


ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

1  3210100748816 ปทิตตา การพมิพ ์(นายสวพล 
สมุทรรัตน์) 114/16 ม.3 ต.เพ 
อ.เมือง     จ.ระยอง 21160

จา้งท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 1,722.70 ๑ ต.ค. ๖๓  ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 

03 เลขที่ 118 ลว. 7
 ต.ค.2563

1

2  3310700144601 น.ส.ร าไพ โสประโคน ค่าน  าด่ืม เพือ่ใช้งานที ่กฟย.เกาะเสม็ด 
เดือน กนัยายน 2563

750.00 ๑ ต.ค. ๖๓ เลขที ่ตามใบเสร็จ 
เล่มที ่18 เลขที ่

89 ลว. 1ต.ค. 63

1

3  3210100748816 ปทิตตา การพมิพ ์(นายสวพล 
สมุทรรัตน์) 114/16 ม.3 ต.เพ 

อ.เมือง    จ.ระยอง 21160

จา้งท าตรายาง ผจก. จ านวน 4 รายการ 2,814.10 ๑ ต.ค. ๖๓ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
03 เลขที่ 117 ลว.7

ต.ค.2563

1

4  3240400306967 นายสุรเกยีรติ อนิฉตัร ค่าน  าประปา เพือ่ใช้งานที ่กฟย.เกาะ
เสม็ด เดือน กนัยายน 2563

4,000.00 ๑ ต.ค. ๖๓ ใบเสร็จ เล่มที่ 030 
เลขที่ 98 ลว. 1ต.ค. 

63

1

5  3200190008965 บ้านเพการช่าง (นายชาติชาย สิริ
วรรณพงศ์)

จา้งซ่อมรถแกไ้ฟ ISUZU สีส้ม 
ทะเบียน 83-6701 ชบ.

1,380.00 ๘ ต.ค. ๖๓ ใบเสร็จเล่มที่ 11 
เลขที่ 20 ลงวันที่ 8 

ตุลาคม 2563

1

6  3210100730569 นายกติิภูมิ เมฆพฒัน์ จา้งเหมาเรือขนส่งหม้อแปลง กฟภ 4,000.00 ๘ ต.ค. ๖๓ 1

7  0215546000412 บริษัท กติิรัตน์ออยล์ จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ กฟย.
เกาะเสม็ด งวด 16 - 30 ก.ย.2563 
ประจ าเดือน กนัยายน 2563

5,104.00 ๙ ต.ค. ๖๓ เลขที ่อนุมัติ 
ผจก.กฟส.เพ ลว.9

 ต.ค. 2563

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 4/2563 (ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2563)

  กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคสำขำเพ
(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

8  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟา้ งานนายอรัญ โพธิแ์กว้ จ ากดั

7,977.92 ๑๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770454 ลว.
19 ตุลาคม 2563

1

9  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จัดจ้างบคุคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟา้ 
งานทต.เพ(ไฟสาธารณะถนนสายต านาน
ปา่ต่อจากเดิม2) จ ากัด

6,484.20 ๑๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770401 ลว.
01 ตุลาคม 2563

1

10  0215559008565 บริษัท บุญฟา้ อเิลคทริค จ ากดั ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (หลอดพาร์ 
12V 100W)

820.00 ๑๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.12 

ต.ค.2563

1

11  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จัดจ้างบคุคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟา้ 
งานทต.เพ(ไฟสาธารณะถนนสายต านาน
ปา่ต่อจากเดิม1) จ ากัด

6,484.20 ๑๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770423 ลว.
19 ตุลาคม 2563

1

12  0203560002573 ห้างหุน่ส่วนจ ากดั ชนก อเิล็คทริค จัดจ้างบคุคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟา้ 
งานอบต.เพ(ไฟสาธารณะแยกหนองบวั-
ตลาดนัดเพ)

8,961.25 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770919 ลว.
19 ตุลาคม 2563

1

13  0203560002573 ห้างหุน่ส่วนจ ากดั ชนก อเิล็คทริค จัดจ้างบคุคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟา้ 
งานอบต.เพ(ไฟสาธารณะแยกจ่าพร้าว-
คลองยายเมน)

6,548.40 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770469 ลว.
191 ตุลาคม 2563

1

14  1219900096190 นางสาววาริน ชัยสา จ้างเหมาซ่อมผนัง หลังคาปอ้มยาม
ประจ าส านักงาน กฟส.เพ

15,000.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.14 

ต.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

15  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากดั จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏบิติังานของ กฟส.เพ ประจ าเดือน 
กันยายน 2563 ด้วยบตัรเครดิตฟลีท
การ์ด

59,146.10 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.14 

ต.ค. 2563

1

16  0203560002573 ห้างหุน่ส่วนจ ากดั ชนก อเิล็คทริค จัดจ้างบคุคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟา้ 
งานอบต.เพ(ไฟสาธารณะแยกจ่าพร้าว-
คลองยายเมน)

6,548.40 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001770469 ลว.
19 ตุลาคม 2563

1

17  3210100748816 ปทิตตา การพมิพ์ ท าตรายางเพือ่ใช้ในแผนกบัญชีและ
การเงิน

2,354.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
03 เลขที่ 119 วันที่

 19 ต.ค.63

1

18  0107537000521 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ค่าวสัดุเบด็เตล็ดส านักงาน เดือน ต.ค. 63 1,523.00 ๑๕ ต.ค. ๖๓  ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
015501580015 
ลว. 15 ต.ค.2563

1

19  0105552105809 บริษัท ชีฟเทน เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ซื ออปุกรณ์ความปลอดภัยประจ าชุด
ปฏิบัติงาน กฟส.เพ และ กฟย.เกาะ
เสม็ด

31,030.00 ๑๕ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนุมัติ 
ผจก.กฟส.เพ ลว.
15 ต.ค. 2563

1

20  0215546000412 บริษัท กติิรัตน์ออยล์ จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ กฟย.
เกาะเสม็ด ประจ าเดือน 1-15 ต.ค.
2563

7,476.00 ๑๖ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนุมัติ 
ผจก.กฟส.เพ ลว.
16 ต.ค. 2563

1

21  0215560002877 บริษัท นิติพงษ์ เอน็จเินียร่ิง 
เพาเวอร์ จ ากดั

จา้งเหมารถกระเช้า จ านวน 2 วัน 18,190.00 ๑๙ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.19 

ต.ค.2563

1

22  3721000271879 ซุปเปอร์องิค์ ขอเบิกเงินค่าจา้งซ่อมปร๊ินเตอร์ (รหัส
ทรัพยสิ์น 532133677)

2,290.00 ๑๙ ต.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ 
เล่มที่ 97 เลขที่ 05 

ลว. 19 ต.ค. 63

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

23  0215548002510 บริษัท เอ.เค. เทรดดิ ง แอนด์ เอน็
จเินียร่ิง จ ากดั

บรรจเุคมีดับเพลิง CO2 2,568.00 ๒๐ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.20 

ต.ค. 2563

1

24  3110300901554 ร้านช่างศิลป์ จา้งท าป้ายพธิีเปิดการซ้อมอพยพหนีไฟ
 ขนาด 1.50x2.00 ม.

