจ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ A4             756.00 1/7/2563 เลขที่ 2001080571 1

477 ร้านดอกไม้สดภูเก็ต 20/13 ตรงข้าม รร.ดาราสมุทร 
ถ.วิชิตสงคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดจ้างท ากระเช้าดอกไม้          1,500.00 1/7/2563 เลขที่ 2001081657 1

478  5830300021783 นายกันต์พัศ ประฐม 16 ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

จ้างท าโครงหลังคา สนง.เกาะยาว        49,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2001079467 1
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479  1839900509863 นายณัฐพล ฮวดศรี 431/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.
เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน มิย.63        14,986.00 1/7/2563 เลขที่ 2001081727 1

480  0994000165501 หจก.ธนญาดา ออยล์ 3/7 ม.5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะ
ยาว จ.พังงา

ค่าน้ ามันรถยนต์ 08-8271 ม.ิย 2563          3,492.10 8/7/2563 เลขที่ 2100204545 1

481  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด          2,490.00 8/7/2563 เลขที่ 2001105109 1

482  3920100966060 นางเยาวลักษณ์ คงอินทร์ 187/1 ม.1 ต.น้ าผุด อ.เมือง 
จ.ตรัง

ค่าจ้างซกัผ้าคลุมเก้าอ้ีประชุม          1,300.00 8/7/2563 เลขที่ 2001105204 1

483  3920300232485 นายภาคิน แต้มประสทิธิ์ ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ(ตัวกรองฝุ่น) กค.63          2,320.00 10/7/2563 เลขที่ 2001126018 1

484  3839900457711 หลักเมืองการไฟฟ้า 125 ม.3 ถ.เทพฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน          1,819.00 13/7/2563 เลขที่ 2100223828 1

485  5830300021783 นายกันต์พัศ ประฐม 16 ม.3 ต.เทพฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ค่าแรงซอ่มห้องน้ า             600.00 13/7/2563 เลขที่ 2100223831 1

486  0105555021215 บ.ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จก. 46/13 ม.5 .ศรีสนุทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน             757.00 13/7/2563 เลขที่ 2100223825 1

487  3100600855973 นางรุ่งรดา บัวเทศ 130/292 ม.5 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

ค่าจ้างจัดผ้ารอบบริเวณส านักงาน ร.10        30,000.00 14/7/2563 เลขที่ 2001133870 1

488  0835539002183 บ.น้ าดื่ม เอส.พี.เอ.จก. 222 ม.8 ซ.บ้านลิพอนหัวหาน
 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าน้ าดื่ม ประจ าเดือน มิถุนายน 2563          3,569.52 14/7/2563 เลขที่ 2001158943 1

489  1839900509863 นายณัฐพล ฮวดศรี ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม          4,500.00 15/7/2563 เลขที่ 2001081768 1
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490 เทศบาลต าบลศรีสนุทร ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย เดือน มิย.2563             800.00 15/7/2563 เลขที่ 2001149410 1

491  3839900398081 ลิพอนฮาร์ดแวร์ 97/3-4,10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี
สนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด          1,573.97 16/7/2563 เลขที่ 2100223784 1

492  0105555021215 บ.ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จก. 46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง
 จ.ภูเก็ต

จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง.          1,672.00 16/7/2563 เลขที่ 2100223788 1

493  5830300021783 นายกันต์พัศ ประฐม 16 ม.3 ต.เทพฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ค่าแรงจ้างซอ่มอุปกรณ์ห้องน้ า          1,000.00 16/7/2563 เลขที่ 2100223797 1

494  1839900130864 นายเฉลิมพล วงค์รัตน์ ค่าป้ายบอกทางประชาสมัพันธ์        19,000.00 17/7/2563 เลขที่ 2001159869 1

495  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-3 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 2 รายการ             342.00 21/7/2563 เลขที่ 2001176324 1

496  3829900032630 นายประจักษ์ แซอ๋่อง 80 ม.2 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต

