
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จังหวัดภูเกต็ 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดัจ้างหรอืผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที ่  1  ( เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2564) 

 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
                                    

             ประกาศ ณ วนัที่    8  เมษายน  2564 

                               

                               (นายบญุธรรม  เจริญพงษ์) 
             ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภเูก็ต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(๒)  (๕)
1. Samsung ML 4510 4 กล่อง
2. BROTHER MFC-L2715 DW 4 กล่อง
1. BROTHER MFC-8910 DW 3 กล่อง
2. LEXMARK MS521 2 กล่อง
1. Samsun ML4510 (หมึก)
2. Samsun ML4510 (ดรัม)
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-30 ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-30 ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 4-15 ม.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 4-15 ม.ค. 2564

8  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ5775 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

          14,000.00 13/1/2564 เลขที่ 2000044655 1

9  3839900383840 น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน บต395 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

          14,700.00 13/1/2564 เลขที่ 2000044701 1

10  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กด-9473.ภก. ประจ าเดือน
 ธ.ค. 2563

            5,700.00 16/1/2564 เลขที่ 2000058987 1

11  1809900617992 น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กท 2858 ภูเก็ต             4,200.00 19/1/2564 เลขที่ 2000068749 1
จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กค-3918ภก
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

13  1839900375891 น.ส.แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉษ-586.ภก. ประจ าเดือน 
ธ.ค. 2563

            5,700.00 19/1/2564 เลขที่ 2000068682 1

14  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 7 รายการ                798.00 26/1/2564 เลขที่ 2000104398 1

วันที่ เลขที่

บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           48,846.57 18/1/2564 เลขที่ 2000065346

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

1

1  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           47,627.84 8/1/2564 เลขที่ 2000021263 1

3  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           45,121.90 26/1/2564 เลขที่ 2000101833 1

2  0505563005912

1

4  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             7,700.00 7/1/2564 เลขที่ 2000015739 1

5  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             7,700.00 7/1/2564 เลขที่ 2000015773

เลขที่ 2000081217 1

6 เลขที่ 2000081526

นายสรายุธ ชุมเชื้อ             5,700.00 19/1/2564 เลขที่ 2000068645

1

7  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             7,000.00 21/1/2564

1

 3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             7,000.00 21/1/2564

12  3839900155014



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

15  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู - ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2563

            6,420.00 4/1/2564 เลขที่ 3001797654 1

16  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 22 
ธันวาคม 2563

            3,210.00 4/1/2564 เลขที่ 3001797660 1

17  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู -ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 21 
ธันวาคม 2563

            6,420.00 4/1/2564 เลขที่ 3001797657 1

18  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง           11,305.62 7/1/2564 เลขที่ 2000015181 1
19  4100600057064 สินดี (ส านักงานใหญ)่ ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                632.37 11/1/2564 เลขที่ 2100006287 1

จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563
จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563

20  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           11,770.00 12/1/2564 เลขที่ 3001801812 1

23  0835557011415

เลขที่ 3001801808 1

21  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           11,770.00 12/1/2564 เลขที่ 3001801796

บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           11,770.00 12/1/2564 เลขที่ 3001801826

1

22  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           11,770.00 12/1/2564

1

24  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           11,770.00 12/1/2564 เลขที่ 3001801838 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

25  0992001775921 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูเก็ตเรดิโอ แอนด์ โมบาย (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ติดต้ังระบบไฟ รถเครนพับ หมายเลขทะเบียน 82-4744
 นครศรีธรรมราช

          21,239.50 15/1/2564 เลขที่ 3001805066 1

26  3800400116518 บ้านไอเดียดีไซน์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ท าป้ายแผ่นอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์             3,600.00 16/1/2564 เลขที่ 2000058935 1
27  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 

ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู - ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 8 
มกราคม 2564

            6,420.00 18/1/2564 เลขที่ 3001806644 1

28  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู - ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 10 
มกราคม 2564

            6,420.00 18/1/2564 เลขที่ 3001806917 1

29  0835560017143 บริษัท ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เปล่ียนแบตเตอร่ี รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-8770
 ภูเก็ต