600.00 ๒๐ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.20 

ต.ค. 2563

1

25  1219900292517 วันพธุต้นไมสี้เขียว (นายพรีะยุทธ มาลัย
ทอง)384 ถ.พฒันประเสริฐ ต.เชิงเนนิ 

อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 โทร.
0942616987

ค่าจา้งจดัสวน 44,400.00 ๒๑ ต.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 0001 ลว. 26

 ต.ค.2563

1

26  0213535000287 ห.จ.ก. มนัสรุ่งเรือง ขอเบิกเงินค่าอปุกรณ์ด้านช่าง (กญุแจ
คอม้า สายรัดโพลี สายสลิงยกของ)

4,440.50 ๒๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ I631000146

1

27  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟา้ งานทต.เพ(ไฟสาธารณะถนน

สายปากคลอง)

6,548.40 ๒๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001774309 ลว.
27 ตุลาคม 2563

1

28  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ

ไฟฟา้ งานทต.(ไฟสาธารณะถนน
สายในไร่)

13,597.56 ๒๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001774984 ลว.
29 ตุลาคม 2563

1

29  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟา้ งานน.ส.นภัสวรรณ กวินกฤต

ตระการ

14,858.02 ๒๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001774321 ลว.
27 ตุลาคม 2563

1

30  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ

ไฟฟา้ งานนางศรุตา แกว้กาหลง

19,661.25 ๒๒ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001774305 ลว.
27 ตุลาคม 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

31  0213535000287 ห.จ.ก. มนัสรุ่เรือง ค่าทรายหยาบ 9,630.00 ๒๗ ต.ค. ๖๓  ใบก ากบัภาษ ีเลขที่
I631100008 ลว.3

 พ.ย. 2563

1

32  1219900292517 วันพธุต้นไม้สีเขยีว 38/4 
ถนนพฒันประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.

เมือง จ.ระยอง

ค่าจา้งท าสวนหยอ่ม บริเวณหน้าเสาธง 33,940.00 ๒๗ ต.ค. ๖๓ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
0002 ลว. 29 ต.ค.

2563

1

33  0215548002510 บริษัท เอ.เค.เทรดดิ ง แอนด์ เอน็จิ
เนียร่ิง จ ากดั

ซื ออปุกรณ์ป้องกนัศรีษะ 5,136.00 ๒๗ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.27 

ต.ค. 2563

1

34  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ

ไฟฟา้ งานนายธานี บุบผาวงศ์

15,134.08 ๒๗ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001775698 ลว.
30 ตุลาคม 2563

1

35  3401200001096 นายธวัฒชัย คณโทเงิน จา้งเหมารถเครน 25 ตัน จ านวน 2 วัน 20,000.00 ๒๗ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.27 

ต.ค. 2563

1

36  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จดัจา้งบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)
เพือ่ด าเนินงานกอ่สร้างขยายเขตระบบ

ไฟฟา้ งานนางองัสนา เพชรคง

31,925.59 ๒๗ ต.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001774989 ลว.
29 ตุลาคม 2563

1

37  3400600254624 คลินิคแอร์ ซัพพลาย (สัญญา พล
สดี)

จา้งล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง

1,160.00 ๒๘ ต.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเล่มที่ 019 
เลขที่ 0902 ลว. 30

 ต.ค.2563

1

38  3601101453311 มาลีการยาง จา้งซ่อมระบบเบรกรถยนต์ กฟภ.
82-0620 รย.

9,380.00 ๒๘ ต.ค. ๖๓ เลขที่ ตามเสร็จรับเงิน
เลขที่ 1496 เล่มที่ 

30 ลว. 2 พ.ย. 2563

1

39  0213546001808 หจก.ไมโครคอมเทคระยอง จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ รหัสทรัพยสิ์น 
532095283-0000

7,490.00 ๒๙ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.29 

ต.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

40  5210100006905 นางสาวนิรมล โกเมนชนะ จา้งเหมาซักผ้าห่ม+ผ้าปูทีน่อนห้องเวร
แกก้ระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง ประจ าเดือน 

พ.ย.2563

1,760.00 ๒๙ ต.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.29 

ต.ค. 2563

1

41  0215557007146 บริษัท ไทยอนิเตอร์ กอ้ปปี ้2509
 จ ากดั

ค่าบริการถา่ยเอกสาร ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

5,775.59 ๓๐ ต.ค. ๖๓ ใบก ากบัภาษเีลขที่
63000347 ลว.30

 ต.ค.2563

1

42  0215560009324 บริษัท น  าด่ืมพาราไดซ์ จ ากดั ค่าน  าด่ืม ประจ าเดือน ต.ค.2563 856 ๓๐ ต.ค. ๖๓  ใบส่งของ/ใบก ากบั
ภาษเีล่มที่ 

016/0777 ลว.
02/10/63 ,

016/0798 ลว.
09/10/63 ,

017/0814ลว.
16/10/63 ,

017/0828 ลว.
22/10/63,017/08
48 ลว. 30/10/63

1

43  3209700080750 ชนะการไฟฟา้ ค่าอปุกรณ์ซ่อมแซมกล่องสวิทช์ไฟ 
บริเวณจดุติดตั งน  าด่ืม

360 ๓๐ ต.ค. ๖๓ บลิเงินสด เล่มที่ 08 
เลขที่ 372 ลว. 30 

ต.ค.2563

1

44  3110300901554 ช่างศิลป์ 154/3 ม.2 ต.เพ อ.
เมือง จ.ระยอง

จา้งท าบอร์ดสายการบริหารพนักงาน 9,500.00 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสด เล่มที่
 22 เลขที่ 1065 
ลว.11 พ.ย.2563