ค่าจ้างเหมาฉดียาตัวหนอน          1,000.00 21/7/2563 เลขที่ 2001176531 1

497  3829900032630 นายประจักษ์ แซอ๋่อง 80 ม.2 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า สนง.กฟอ.ถลาง          2,500.00 21/7/2563 เลขที่ 2001176498 1

498  1839900130864 นายเฉลิมพล วงค์รัตน์ ค่าจ้างท าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10          3,000.00 31/7/2563 เลขที่ 2001213173 1

499  0107551000231 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ั 
406 ถ.รัสดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยห้วยขวาง 
กทม

ค่าจัดซื้อแอลกอฮอร์ และแผ่นดับกลิ่น          4,684.00 31/7/2563 เลขที่ 2001402606 1
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500  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าธง สก.          1,350.00 31/7/2563 เลขที่ 2001213267 1

501  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร             756.00 3/8/2563 เลขที่ 2001257522 1

502 ปากน้ าซฟู๊ีด ถลาง 69/7 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ค่ารับรอง ผจก. ประจ าเดือน ก.ค.63          5,000.00 4/8/2563 เลขที่ 2001226060 1

503  0835539002183 บ.น้ าดื่ม เอส.พี.เอ. จก. 222 ม.8 ซ.บ้านลิพอนหัวหาน
 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าน้ าดื่ม ประจ าเดือน ก.ค. 63          4,596.72 6/8/2563 เลขที่ 2001257547 1

504  3820200020827 นายอดินันท์ สงวนสนิ ค่าจ้างเหมารถเครนปักเสา,รถบรรทุกเสา        16,000.00 6/8/2563 เลขที่ 2001255763 1

505  1839900500050 นายณภัทร เลิศประชุมพร 23 ซ.12/1 ถ.อนุภาษภูเก็ต
การ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค.63          9,121.00 7/8/2563 เลขที่ 2001256120 1

506  0835539002566 บ.ภูเก็ตเจริญพร้อมภัณฑ์ จก. 69/1 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า
ตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กระดาษช าระส านักงาน          5,457.00 7/8/2563 เลขที่ 2100247498 1

507  3100600855973 นางรุ่งรดา บัวเทศ 130/292 ม.5 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

ค่าจัดผ้าขาวฟ้า สนง.กฟอ.ถลาง วันที่ 12 ส.ค.2563        14,500.00 13/8/2563 เลขที่ 2001284445 1

508 ปากน้ าซฟั้ีด ถลาง 69/7 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ค่ารับรองประจ าเดือน ส.ค.63          5,000.00 13/8/2563 เลขที่ 2001281658 1
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509  3839900457711 หลักเมืองการไฟฟ้า 125 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี
สนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าหลอดไฟ          1,016.50 13/8/2563 เลขที่ 2100247776 1

510  0105555021215 บ.ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จก. 46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง
 จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุซอ่มแซมส านักงาน          2,142.00 13/8/2563 เลขที่ 2100249752 1

511  3830300428119 นางมณฑา บูรณสบุรรณ 79/1 ม.3 ต.ป่าคลอก อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าบ ารุงรักษาสวน ต้นไม้          6,000.00 13/8/2563 เลขที่ 2001282054 1

512  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ผบห.             828.00 17/8/2563 เลขที่ 2001300845 1

513  3920300232485 นายภาคิน แต้มประสทิธิ์ ค่าล้างตัวกรองฝุ่นเคร่ืองปรับอากาศ ส.ค.63          2,320.00 17/8/2563 เลขที่ 2001300696 1

514  3302200020670 ร้านบ้านเคียนเคร่ืองเย็น 129/7 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.ศรีสนุทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าซอ่มตู้ท าน้ าเย็น          1,550.00 17/8/2563 เลขที่ 2001300800 1

515  1849900305915 นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด เลขที่ 4/55 ม.2 ต.รัษฏา อ.
เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง รจก.(บ)             360.00 27/8/2563 เลขที่ 2001361195 1