            6,000.00 18/1/2564 เลขที่ 2000064782 1

30  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู - ตีนเขา ช่วง 4+075 ในวันที่ 12 
มกราคม 2564

            6,420.00 18/1/2564 เลขที่ 3001807976 1

31  0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้(ภูเก็ต)จ ากัด ส านักงานใหญ่ จัดจ้าง ซ่อมสลิง รถเครนพับ หมายเลขทะเบียน 82-4744 
นครศร๊ธรรมราช

          16,264.00 18/1/2564 เลขที่ 3001805075 1

32  3929900255093 ร้านเอกวิทย์มอเตอร์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมเคร่ืองปั่นไฟ           19,260.00 21/1/2564 เลขที่ 2000082769 1
33  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกปฏิบัติการบ ารุงรักษา             3,495.00 21/1/2564 เลขที่ 2000083458 1
34  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดชื้อ วัสดุส านักงาน             1,222.00 26/1/2564 เลขที่ 2000104469 1
35  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล ส านักงานใหญ่ จัดจ้าง เปล่ียนยางนอก รถบรรทุกเฉพาะกิจ(แก้ไฟ)ทะเบียน 

80-6071 ภูเก็ต
          19,450.00 29/1/2564 เลขที่ 2000118642 1

36  3830100211876 มนัสยนต์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (แก้ไฟ)ทะเบียน 80-6071 ภูเก็ต             6,310.00 29/1/2564 เลขที่ 2000118613 1

37  3830100211876 มนัสยนต์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถบรรทุกเฉพาะกิจ (แก้ไฟ)ทะเบียน 
80-6071 ภูเก็ต

            3,750.00 29/1/2564 เลขที่ 2000118560 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

38  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะตามวาระ รถเครน 4 ตัน 
ทะเบียน 80-3956ภก.ให้กับงาน ขข.ฯแรงสูง บริษัท วานา 
นาวา จ ากัด (โครงการสวนน้ า) WBS. C-63-K-PUKCS.0101 
บิลเล่มที่ 038/1889 ลว.24 ธ.ค.2563

            3,857.35 4/1/2564 เลขที่ 3001796678 1

39  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1ชุด ให้กับงาน ขข.ฯ
แรงต่ า นางนงนารถ โต๊ะขวัญ ต.วิชิต WBS. 
P-NHE02.0-K-PUKD0.0103 บิลเล่มที่ 092/4587 ลว.23 
ธ.ค.2563

            1,007.94 4/1/2564 เลขที่ 3001799588 1

40  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1ชุด ให้กับงาน ขข.ฯ
แรงต่ า นายมนัส สามารถ ซ.ประชาร่วมใจ WBS. 
P-NHE02.0-K-PUKD0.0104 บิลเล่มที0่92/4588 ลว.23 
ธ.ค.2563

            1,007.94 4/1/2564 เลขที่ 3001799597 1

41  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถเครน 4 ตัน ทะเบียน 
80-3956ภก. ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า นายพยัพพันธ์ จันดาหาร 
ต.เกาะแก้ว WBS. C-63-K-PUKCS.0275 บิลเล่มที่ 
038/1890 ลว.24 ธ.ค.2563

            1,476.60 4/1/2564 เลขที่ 3001796189 1

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,127.60 บาท

รายงานผลการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 จ านวน 18 คัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,000.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,340.80 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

42           58,637.12 5/1/2564 เลขที่ 2100001293 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,000.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,481.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,127.80 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,085.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 820.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,255.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,249.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตรงตวงปิโตรเลียม  สาขา000000 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0773544000656 จ านวนเงิน 
1,250.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

42           58,637.12 5/1/2564 เลขที่ 2100001293 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,156.40 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078

บริษัทประจวบคีรีขันธ์ปิโตรเลียม จ ากัด   สาขา000002 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0775534000043 จ านวนเงิน 
1,250.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687

บริษัทยุทธกิจ ปิโตรเลียม จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0805555000688 จ านวนเงิน 1,139.30 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์ประสิทธิธ์ุรกิจ (1999)   สาขา
000000 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0843542000836 
จ านวนเงิน 1,300.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,200.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,298.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,085.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,130.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