1

45  1219900292517 ร้านวันพธุต้นไม้สีเขยีว ค่าจา้งเหมาจดัสวนหยอ่ม บริเวณหน้า
อาคารส านักงาน (ฝ่ังห้องแผนกบัญชี

และการเงิน)

45,685.00 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 0003 ลว. 4 

พ.ย. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

46  0215546000412 บริษัท กิติรัตน์ออยล์ จ ากัด จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ 

กฟย.เกาะเสม็ด ประจ าเดือน 16 - 
31 ต.ค.2563

7,689.00 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.2 

พ.ย. 2563

1

47  3210100748816 ปทิตตา การพิมพ์ จัดจ้างท าตรายาง เพือ่ใช้ใน ผบง. 2,097.20 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษเีล่มที่ 

03 เลขที่ 121 วันที่
 3 พ.ย.63

1

48  3240400306967 นายสุรเกียรติ อินฉัตร ขอเบิกเงินค่าน  าประปา เพือ่ใช้งาน 
กฟย.เกาะเสม็ด เดือน ตุลาคม 2563

4,000.00 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ 
เล่มที่ 030 เลขที่ 

105 ลว. 2 พ.ย. 63

1

49  3310700144601 น.ส.ร าไพ โสประโคน ขอเบิกเงินค่าน  าด่ืม เพือ่ใช้งานที่
ส านักงาน กฟย.เกาะเสม็ด เดือน 

ตุลาคม 2563

750 ๒ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ 
เล่มที่ 18 เลขที่ 95 

ลว. 2 พ.ย. 63

1

50  3219900094207 ทรัพย์บูรพา ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 17,114.65 ๔ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 100 เลขที่

04962,04963,04
964 ลงวันที่ 5 พ.ย.

 63

1

51  3209700080750 ชนะการไฟฟ้า จัดซื อหลอดไฟ เพือ่ใช้ในแผนกบัญชี
และการเงิน และ Front Office 

บริเวณแผนกบริการผู้ใช้ไฟ

2,520.00 ๔ พ.ย. ๖๓ บลิเงินสดเล่มที่ 08 
เลขที่ 375 ลว. 4 

พ.ย.63

1

52  3209700080750 ชนะการไฟฟ้า ขอซื อปล๊ักไฟ และรางครอบสายไฟ 2,680.00 ๔ พ.ย. ๖๓  บลิเงินสดเล่มที่ 08 
เลขที่ 374 ลว.5 

พ.ย.2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

53  3600500693586 นางสาวณัชชา อรมัย จา้งซักผ้าปูทีน่อก ปอกหมอน 
ส านักงาน กฟย.เกาะเสม็ด

2,200.00 ๔ พ.ย. ๖๓ 1

54  0213535000287 หจก.มนัสรุ่งเรือง ค่ากรรไกรตัดหญ้า,กรรไกร
เอนกประสงค์,เชือกใยยกัษ์

3,359.80 ๔ พ.ย. ๖๓ 1

55  1219900157865 นิค.คอม (นางสาวสุนิสา ชัชวาล) ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,390.00 ๕ พ.ย. ๖๓ 1

56  1230300033997 นางสาวอญัชีสา เเสงทอง จา้งเหมาตัดต้นไม้ ประจ าเดือน 
พฤศจกิายน 2563 แผนที 9,10

80,600.00 ๕ พ.ย. ๖๓ เลขที่ PO 
3001780751 
ลว.10 พ.ย. 2563

1

57  0213535000287 ห.จ.ก.มนัสรุ่งเรือง ค่าอปุกรณ์ซ่อมท่อน  าประปา ส านักงาน
 กฟส.เพ

1,479.81 ๙ พ.ย. ๖๓ ใบก ากับภาษ ีเลขที่ 
I631100061 

ลว.10 พ.ย. 2563

1

58  3210100730569 นายกติิภูมิ เมฆพฒัน์ จา้งเหมาเรือ ขนส่งอปุกรณ์ไฟฟา้ วันที่
 17 พ.ย. 2563

5,000.00 ๙ พ.ย. ๖๓ ตามใบเสร็จเล่มที่ 7
 เลขที่ 21 ลงวนัที่ 

17 พ.ย.2563

1

59  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563 ด้วยบัตรเครดิตฟลีท

การ์ด

49,231.00 ๑๐ พ.ย. ๖๓ อนุมัติ ผจก.กฟส.เพ
 ลว.10 พ.ย. 2563

1

60  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื ออปุกรณ์บ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 3,435.24 ๑๑ พ.ย. ๖๓ อนุมัติ ผจก.กฟส.เพ
 ลว.11 พ.ย. 2563

1

61  3210100748816 ปทิตตา การพมิพ์ จา้งท าตรายาง เพือ่ใช้ในแผนกบัญชี
และการเงิน

214.00 ๑๑ พ.ย. ๖๓ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
03 เลขที่ 122 วันที่

 11 พ.ย.63

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

62  0105537012641 บริษัท โบอ ิ(ประเทศไทย)จ ากดั 
40 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.
ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ10310 

ค่าหมึกปริ นเตอร์ ประจ าเดือน พ.ย.
2563

19,700.00 ๑๑ พ.ย. ๖๓  ใบก ากบัภาษ ีเลขที่ 
20/12342 ลว. 12

 พ.ย.2563

1

63  0213539002381 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แสงชัยพาณิช 
เคร่ืองเขยีน(ส านักงานใหญ่)

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ ์ประจ าเดือน 
พฤศจกิายน 2563

12,894.57 ๑๑ พ.ย. ๖๓  ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
542 เลขที่ 27088
 -27090 ลว.12 

พ.ย.2563

1

64  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมหลังคาโครง
เหล็กด้านหลังส านักงาน

70,636.05 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย.2563

1

65  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อคอนกรีตเทโคนเสาต้นรับแรงดึง 8,596.38 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย. 2563

1

66  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อพกุเหล็ก 321 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย. 2563

1

67  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมหลังคาโครง
เหล็กด้านหลังส านักงาน

52,932.90 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย. 2563

1

68  3110300901554 ร้านช่างศิลป์ จา้งท าแผ่นอาคิลิคป้ายกล่องไฟ 
(1129)

7,200.00 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย.2563

1

69  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 1,386.72 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.13 

พ.ย. 2563

1

70  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ค่าอุปกรณ์ติดตั งเสา ใช้ส าหรับ
ประชาสัมพนัธข์องการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 

สาขาเพ

4,504.70 ๑๓ พ.ย. ๖๓  ใบก ากบัภาษ ีเลขที่ 
I631100089 ลว. 