516  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จก. (มหาชน) 365 ม.1 ต.เทพ
กระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน          1,784.00 27/8/2563 เลขที่ 2100266046 1

517  3829900032630 นายประจักษ์ แซอ๋่อง 80 ม.2 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต

จ้างเหมาตัดหญ้า บริเวณส านักงาน          2,500.00 27/8/2563 เลขที่ 2001361279 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

518  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ             432.00 27/8/2563 เลขที่ 2001361256 1

519  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ 21-23 ถ.เยาวราช ต.ตลาด
เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ผบห.             756.00 3/9/2563 เลขที่ 2001401301 1

520  0107551000231 บ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จก.(มหาชน) 7/29 ม.9 ถ.เจ้า
ฟ้านอก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน ค่าถังขยะ 6 ใบ          6,099.00 3/9/2563 เลขที่ 
2001401448,20014
02606

1

521  1839900500050 นายณภัทร เลิศประชุมพร 23 ซ.12/1 ถ.อนุภาษภูเก็ต
การ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ส.ค.2563          7,752.00 3/9/2563 เลขที่ 2001401185 1

522  0835539002183 บ.น้ าดื่ม เอส.พี.เอ จ ากัด เลขที่ 222 ม.8ซ.บ้านลิพอน
หัวหาน ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าน้ าดื่มประจ าเดือน ส.ค.63          3,158.64 3/9/2563 เลขที่ 2001401603 1

523  3820700094251 นายสรุชัย หยีหล้าหนี ศรีสนุทรอลูมินัม่ 55/69 ใ.1 ต.
ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าซอ่มโช๊คบานสวิงประตู 4 บาน        10,000.00 3/9/2563 เลขที่ 2001401693 1

524  0105555021215 บ.ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) 46/13 ม.5 ต.
ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ค่ัาวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กฟฟ          1,806.00 8/9/2563 เลขที่ 2100275976 1

525  5830300021783 นายกันต์พัศ ประฐม 16 ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ค่าซอ่มหลังคาห้องมิเตอร์ (ห้องพัสดุเก่า)          6,765.00 15/9/2563 เลขที่ 2100283571 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
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จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

526 ปากน้ าซฟู้ีดถลาง 69/7 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ค่ารับรองประจ าเดือน ก.ย. 63          5,000.00 15/9/2563 เลขที่ 2001448468 1

527  0835545004583 บ.ถลางเทรดดิ้ง จก. 200/6 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าซอ่มแอร์ เคาร์เตอร์ ผบค.          1,605.00 18/9/2563 เลขที่ 2001473556 1

528  3839900457711 หลักเมืองการไฟฟ้า 125 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี
สนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าหลอดไฟ             599.20 18/9/2563 เลขที่ 2100291909 1

529  3829900032630 นายประจักษ์ แซอ๋่อง 80 ม.2 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต

จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณส านักงาน          2,500.00 24/9/2563 เลขที่ 2001502689 1

530  1849900305915 นายเอกรินทร์ ทิพย์หมัด 44/55 ม.2 ต.รัษฏา อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง ผจก. รจก.(ท) 76 อัน        16,680.00 28/9/2563 เลขที่ 2001516965 1

531  0105555021215 บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) 46/13 ม.5
 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กฟฟ          2,361.00 28/9/2563 เลขที่ 2100302343 1

532  3830300428119 นางมณฑา บูรณสบุรรณ 79/1 หมู่ 3 ต.ป่าคลอก อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต

ค่าบ ารุงรักษาสวน ต้นไม้        11,820.00 29/9/2563 เลขที่ 2001525523 1

533  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน GECC             915.00 8/7/2563 เลขที่ 2100206390 1

534  8301860000080 ร้านวันดี บ้านพอน จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน GECC             115.00 29/7/2563 เลขที่ 2001205943 1

535  0105555021215 บ.ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จก. จัดซื้อรางครอบสายไฟ             544.00 8/9/2563 เลขที่ 2100275392 1