42           58,637.12 5/1/2564 เลขที่ 2100001293 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,384.00 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,651.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,234.20 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 4,224.70 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช.เอ็นเคออยล์ สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0923511000191 จ านวนเงิน 1,720.00 
บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,273.30 บาท

บริษัทภูเก็ตรวมพร จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0835537001686 จ านวนเงิน 2,840.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,128.00 บาท

42           58,637.12 5/1/2564 เลขที่ 2100001293 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,540.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 893.80 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,532.00 บาท

43  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย 4 ชุด 2 งาน             4,031.76 5/1/2564 เลขที่ 3001792068 1
44  0835560005340 บริษัทภูเก็ตเครนเซอร์วิส จ ากัด รายงานผลการจัดจ้างรถเครน 25 ตันในวันที่ 17 ธันวาคม 2563           23,540.00 5/1/2564 เลขที่ 3001796210 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช.เอ็นเคออยล์ สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0923511000191 จ านวนเงิน 1,550.00 
บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 จ านวน 19 คัน

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 958.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0843531000511 จ านวนเงิน 3,380.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,370.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726

          65,402.40 6/1/2564 เลขที่ 2100002603

42           58,637.12 5/1/2564 เลขที่ 2100001293 1
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน (๔)  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง (๗)

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,286.80 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,520.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,340.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,787.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

บริษัทภูเก็ตรวมพร จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0835537001686 จ านวนเงิน 1,653.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,279.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,603.30 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,269.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

          65,402.40 6/1/2564 เลขที่ 210000260345 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,143.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,580.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000080 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,108.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,409.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
900.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1153

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 930.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,250.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,062.30 บาท

          65,402.40 6/1/2564 เลขที่ 210000260345 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,103.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,561.00 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,195.60 บาท

บริษัทป.มายะการ จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0825525000019 จ านวนเงิน 3,208.40 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,453.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,192.40 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,686.80 
บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000003 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 4,515.00 บาท

          65,402.40 6/1/2564 เลขที่ 210000260345 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,104.00 บาท

ค่าจ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563

47  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน พุกเหล็ก 1 รายการ โดยเบิกจ่ายจาก ขข.ฯ
แรงต่ า นายธนู ทัศทอง ต.วิชิต WBS. C-63-K-PUKCS.0309 
บิลเล่มที่ 093/4624 ลว.6 ม.ค.2564

               192.60 6/1/2564 เลขที่ 3001805524 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-
833

งวด 16 - 31 ธ.ค.2563
49  3530700729178 ร้านภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ่อมรถบรรทุก 6 ตัน ทะเบียน 80-4626 ภก.             3,830.00 8/1/2564 เลขที่ 3001800545 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

งวด 16 - 31 ธ.ค. 2563
51  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดซ่อมรถบรรทุก 6 ตัน ทะเบียน 80-4626 ภก.             8,404.85 8/1/2564 เลขที่ 3001800535 1
52  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ขข.ฯ บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ (มินิบิ๊กซี) WBS.C-63-K-PUKCS.0263
          16,822.41 11/1/2564 เลขที่ 3001800559 1

53  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ร้าน KFC ปั๊มคาลเท็กซ์ ส่ี
แยกกะทู้ ต.กะทู้ C-63-K-PUKCS.0266

            2,315.05 11/1/2564 เลขที่ 3001792970 1

54  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 ชุด ให้กับงาน 
จส.ขข.ฯภูเก็ตวิลล่ากะทู้ 4 เฟส 1 WBS. 
C-63-K-PUKCS.0104 บิลเล่มที่ 093/4641 ลว. 13 ม.ค.
2564

            1,007.94 11/1/2564 เลขที่ 3001807572 1

55  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันระบบจ าหน่าย (Snack Guard)             2,520.00 11/1/2564 เลขที่ 3001802838 1

          65,402.40 6/1/2564 เลขที่ 210000260345 1

46  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด           11,770.00 6/1/2564

1

เลขที่ 3001797665 1

50  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             7,700.00 8/1/2564 เลขที่ 3001796207 1

48  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             9,100.00 8/1/2564 เลขที่ 3001796208



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,302.70 บาท

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

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 905.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,435.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,250.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 552.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลานสกาปิโตรเลียม 2008   สาขา000002
 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803534000563 จ านวนเงิน 
1,165.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
1,177.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 2,809.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371