13 พ.ย. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

71  1219900157865 ร้านนิค.คอม (น.ส.สุนิสา ชัชวาล)
172/12 ม.2 ต.แกลง อ.เมือง จ.

ระยอง 21160

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-คอมพวิเตอร์ 
และอปุกรณ์ประกอบ

2,640.00 ๑๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสด เล่มที่
 30 เลขที่ 40 ลว. 

13 พ.ย.2563

1

72  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ค่าอปุกรณ์ส าหรับติดตั งเสา ส าหรับติด
ป้ายประชาสัมพนัธ์ของ กฟส.เพ

5,023.65 ๑๖ พ.ย. ๖๓  ใบก ากบัภาษ ีเลขที่ 
I631100116 ลว. 

17 พ.ย.2563

1

73  0215548002510 บริษัท เอ.เค. เทรดดิ ง แอนด์ เอน็
จเินียร่ิง จ ากดั

ซื ออปุกรณ์ป้องกนัศรีษะ(ส าหรับ กฟส.
เพ และ กฟย.เกาะเสม็ด)

5,992.00 ๑๖ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.16 

พ.ย. 2563

1

74  3401200001096 นายธวัฒชัย คณโทเงิน จา้งเหมารถเครนขนาด 25 ตัน จ านวน
 1 วัน

10,000.00 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.17 

พ.ย. 2563

1

75  0215560002877 บริษัท นิติพงษ์ เอน็จเินียร่ิง 
เพาเวอร์ จ ากดั

จา้งเหมาขดุหลุมและยา้ยแนวสาย
ไฟฟา้แรงสูงบริเวณตลาดสังขฤกษ์

38,520.00 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.17 

พ.ย. 2563

1

76  1219900122310 นายประพฒัน์ มั่งค่ัง จา้งเหมารถแบ็คโฮ จ านวน 5 วัน 25,000.00 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.17 

พ.ย. 2563

1

77  3219900094207 ทรัพยบ์ูรพา ซื ออปุกรณ์เคร่ืองมือเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 
(ประจ ารถแกไ้ฟ 1129)

28,916.75 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.17 

พ.ย. 2563

1

78  0215546000412 บริษัท กติิรัตน์ออยล์ จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ กฟย.

เกาะเสม็ด ประจ าเดือน 1 - 15 พ.ย. 
63

1,914.70 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที ่อนุมัติ 
ผจก.กฟส.เพ ลว.
17 พ.ย. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

79  3210100689453 เรือเร็วฉลามขาว ผจก.กฟส.เพ และคณะท างาน ผบง. ต้อง
เร่งรัดลูกหนี ค้างช าระค่ากระแสไฟฟา้ของ 
กฟย.เกาะเสมด็ ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 

2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยเปดิรรับ
ช าระเงินระบบ BPM ที่ กฟย.เกาะเสมด็และ

ต้องน าส่งเงินพร้อมปดิบญัชี กอ่นเวลา 
15.30 น. ของวันที่ 10 และ 17 

พฤศจิกายน 2563

3,000.00 ๑๗ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ 05 เลขที่ 
215,216 วันที่ 
10,17 พ.ย.63

1

80  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมารถเครนติดกระเช้า จ านวน 2
 วัน

25,680.00 ๒๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.23 

พ.ย. 2563

1

81  0215560002877 บริษัท นิติพงษ์ เอน็จเินียร่ิง 
เพาเวอร์ จ ากดั

จา้งเหมารถเครนติดกระเช้า 25,680.00 ๒๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.23 

พ.ย. 2563

1

82  3210300409578 นางจติรา เชาวศิลป์ จา้งเหมารถเครนติดกระเช้า จ านวน 2
 วัน

24,000.00 ๒๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.23 

พ.ย. 2563

1

83  1219900358470 นวทรัพย ์เซอร์วิส จ้างล้างแอร์ และเปล่ียนเทอร์โมรูม 
เคร่ืองปรับอากาศแคร์เรีย รหสัทรัพย์สิน 
510117909 และ DAISENKO รหสั

ทรัพย์สิน 510288402

2,700.00 ๒๓ พ.ย. ๖๓  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
 034 เลขที่ 1652 
วันที่ 23 พ.ย.63

1

84  0213557000981 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี.ซี.อาร์ 
อเิล็คทริค

จา้งเหมารถสว่านพร้อมพนักงาน ขดุ
หลุมยา้ยเสา ช่วงอา่วนวลถงึประการัง 
วันที ่23 พ.ย. 63

38,520.00 ๒๓ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เลขที่ 
PCR-T-63-11-004

1

85  3210500079601 เจ.ซี.ที.เวอร์คติก จา้งรถยนต์สว่านติดเครนพร้อมยกป้ก
เสา

18,190.00 ๒๔ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบแจ้งหนี 
เลขที่ 007 ลว. 8 
ธ.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

86  0215548002510 บริษัท เอ.เค. เทรดดิ ง แอนด์ เอน็
จเินียร่ิง จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

ค่าเชือกโพลีโพรพลีีน ลว. 16 ธ.ค. 
2563

16,585.00 ๒๔ พ.ย. ๖๓ ตามใบเสร็จเลขที่ 
63-0002654 ลง
วันที่ 16 ธ.ค.2563

1

87  1219900096190 ร้านโฟร์แคทไอที (นางสาววาริน 
ชัยสา)73/1 ม.5 ต.เพ อ.เมือง จ.