536 NEW ADVERTISINGS. สต๊ิกเกอร์หมายเลขโปรแกรมเคลือบ             500.00 8/9/2563 เลขที่ 2001400716 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
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รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

537  0105558162529 บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.จก. ซื้อคีบอร์ดและเมาส์             350.00 8/9/2563 เลขที่ 2100275433 1

538  0994000165501 บ.บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จก. จัดซื้อวัสดุส านักงาน          2,680.00 9/9/2563 เลขที่ 2100276863 1

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) สาขาที่ 00094
 สาขาถลาง

น้ าหวานเฮลบลูบอย

ที่อยู่ 365 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เอโร่แก้วพีพีใส

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่
 สาขาที่ 00094 สาขาถลาง

1.น้ าหวานเฮลสบ์ลูบอยรสสละ 710 มล.*12 ขวด

เลขที่ 365 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110

2.เอโร่ ถ้วยกระดาษขาว 4 ออนซ ์1x80

นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด

44/55 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท ซอีาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาภูเก็ต) หางปลากลม

46/13 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 หัวเยบตัวเมีย

ท่อหด

บริษัท NEW ADVERTISINGS2014 ป้ายแผนกมิเตอร์ขนาด 200 x 100 cm

35/44 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ป้ายแผนกมิเตอร์ขนาด 84 x 42 cm

543          6,500.00 21/9/2563 เลขที่ 2001545138 1

1

542  0105555021215             275.00 21/9/2563 เลขที่ 2100308923 1

541  1849900305915 ตรายาง ปฏบิัติงาน          1,100.00 21/9/2563 เลขที่ 2001543990

540  0107537000521             811.00 21/9/2563 เลขที่ 2100301817 1

539  0107537000521             760.00 15/9/2563 เลขที่ 2100283475 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

เลขที่ 1/10-11 ซ.ประชาอุทิศ 23 ถ.ประชาอุทิศ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
10140

บริษัท พีพีเค เมทัลชีท จ ากัด

159/137 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลศรีสนุทร 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

546  3820200040089 นายสนัต์ ระถะการ ค่าน้ ามันดีเซลรถยนต์ ภก.บบ.8517          3,360.00 8/7/2563 เลขที่ 2001158301 1

547  3820200038041 นางปรานี ห่วงผล ค่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ช.7076ภก.             411.00 8/7/2563 เลขที่ 2001158424 1

548  3820200013651 นายสชุน ใจดี ค่าซอ่มรถจักร์ยานยนต์ กบต.ภก.52          1,960.00 8/7/2563 เลขที่ 2001118180 1

549  3820200020215 นางกุลธิดา ไม้แก้ว ค่าจ้างเหมาเรือขนอุปกรณ์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.อ.กยว.          1,000.00 8/7/2563 เลขที่ 2001158459 1

550  3820200020215 นางกุลธิดา ไม้แก้ว ค่าจ้างเหมาเรือขนสง่อุปกรณ์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง          1,000.00 13/7/2563 เลขที่ 2001118321 1

551  5830300021783 นายกันต์พัศ ประฐม ค่าซอ่มปรับปรุงหลังคาส านักงาน กฟย.เกาะยาว        28,500.00 13/7/2563 เลขที่ 2001119266 1

552  0994000165501 หจก.ธนญดา ออย์ ค่าน้ ามันดีเซล รถยนต์ ภก.80-8271          3,623.71 17/8/2563 เลขที่ 2100252406 1

1

545  0835558008744 แป๊บเหลี่ยม 3/4" x 1.00 mm.             300.00 21/9/2563 เลขที่ 2100308895 1

544  0105560053065 ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรอง        20,993.40 21/9/2563 เลขที่ 2001573990
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สนับสนุน 

(7)

553  3820200020215 นางกุลธิดา ไม้แก้ว ค่าจ้างเหมาเรือขนสง่อุปกรณ์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง          1,000.00 17/8/2563 เลขที่ 2001315101 1