          63,046.01 12/1/2564 เลขที่ 2100008243 156



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,589.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

บริษัทจอมทองสิขรีปิโตรเลียม จ ากัด สาขา000000 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0835556003451 จ านวนเงิน 
1,258.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 867.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,517.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,146.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ ารุงออยล์  สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0763533000269 จ านวนเงิน 4,328.96 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,208.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,103.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพย์แอนด์วรรณเซอร์วิส   สาขา000000 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0863540000014 จ านวนเงิน 

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

          63,046.01 12/1/2564 เลขที่ 2100008243 156



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 540.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1153

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,084.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

บริษัทก้องกิ่มเฮง ปิโตรเล่ียม จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0815561001054 จ านวนเงิน 1,400.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,340.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,669.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,620.00 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 2,986.30 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,358.70 บาท

          63,046.01 12/1/2564 เลขที่ 2100008243 156



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลานสกาปิโตรเลียม 2008   สาขา000002
 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803534000563 จ านวนเงิน 
1,700.00 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 976.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,490.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,517.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,019.00 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,388.00 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,022.80 บาท

57  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 ชุด ให้กับงาน ขข.ฯ
แรงต่ า น.ส.นิภาพร ติวรานุสรณ์ ต.ตลาดเหนือ WBS. 
P-NHE02.0-K-PUKD0.0108 บิลเล่มที่ 093/4642 ลว.13 
ม.ค.2564

            1,007.94 13/1/2564 เลขที่ 3001808680 1

          63,046.01 12/1/2564 เลขที่ 2100008243 156



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

58  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 ชุด ให้กับงาน ขข.ฯ
แรงต่ า นายรังสรรค์ บูรณะสุบรรณ ซ.นานาชาติ 1 ต.เกาะแก้ว 
WBS. C-63-K-PUKCS.0260 บิลเล่มที่ 093/4643 ลว.13 
ม.ค.2564

            1,007.94 13/1/2564 เลขที่ 3001808705 1

59  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 2 ชุด โดยเบิกจ่าย ยน.ฯสายส่ง 
ตอนบางคู - ตีนเขา ช่วง 4+075 - กม 5+340 WBS. 
I-63-PUKOM.MS.1006 บิลเล่มที่ 093/4644 ลว.13 ม.ค.
2564

            2,015.88 13/1/2564 เลขที่ 3001808693 1

60  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) จส.ขข.ฯ โครงการ 
ชนกานต์ ดีไลท์กู้กู

            9,071.46 14/1/2564 เลขที่ 3001806296 1

61  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) จส.ขข.ฯ โครงการ 
ชนกานต์ ดีไลท์กู้กู

            9,071.46 14/1/2564 เลขที่ 3001806273 1

62  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย 12 ชุด 1 งาน           12,095.28 15/1/2564 เลขที่ 3001807591 1
63  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ แผนกบริการการไฟฟ้า

จังหวัดภูเก็ต
               900.00 15/1/2564 เลขที่ 2000055703 1

64  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ แผนกบริการลูกค้าการ
ไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต

            6,500.00 15/1/2564 เลขที่ 2000055731 1

65  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องผู้จัดการการไฟฟ้า
จังหวัดภูเก็ต

            2,800.00 15/1/2564 เลขที่ 2000055755 1

66  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องส่ือสารการไฟฟ้า
จังหวัดภูเก็ต

            1,700.00 15/1/2564 เลขที่ 2000055662 1

67  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องส่ือสารการไฟฟ้า
จังหวัดภูเก็ต

               800.00 15/1/2564 เลขที่ 2000055687 1

68  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ จ้างบริการบ ารุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน 9กฒ-3114
 กทม.