ระยอง

จา้งท าซุ้มโครงเหล็ก พื นทีสู่บบุหร่ี 15,000.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 63120101 
ลว. 1 ธ.ค.2563

1

88  0215560002877 บริษัท นิติพงษ์ เอน็จเินียร่ิง 
เพาเวอร์ จ ากดั

จา้งเหมารถเครนติดกระเช้า 25,680.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.26 
พ.ย. 2563

1

89  3210100854489 นายยงยทุธ ถงึวงศ์ จา้งเหมาซ่อมโครงเหล็กพร้อมหลังคา
บริเวณด้านหลังส านักงาน

92,800.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.26 
พ.ย. 2563

1

90  3601101453311 มาลีการยาง จา้งซ่อมรถกระเช้าแกไ้ขกระแสไฟฟา้
ขดัขอ้ง 82-0620 ระยอง

29,880.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓ ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 50 เลขที่ 
2466 ลว.30 พ.ย. 
2563

1

91  3600500693586 นางสาวณัชชา อรมัย จา้งซักผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน 
ส านักงาน กฟย.เกาะเสม็ด 
ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2563

2,200.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓  ตามใบเสร็จเล่มที่ 1 
เลขที่ 2 ลงวันที่ 1 
ธ.ค. 2563

1

92  3310700144601 นางสาวร าไพ โสประโคน ค่าน  าด่ืม ประจ าเดือน พฤศจกิายน 
2563

750.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓  ตามใบเสร็จเล่มที่ 18
 เลขที่ 101 ลงวันที่ 
1 ธ.ค. 2563

1

93  3240400306967 นายสุรเกยีรติ อนิฉตัร ค่าน  าประปา ประจ าเดือน พฤศจกิายน
 2563

4,000.00 ๒๖ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 030 เลขที่ 
111 ลงวันที่ 1 
ธันวาคม 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

94  0215557007146 บริษัท ไทยอนิเตอร์ กอ็ปปี ้2509
 จ ากดั

ค่าบริการถา่ยเอกสาร ประจ าเดือน 
พฤศจกิายน 2563

5,586.36 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษ ี
เลขที่ 6300622 
ลว.30 พ.ย.2563

1

95  3301400185442 เมขลาการ์เด้น จดัซื อต้นไม้เพือ่จดักจิกรรม Big 
Cleaning Day วันที ่4 ธันวาคม 
2563

15,100.00 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสดเล่มที่
 16 เลขที่ 40 ลว. 
30 พ.ย.63

1

96  0215560009324 บริษัท น  าด่ืม พาราไดซ์ จ ากดั ซื อน  าด่ืม ประจ าเดือน พฤศจกิายน 
2563

695.50 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ใบส่งของ/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
018 เลขที่ 0866 
ลว.6พ.ย.63,เล่มที่ 
018 เลขที่ 0886 
ลว.13 พ.ย.63,เล่มที่
 019 เลขที่ 0904 
ลว. 23พ.ย.63

1

97  1219900358933 นายจรีะเดช มาลัยทอง 38/4 ม.
6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

จา้งบริการล้างถา่ยรูป และค่าฟล์ิม 
ของพนักงาน กฟส.เพ และ กฟย.กสม.

3,500.00 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสด เล่มที่
 01 เลขที่ 12 ลว.1 
ธ.ค.2563

1

98  5210100006905 นางสาวนิรมล โกเมนชนะ จา้งเหมาซักผ้าห่ม+ผ้าปูทีน่อนห้องเวร
ฯ เดือน ธ.ค. 2563

1,760.00 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.30 
พ.ย. 2563

1

99  1219900122310 นายประพฒัน์ มั่งค่ัง จา้งเหมารถแบ็คโฮ จ านวน 4 วัน 20,000.00 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.30 
พ.ย. 2563

1

100  3209700080750 ชนะการไฟฟา้ ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ลว. 8 ธ.ค. 
2563

10,585.00 ๓๐ พ.ย. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 08 เลขที่ 379
 ลงวันท  ี ่8 ธันวาคม 
23563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

101  3770100603554 นายมนตรี โกสุมา 44/24 ม.2 
ต.ส านักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 

(โทร.080-0218748)

ซื อต้นไม้จดัสวนหยอ่ม บริเวณรอบ
ส านักงาน

2,000.00 ๑ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสด เล่มที่
 02 เลขที่ 25 ลว. 1

 ธ.ค.2563

1

102  3320300503727 สมพรแอร์ จา้งซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 
กฟภ. 82-9402 ระยอง

14,950.00 ๑ ธ.ค. ๖๓  ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 012 เลขที่ 
0554 ลว. 2 ธ.ค. 

2563

1

103  1219900157865 นิค.คอม 172/12 ม.2 ต.แกลง 
อ.เมือง จ.ระยอง

ค่าลงโปรแกรม และท าความสะอาด
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

900.00 ๒ ธ.ค. ๖๓  บลิเงินสด เล่มที่ 31 
เลขที1่6 ลว.8ธ.ค.63

1

104  3210100811984 นายสมชาติ คีรีเดช จา้งเหมาซ่อมแซมท่อประปา 1,500.00 ๒ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.2 

ธ.ค. 2563

1

105  3220400165832 เอสอาร์ ไซน์ แอนด์ อคิวิปเมนท์ จา้งท าป้ายสถติิความปลอดภัย 16,500.00 ๒ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.2 

ธ.ค. 2563

1

106  3219900071886 ร้านตั งเล่ียงฮวด (นางสาวสุจนิต์ 
ปิยะสัจจบูลย)์

ค่าเล่ือยตัดกิ่งไม้และมีดขอ ลว. 2 ธ.ค.
 2563

1,637.10 ๒ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 9 เลขที่ 31 ลง
วันที่ 2 ธ.ค. 2563

1

107  1219900292517 ร้านวันพธุต้นไม้สีเขยีว 38/4 
ถ.พฒันประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.

เมือง จ.ระยอง

ซื อต้นไม้จดัสวนหยอ่ม บริเวณด้านขา้ง
ก าแพง

40,780.00 ๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 0004 ลว. 4 

ธ.ค.2563

1

108  0213535000287 ห.จ.ก.มนัสรุ่งเรือง(ส านักงานใหญ่) ซื ออปุกรณ์ติดตั งเสา ส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์ของการไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค

149.80 ๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
I631200047 ลว.7

 ธ.ค.2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่
109  0215546000412 บริษัท กติิรัตน์ออยล์ จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ กฟย.
เกาะเสม็ด ประจ าเดือน 16-30 

พฤศจกิายน 2563

10,000.00 ๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.3 

ธ.ค. 2563

1

110  0215558005341 บริษัท เฟบบลิค จ ากดั จา้งเหมางานตีเส้นจราจร 44,940.00 ๓ ธ.ค. ๖๓  ตามใบเสร็จเลขที่ 
INV-201207-013 
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2563

1

111  3210300880424 นายสมเจต ทองเถื่อน งานปรับปรุงซ่อมแซมพื นถนน บรืเวณ
น  าตก

15,000.00 ๓ ธ.ค. ๖๓  ตามใบเสร็จเล่มที่ 02
 เลขที่ 016 ลงวันที่ 

7 ธ.ค. 2563

1

112  3209700080750 ร้านชนะการไฟฟา้ ซื อหลอดไฟ เพื่อประดับไฟส่องสวา่ง
บริเวณส านักงาน เนื่องในวนัคล้ายวนัพระ

ราชสมภพ วนัพอ่แหง่ชาติ 5 ธ.ค.63

7,250.00 ๔ ธ.ค. ๖๓  บลิเงินสด เล่มที่ 08 
เลขที่ 381 ลว. 4 

ธ.ค.2563

1

113  3601101453311 มาลีการยาง จา้งซ่อมระบบเบรกรถยนต์ กฟภ. 
80-7146 รย.