554  3401900095930 ร้านวัฒนากิจภัณฑ์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง.          1,740.00 31/8/2563 เลขที่ 2001383230 1

555  3820200038041 นางปรานี ห่วงผล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ช.7076ภก.             324.00 10/9/2563 เลขที่ 2001418116 1

556  3820200040089 นายสนัต์ ระถะการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ภก.81-1231          2,320.00 10/9/2563 เลขที่ 2001418195 1

557  3820200040089 นายสนัต์ ระถะการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ภก.บบ.8517          4,930.00 10/9/2563 เลขที่ 2001415072 1

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือซอ่มแซมระบบจ าหน่ายแรงสงู เนือ่งจากพายุซลิลากุพัด
ถล่มท าให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง ต้นไม้หักโค่นล้มทับ
สายไฟฟ้าแรงสงูและแรงต่ าขาดหลายช่วงเสา และอุปกรณ์
ประกอบหัวเสาช ารุดเสยีหายหลายรายการ ปรับแต่งเสาแรงสงู
เอนเอียงจ านวน 4 ต้น บริเวณ บ.คลองดินเหนียว,บ.แหลมล้าน
 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

1558  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 22/9/2563 เลขที่ 2001488551



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือปรับแต่งเสาแรงสงูเอนเอียงอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
จ านวน 8 ต้น เนือ่งจากดินสไลด์ บริเวณบ้านท่าเรือ และ บ้าน
แหลมหัวล้าน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือปรับแต่งเสาแรงสงูและแรงต่ าเอนเอียงอยู่ในสภาพที่ไม่
ปลอดภัยจ านวน 7 ต้น เนือ่งจากสภาพหน้าดินทรุดตัว บริเวณ
บ้านพรุใน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

1

561  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 22/9/2563 เลขที่ 2001488577 1

560  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 22/9/2563 เลขที่ 2001488644

559  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 22/9/2563 เลขที่ 2001490504 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

เพ่ือซอ่มแซมระบบจ าหน่ายแรงสงู เนือ่งจากพายุซลิลากุพัด
ถล่มท าให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงต้นมะพร้าวหักโค่นล้ม
ทับสายไฟฟ้าแรงสงูขาด และอุปกรณ์ประกอบหัวเสาช ารุด
เสยีหายหลายรายการ ปรับแต่งสายแรงสงูหย่อนยานจ านวน 6 
ช่วงเสา บริเวณ ซ.อ่าวกะพัอ,บ.ตากแดด ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะ
ยาว จ.พังงา

จ้างเหมารถเครนขนาด 7.5 ตัน

เพ่ือปรับแต่งเสาแรงต่ าเอนเอียงอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
จ านวน 3 ต้น พร้อมย้ายเสาแรงต่ าที่กีดขวางแนวเขตการ
ก่อสร้างจ านวน 4 ต้น เนือ่งจากแขวงทางหลวงชนบทพังงา
ด าเนินโครงการก่อสร้าง ถนนสาย บ.พรุใน - บ.แหลมหัวล้าน 
ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

563  3820200040089 นายสนัต์ ระถะการ ค่าน้ ามันดีเซล รถยนต์ ภก. บบ.8517          5,400.00 28/9/2563 เลขที่ 2001525314 1

1562  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 23/9/2563 เลขที่ 2001491042

561  3810500157267 นายนิพนธ์ คีรีรักษ์ 12/222 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเก็ต

         8,025.00 22/9/2563 เลขที่ 2001488577 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง

ล าดับ
ที่ (1)

เลขประจ าตัวผู้
เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัว

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)
จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (5)

 เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน 

(7)

564  3820200040089 นายสนัต์ ระถะการ ค่าน้ ามันดีเซล รถยนต์ภก.80-1231          1,890.00 28/9/2563 เลขที่ 2001525377 1

รวม 564  รายการ 4,088,409.06 
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