               200.00 16/1/2564 เลขที่ 2000058934 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

69  3830200019021  ืท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จุดที่ 3 ต.รัษฎา WBS. 
C-63-K-PUKCS.0287 บิลเล่มที่ 094/4652 ลว.20 ม.ค.
2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810956 1

70  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย 15 ชุด 1 งาน           15,119.10 18/1/2564 เลขที่ 3001806683 1
71  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า บริษัท 

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จุดที่ 5 ต.กะทู้ WBS. 
C-63-K-PUKCS.0289 บิลเล่มที่ 094/4655 ลว.20 ม.ค.
2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810935 1

72  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน พุกเหล็ก จ านวน 1 รายการ โดยเบิกจ่ายจาก 
ขข.ฯแรงต่ า นางศุภลักษณ์ ล่ิมสกุล ต.เกาะแก้ว 
WBS.C-63-K-PUKCS.0291 บิลเล่มที่ 093/4622 ลว.6 ม.ค.
2564

               406.60 18/1/2564 เลขที่ 3001802385 1

73  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จุดที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ WBS. 
C-63-K-PUKCS.0286 บิลเล่มที่ 094/4653 ลว.20 ม.ค.
2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810945 1

74  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า นาย
สหัส แหลมกา ต.วิชิต WBS. P-NHE02.0-K-PUKD0.0111 บิล
เล่มที่ 094/4651 ลว.20 ม.ค.2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810941 1

75  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จุดที่ 4 ต.วิชิต WBS. 
C-63-K-PUKCS.0288 บิลเล่มที่ 094/4654 ลว.20 ม.ค.
2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810925 1

76  0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล ส านักงานใหญ่ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-8078 ภูเก็ต             1,000.00 18/1/2564 เลขที่ 3001805062 1
77  3101701714071 รัษฎาแอร์ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-8687 ภูเก็ต             3,250.00 18/1/2564 เลขที่ 3001806260 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

78  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จุดที่ 1 ต.ตลาดใหญ่ WBS. 
C-63-K-PUKCS.0285 บิลเล่มที่ 094/4656 ลว.20 ม.ค.
2564

            1,007.94 18/1/2564 เลขที่ 3001810943 1

79  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) จส.ขข.ฯ โครงการ 
พิทักษ์โฮม เฟส 2

          11,087.34 19/1/2564 เลขที่ 3001810235 1

80  0833525000335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัษฎาแก้ส (ส านักงานใหญ)่ รายงานผลการจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนธันวาคม2563                488.04 19/1/2564 เลขที่ 2500045901 1
จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

วันที่ 4 - 8 , 11 - 15 ม.ค.2564
82  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย ย้ายแนว โครงการ 

เดอะเฟิร์ส เฟส 2 ต.รัษฎา C-63-K-PUKCS.0277
          25,384.95 21/1/2564 เลขที่ 3001800550 1

83  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน 1/2 วัน             6,420.00 21/1/2564 เลขที่ 3001808568 1
84  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย อพาร์ทเมนท์ นส.ษมากร จง

คิด ต.รัษฎา C-63-K-PUKCS.0281
          12,710.62 21/1/2564 เลขที่ 3001806897 1

85  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 งาน ขข.ฯ แรงสูง โรงแรม บริษัท
 เนสท์ 16 จ ากัด

            4,031.76 21/1/2564 เลขที่ 3001808609 1

86  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย โรงเล่ือยไม้ นายสายชล 
เจื้อยสกุล ต.กะทู้ C-63-K-PUKCS.0272

            3,037.30 21/1/2564 เลขที่ 3001798828 1

87  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน 1 วัน           11,770.00 21/1/2564 เลขที่ 3001808584 1
88  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน 1 วัน วันที่ 14 มกราคม 

2564
          11,770.00 21/1/2564 เลขที่ 3001808600 1

89  0835557011415 บริษัท 89 เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถแบคโฮ PC-130 และรถเทเลอร์พื้นเรียบ 1วัน 
วันที่ 14 มกราคม 2564

          23,112.00 21/1/2564 เลขที่ 3001808575 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-
833

81  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             7,000.00 21/1/2564 เลขที่ 3001805082 1

90  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             7,700.00 21/1/2564 เลขที่ 3001805088 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

วันที่ 4-9,11-15 ม.ค.2564
91  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด จัดจ้างตัดและเจาะรูเหล็กประกับแรงต่ า จส.ขข.ฯ โครงการ ชน

กานต์ ดีไลท์กู้กู
               958.72 21/1/2564 เลขที่ 3001808076 1

92  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 2 งาน ยน.ฯ แรงสูง บ.ซีพีเอฟ เท
รดด้ิง จ ากัด , ขข.ฯ แรงสูง บ.ออโตคลิกบาย เอซีจี จ ากัด