13,200.00 ๔ ธ.ค. ๖๓  ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 50 เลขที่ 

0225 ลว. 8 ธ.ค. 
2563

1

114  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยหนองยายอนิ9/1)

21,750.96 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794118 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

115  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยหนองยายอนิ1)

30,013.50 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794062 ลว.
01 ตุลาคม 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่
116  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ

(ซอยเพรักษ์6/1)
16,144.16 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 

3001793303 ลว.
07 ธ.ค. 2563

1

117  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยในไร่13)

8,534.32 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793931 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

118  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยโรงน  าเลี ยวซ้าย)

21,612.93 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794084 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

119  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน 
เทศบาลต าบลเพ(ซอยหนองยายอนิ

9/2เชื่อม9/3)

14,055.52 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794195 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

120  3220100361245 ร้านโฟร์แคทไอที จา้งเหมาซ่อมแซมห้องน  าเวรแก้
กระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง

30,000.00 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.4 

ธ.ค. 2563

1

121  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยโขดกลาง6)

5,922.45 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793310 ลว.

07 ธ.ค.2563

1

122  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยในไร่6/1)

28,189.15 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794185 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

123  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยต้ยล าดวน2/3)

31,051.40 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793315 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

124  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยบ้านนายวีระ)

11,358.05 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794102 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

125  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยในไร่4)

11,854.53 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793945 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

126  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยต้นล าดวน4)

5,403.50 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793307 ลว.

07 ธ.ค. 2563

1

127  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยกลางดง2)

16,189.10 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793877 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

128  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยหนองยายอนิ4))

18,092.63 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794156 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

129  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยหนองบัว3)

17,988.84 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794019 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

130  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยเพรักษ์6/5)

23,338.84 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793998 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

131  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยหนองยายอนิ2/2)

20,509.76 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001794136 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

132  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยในไร่2)

10,770.62 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793868 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

133  1219800218307 นายศุภกร งามเสง่ียม จา้งเหมากอ่สร้างขยายเขต งาน ทต.เพ
(ซอยกน้อา่ว1/7)

27,944.12 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001793910 ลว.

08 ธ.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

134  3219900050439 โชว์รูมเจริญศรีเฟอร์นิเจอร์ ซื อชั นวางของชั่วคราว วันที ่4 ธ.ค. 
2563

10,593.00 ๔ ธ.ค. ๖๓  ตามใบเสร็จเล่มที่ 041
 เลขที่ 2023 ลงวันที่ 

4 ธันวาคม 2563

1

135  3210100911805 รุ่งเรืองแอร์ ซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ รหัสทรัพยสิ์น 
5102888376-0000 ลว. 9 ธ.ค. 

2563

1,070.00 ๔ ธ.ค. ๖๓ ตามใบเสริจเล่มที่ 10 
เลขที่ 0466 ลงวันที่
 9 ธันวาคม 2563

1

136  3210300880424 นายสมเจต ทองเถื่อน เบิกเงินค่าจา้งซ่อมแซมฐานโครงสร้าง
น  าตก สวนหยอ่ม และงานประดับ

ตกแต่งต้นไม้และอปุกรณ์ บริเวณน  าตก

45,000.00 ๔ ธ.ค. ๖๓ ตามใบเสร็จเล่มที่ 02 
เลขที่ 015 ลงวันที่ 7

 ธันวาคม 2563

1

137  3200100396936 เจริญชัยเคร่ืองเขยีน ซื อเคร่ืองเขยีน ลว. 8 ธ.ค. 2563 620.00 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จเล่มที่
 6 เลขที่ 24 ลงวันที่ 8

 ธันวาคม 2563

1

138  3209700080750 ชนะการไฟฟา้ ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน ลว. 7 
ธ.ค. 2563

2,150.00 ๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 08 เลขที่ 380
 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 

2563

1

139  3219900094207 ทรัพยบ์ูรพา ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (งานกอ่สร้าง
ขยายเขต,ปรับปรุง)

10,314.80 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.7 

ธ.ค. 2563

1

140  0213535000287 หจก.มนัสรุ่งเรือง จดัซ่ือคอนกรีตโคนเทโคนเสารับแรงดึง 25,904.70 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
I631200070 ลว. 

9 ธ.ค. 2563

1

จ้างท าตรายาง

- นายเขษม มงัคละสุ หผ.กป.
- นายเขษม มงัคละสุ หวัหนา้แผนกกอ่สร้าง

และปฏบิติัการ

1141  3210100748816 ปทิตตา การพมิพ ์(นายสวพล 
สมุทรรัตน์)

695.50 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.7 

ธ.ค. 2563

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

142  3219900094207 ทรัพยบ์ูรพา ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (งาน
บ ารุงรักษา)

13,813.70 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.7 

ธ.ค. 2563

1

143  0107537000017 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏบิติังานของ กฟส.เพ ประจ าเดือน พ.ย.

 2563 ด้วยบตัรเครดิตฟลีทการ์ด

64,630.00 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.7 

ธ.ค. 2563

1

144  1219900157865 นิค.คอม(นางสาวสุนิสา ชัชวาลย์) ลงโปรแกรม + ท าความสะอาด
เคร่ือง+Ext HDD 2TB

4,490.00 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 31 เลขที่ 15 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 

2563

1

145  0213535000287 ห.จ.ก.มนัสรุ่งเรือง ซื ออปุกรณ์ซ่อมประปา เพือ่ใช้งานที ่
กฟย.เกาะเสม็ด

693.36 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ I631200048

1

146  3210100730569 นายกติิภูมิ เมฆพฒัน์ จา้งเหมาเรือขนหิน ปูน ทราย และ
อปุกรณ์ส ารองแกไ้ฟ วันที ่14 ธ.ค. 