            2,015.88 21/1/2564 เลขที่ 3001808616 1

93  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 9 กฒ 3114 กทม.                200.00 23/1/2564 เลขที่ 2000092618 1
94  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 6 กบ 7182 กทม.                200.00 23/1/2564 เลขที่ 2000092624 1

95  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย 1 ชุด 1 งาน             1,007.94 29/1/2564 เลขที่ 3001811754 1
96  3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-8078 ภูเก็ต             5,029.00 29/1/2564 เลขที่ 3001814302 1
97  0125557020607 บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ จัดซ้ือกระดาษม้วนชนิด Thermal ส าหรับเคร่ือง POS จ านวน 1

 รายการ เป็นเงิน 5,778 บาท
            5,778.00 13/1/2564 เลขที่ 2000043385 1

98  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด จัดซ้ือกุญแจล้ินชัก จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 490.06 บาท                490.06 15/1/2564 เลขที่ 2100012747 1
99  3839900376606 P.K.T COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินท์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 405.00 บาท                405.00 16/1/2564 เลขที่ 2000058939 1

100  3839900376606 P.K.T.COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินท์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 414.00 บาท                414.00 16/1/2564 เลขที่ 2000058937 1

101  0833533000039 หจก.สงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,504.- บาท             1,504.00 18/1/2564 เลขที่ 2000063859 1
102  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,643.40 

บาท
            1,643.50 18/1/2564 เลขที่ 2000063665 1

103  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดชื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,654.00 บาท             1,654.00 18/1/2564 เลขที่ 2000063817 1

104  0833533000039 หจก.ภเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 948.- บาท                948.00 18/1/2564 เลขที่ 2000064400 1
105  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 

575.- บาท
               575.00 18/1/2564 เลขที่ 2100015089 1

106  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา จ้างส่งหนังสือแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2563

            7,380.00 19/1/2564 เลขที่ 2000068799 1
107  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 2860.-บาท             2,860.00 19/1/2564 เลขที่ 2000070047 1
108  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 150.-บาท                150.00 19/1/2564 เลขที่ 2000070111 1

90  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             7,700.00 21/1/2564 เลขที่ 3001805088 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

109  3839900376606 P.K.T.COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินทร์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,125.-บาท             1,125.00 21/1/2564 เลขที่ 2000083333 1
110  0125557020607 บริาุท เพอร์เฟค อินเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ เป็นเงิน 20,865.-บาท           20,865.00 21/1/2564 เลขที่ 2000084080 1
111  0125557020607 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือกระดาษม้วนชนิด Termal จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 

28,676.- บาท
          28,676.00 21/1/2564 เลขที่ 2000084049 1

112  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,241.-บาท             4,241.00 22/1/2564 เลขที่ 200009037 1
113  0105559069140 บริษัท พีดีพ.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด จัดซ้ือ กล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า จ านวน 2,500 ใบ เป็นเงิน 

29,425.- บาท
          29,425.00 22/1/2564 เลขที่ 2000090588 1

114  3101701714071 ร้าน รัษฎาแอร์ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-4347 ภก.             3,460.00 14/1/2564 เลขที่ 2000051269 1
115  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ             1,648.00 19/1/2564 เลขที่ 2000070160 1
116  0835539002183 บริษัท น้ าด่ืม เอส.พ.ีเอ.จ ากัด ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ธันวาคม 2563                256.80 26/1/2564 เลขที่ 2000104223 1
117  3829900032630 นายประจักษ์ แซ่อ๋อง ส่ังจ้างบุคคลภายนอกตัดหญ้า ก าจัดวัชพืชรอบๆ คลังพัสดุ