2563

5,000.00 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 7 เลขที่ 31 ลง
วันที่ 14 ธ.ค. 2563

1

147  3210100730569 นายกติิภูมิ เมฆพฒัน์ เบิกเงินค่าหิน ปูน ทราย เพือ่ใช้งานเท
โคนเสา ลว. 14 ธ.ค. 2563

2,050.00 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 7 เลขที่ 30 ลง

วันที่ 14ธ.ค. 63

1

148  0213535000287 ห.จ.ก.มนัสรุ่งเรือง ซื ออปุกรณ์ผสมปูน เพือ่เทโคนเสา
ปรับแต่งเสาเอน ของ กฟย.เกาะเสม็ด

898.80 ๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ I631200049

1

149  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อคอนกรีตเทโคนเสาต้นรับแรงดึง
ขนาด 9.00 เมตร จ านวน 13 ต้น 

งานขยายเขตผู้ใช้ไฟ

11,250.41 ๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.8 

ธ.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่
150  0231535000287 หจก.มนัสรุ่งเรือง ซื ออปุกรณ์ซ่อมเคาน์เตอร์และกญุแจ

ของแผนกบัญชีและการเงิน
460.10 ๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
I631200062 ลว.

8.12.20

1

151  3219900328305 ร้าน ต.ดีเซล (นายไตรรงค์ แสง
สวัสด์ิ)

จา้งซ่อมปัม๊ หัวฉดี และเซ็ฯเซอร์
รถยนต์แกไ้ฟ ทะเบียน 83-6701

ชบ.ลว. 8 ธ.ค. 2563

60,990.00 ๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 013 เลขที่ 
0640 ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2563

1

152  3110300901554 ร้านช่างศิลป์ 154/3 ม.2 ต.เพ 
อ.เมือง จ.ระยอง

จา้งท าป้ายติดในส านักงาน กฟส.เพ 35,300.00 ๙ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสด เล่มที่
 22 เลขที่ 1078 ลว.

1

153  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อสีทาภายนอก ส าหรับทาบริเวณ
หน้าอาคารส านักงาน

2,241.65 ๙ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
I631200073 ลว.9

 ธ.ค.2563

1

154  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื ออปุกรณ์ในการท ากจิกรรม Big 
Cleaning Day

5,055.75 ๙ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
I631200072 ลว.9

 ธ.ค.2563

1

155  3210100689453 เรือเร็วฉลามขาว (นายสุวรรณ พึง่
กศุล)

จา้งเหมาเรือเร็วไป-กลับ ลว.9 ธ.ค.63 2,000.00 ๙ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสดเล่มที่
 05 เลขที่ 218 ลว. 

9 ธ.ค.63

1

156  0213535000287 หจก.มนัสรุ่งเรือง ซื อวัสดุอปุกรณ์ เพือ่ใช้งานปรับพื นที่
หน้า สนง เกาะเสม็ด

21,400.00 ๙ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เลขที่ I631200074
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่
157  3219900050439 โชว์รูมเจริญศรีเฟอร์นิเจอร์ 

(ประไพศรี คะณา)
ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 

2 รายการ
9,683.50 ๑๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ต้นฉบับใบส่ง

ของ/ใบก ากับภาษี เล่ม
ที่ 321 เลขที่ 16050

1

158  0213535000287 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มนัสรุ่งเรือง ซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 27,469.04 ๑๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.14 

ธ.ค. 2563

1

159  5480100028664 ร้านสรรพวัต แอร์ ได้นาโม ซ่อมรถเครน ทะเบียน 83-0452 
ระยอง ลว. 14 ธ.ค. 63

29,500.00 ๑๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 23 เลขที่ 15 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

2563

1

160  3210300029236 ต่ายไดนาโม (นายอนันตพจน์ 
ดอกไม้)

ค่าสายไฟทองแดง เพือ่น ามาประกอบ
นวัตกรรม ลว. 16 ธ.ค. 63

4,360.00 ๑๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 3 เลขที่ 10 ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 

2563

1

161  3210100684222 นายธนาภรณ์ ประดิษฐานนท์ 
(ป้ายสี กราฟฟกิ)

จา้งท าป้ายแสดงเขตพื นทีใ่ห้บริการ 
กฟส.เพ

19,800.00 ๑๕ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.15 

ธ.ค. 2563

1

162  3219900050439 โชว์รูมเจริญศรีเฟอร์นิเจอร์ (นาง
ประไพศรี คะณา)

ซื อชั นวางของ 11,877.00 ๑๕ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.15 

ธ.ค. 2563

1

163  3200190008965 บ้านเพการช่าง ถ่ายน  ามันเคร่ือง เปล่ียนกรองน  ามันเคร่ือง
 น  ามันเกียร์ น  ามันเฟอืงทา้ย น  ายาหล่อ

ล่ืน น  ามันไฮโดลิก น  ามันโซล่า กรองโซล่า
 ทะเบยีน 83-0452 ระยอง ลว. 21 

ธ.ค. 63

17,300.00 ๑๕ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 11 เลขที่ 31 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 

2563

1

164  1219900164284 ร้านยา 555 เภสัช จดัซื อหน้ากากอนามัย และ Alcohol 
ล้างมือ ป้องกนัเชื อไวรัสโควิด 2019

7,620.00 ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ 5 เลขที่ 12 
วันที่ 18 ธ.ค.63

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

165  3310700144601 นางสาวรไพ โสประโคน ค่าน  าด่ืม ประจ าเดือนธันวาคม 2563 750.00 ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 18 เลขที่ 112
 ลงวันที่ 4 ม.ค.2564

1

166  3240400306967 นายสุรเกยีรติ อนิฉตัร ค่าน  าประปา ประจ าเดือน ธันวาคม 
2563

4,000.00 ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 030 เลขที่ 
123 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2564

1

167  0213535000287 ห.จ.ก.มนัสรุ่งเรือง(ส านักงานใหญ่) ซื อสายยางใสรดน  าต้นไม้ 706.20 ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษ ี
เลขที่ I631200131
 ลว. 18 ธ.ค.2563

1

168  0105537012641 บริษัท โบอ(ิประเทศไทย)จ ากดั ซื อหมึกปริ นเตอร์ จ านวน 8 รายการ 47,796.90 ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษ ี
เลขที่ 20/12686 
ลว.21 ธ.ค. 2563

1

169  3210100689453 เร็วเร็วฉลามขาว (สุวรรณ พึง่กศุล) จา้งเหมาเรือเร็วไป-กลับ กฟย.เกาะ
เสม็ด

2,000.00 ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที0่5เลขที่ 242 

วันที่ 17 ธ.ค.63

1

170  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน)

ซื อของใช้ส านักงาน ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563

10,422.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ เลขที่ใบเสร็จ 
015501708038 
ลว. 18 ธ.ค.2563

1

171  5210100006905 น.ส.นิรมล โกเมนชนะ 32/15 
ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 

21160

จา้งเหมาบริการรักษาความสะอาด
ส านักงาน กฟส.เพ ประจ าปี 2564 

จ านวน 1 อตัรา

92,868.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001800125 ลว.

22 ธ.ค. 63

1

172  0213539002381 ห้างหุน่ส่วนจ ากดั แสงชัยพาณิช
เคร่ืองเขยีน

ซื อเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ ์ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563

28,067.17 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษ ี
เล่มที่ 545 เลขที่ 

27229-27232 ลว.
 25 ธ.ค.2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

173  0215546000412 บริษัท กติิรัตน์ออยล์ จ ากดั จดัซื อน  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กฟส.เพ และ กฟย.
เกาะเสม็ด ประจ าเดือน 1-15 ธ.ค.

2563

3,777.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.18 

ธ.ค. 2563

1

174  3210100763041 บ้านเพโฆษณา ป้ายประชาสัมพนัธ์ บริเวณน  าตก 27,870.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 11 เลขที่ 1 ลง
วันที่ 25 ธ.ค. 2563

1

175  1239900265544 เค็มเค ปร๊ินเตอร์ ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง รหสั
ทรัพย์สิน DELL 

532151631-0001,DELL 
532170980-0000

13,520.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษ ีเล่มที่ 
INV-63000182 

ลว.17.12.20

1

176  3210200066938 จนี่า ฟลอรีสท์ ซื อพานพุม่เพือ่จดัโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

1,200.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสดเล่มที่
 059 เลขที่ 05878

 ลว. 18 ธ.ค.63

1

177  3200190008965 บ้านเพการช่าง ถา่ยน  ามันเคร่ือง เปล่ียนกรงอากาศ 
กรองน  ามัน น  ามันเกยีร์ น  ามันเฟอืง

ท้าย ทะเบียน 83-6701 ชบ ลว.21 
ธ.ค. 63

5,800.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 11 เลขที่ 35 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 

2563

1

178  3600500693586 นางสาวณัชชา อรมัย จา้งซักผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

2,200.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เล่มที่ 1 เลขที่ 3 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 

2563

1

179  3200190008965 บ้านเพการช่าง ซ่อมลูกปืนยางเพลากลาง+กระปุก
หม้อน  าเสริม ลว. 21 ธ.ค. 2563

5,300.00 ๑๘ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ตามใบเสร็จ
เลขที่ 11 เลขที่ 32 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 

2563

1

(เอกสำรอ้ำงอิง)



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

180  3210100724992 นายสมทรวง จนัทร์พทิักษ์ จา้งก าจดัวัชพชืและก าจดัปลวกในพื นที่
 กฟส.เพ

20,000.00 ๒๒ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเงินสดเล่มที่
 12 เลขที่ 128 ลว. 

28 ธ.ค.63

1

181  5210100006905 น.ส.นิรมล โกเมนชนะ 32/15 
ม.3 ต.เพ อ.เมือง

ค่าจา้งซักผ้าคลุมเกา้อี ห้องประชุม 140.00 ๒๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ บลิเล่มที่ 05 
เลขที่ 19 ลว. 25 

ธ.ค.63

1

182  0215560002877 บริษัท นิติพงษ์ เอน็จเินียร่ิง 
เพาเวอร์ จ ากดั

จา้งเหมาขดุหลุมและยา้ยแนว
สายไฟฟา้บริเวณปากทางแกลง ซอย6

25,680.00 ๒๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ อนมุติั 
ผจก.กฟส.เพ ลว.23 

ธ.ค. 2563

1

183  1230300033997 นางสาวอญัชีสา เเสงทอง จา้งเหมาตัดต้นไม้ ประจ าเดือน 
มกราคม 2564 แผนที 2,7

46,000.00 ๒๓ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ PO 
3001801029 ลว.

24 ธ.ค. 2563

1

184  3230400224758 นายกนกพล นารักษ์ ซ่อมแซมวางท่อประปาเพนื่องจาก
ของเดิมมีการใช้งานเกดิช ารุดเสียหาย

25,000.00 ๒๔ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ IP32563 วันที่
 28 ธันวาคม 2563

1

185  0215560009324 บริษัท น  าด่ืม พาราไดซ์ จ ากดั 
(มหาชน)

ค่าน  าด่ืม ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 963.00 ๓๐ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบส่งของเล่มที่
 019/0928 ลว.2 
ธ.ค.63 ,เล่มที่ 020/
 0992 ลว.30ธ.ค.63

1

186  0215557007146 บริษัท ไทยอนิเตอร์ กอ้ปปี ้2509
 จ ากดั

ค่าบริการถา่ยเอกสาร ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563

5,143.38 ๓๐ ธ.ค. ๖๓ เลขที่ ใบก ากบัภาษี
เลขที่ 6300912 
ลว.30 ธ.ค.2563

1

รวมทัง้สิ้น 2,733,808.48 

(เอกสำรอ้ำงอิง)



หมำยเหตุ  :  เงือ่นไขกำรบันทึกขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มกีารจัดซื อจัดจ้าง

(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบรุายการพสัดุที่จัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส านกังาน ซื อน  ามนัเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์  เปน็ต้น

(๕) ระบจุ านวนเงินรวมที่มกีารจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซื อจัดจ้างทกุรายการ

(๖) ระบวุันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน  เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบเุหตุผลสนบัสนนุในการจัดซื อจัดจ้างนั น  โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ  ดังนี 

     ๑ หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     ๒ หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบ ข้อ 79 วรรคสอง

     ๓ หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญัหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 9 มนีาคม 2561

     ๔ หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนอืจาก 1-3