ประจ าเดือน ม.ค. 2564
            2,000.00 27/1/2564 เลขที่ 2000110056 1

118  0107561000013 บ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด(มหาชน) ซ้ือน้ ามัน รถทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,200.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013784 1
119  3929900433544 ร้านสองเภสัช ยา&เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด-เจลล้างมือแอลกอฮอล์             1,800.00 15/1/2564 เลขที่ 2000056723 1
120  0835534000913 บ.แสงเทพการไฟฟ้า จ ากัด ซ้ือหลอดนีออน LED 18W./D 4 หลอด                299.99 15/1/2564 เลขที่ 2100013810 1
121  3800101045538 ร้านโชคชัยเจริญการค้า ซ้ือเก้าอี้กลม 2 ตัว             1,600.00 15/1/2564 เลขที่ 2000056655 1
122  0107561000013 บ.ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด(มหาชน) จัดซ้ือน้ ามัน รถทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,000.00 15/1/2564 เลขที่ 2100013774 1
123  0835540003210 บ.บ.ีเจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด การจัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน ธันวาคม 2563             2,903.98 18/1/2564 เลขที่ 2000061296 1
124  0835538001060 บ.ซุปเปอร์ชีป จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด             1,800.00 22/1/2564 เลขที่ 2100020689 1
125  0835561019913 Golden Plum Cafe & Restaurant ค่ารับรอง           10,000.00 26/1/2564 เลขที่ 2000105201 1
126  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ค่ากระดาษประจ าเดือน ธ.ค.2563 และอื่นๆ             2,787.00 29/1/2564 เลขที่ 2000119346 1
127  0107561000013 บ.ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามัน ทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,637.10 29/1/2564 เลขที่ 2100028414 1

1. Samsun express 2885 (หมึก) 3 กล่อง
2. Samsun express 2885 (ดรัม) 3 กล่อง
3. HP 7110 สีด า 2 กล่อง
4. HP 7110 สี 6 กล่อง
5. Brother MFC J 5910 สีด า 2 กล่อง
6. Brother MFC J 5910 สี 6 กล่อง

เลขที่ 2000151848 1128  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           45,177.54 5/2/2564



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

129  3839900061389 เอส เอ็น ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที ช็อป 1. HDD 1 TB 4 ลูก           14,000.00 5/2/2564 เลขที่ 2000151482 1
1. Ricoh SP 325 SFNw (หมึก) 2 กล่อง
2. Samsung ML 4510 (ดรัม) 2 กล่อง
3. EPSON WF-7211 (ด า) 3 กล่อง
4. EPSON WF-7211 (สี) 9 กล่อง

131  3839900061389 เอส เอ็น ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที ช็อป 1. Router 1 ตัว             3,200.00 24/2/2564 เลขที่ 2000239604 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 18-29 ม.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 18-29 ม.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 ก.พ. 2564

136  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ5775 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

          14,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2000162191 1

137  3839900383840 น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต.395 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

          14,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2000162140 1

138  1839900375891 นางสาว แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมาเช่ารถจักรยานต์ ทะเบียน ขฉษ-586 ภก. ประจ าเดือน 
มกราคม 2564

            3,900.00 11/2/2564 เลขที่ 2000177761 1

139  1839900375891 นางสาวแพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมาเช่ารถจักรยานต์ ทะเบียน 1กด9473 ภก. ประจ าเดือน
 มกราคม 2564

            3,900.00 11/2/2564 เลขที่ 2000177802 1

140  5241000003891 นาง วิลาวรรณ ด่านนอก จ้างเหมาเช่า รถจักยานยนต์ ทะเบียน ขธจ-707 ภก.ประจ าเดือน
 มกราคม 2564

            3,900.00 11/2/2564 เลขที่ 2000177729 1

141  3839900155014 นาย สรายุธ ชุ่มเชื้อ จ้างเหมาเช่า รถจักยานยนต์ ทะเบียน 1กค-3918 ภก 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

            3,900.00 11/2/2564 เลขที่ 2000177669 1

134  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             7,000.00

บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           49,992.54 22/2/2564 เลขที่ 2000221575

133  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             7,000.00 9/2/2564 เลขที่ 2000166870

1

132  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             7,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2000161982 1

130  0505563005912

23/2/2564 เลขที่ 2000231848

 3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             7,000.00 23/2/2564 เลขที่ 2000231924

1

1

1135



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

142  1839900194633 นายณัฐวุฒิ พลรบ จัดจ้างท าสติกเกอร์ป้องปรามการละเมิด จ านวน 3,500 แผ่น             7,500.00 22/2/2564 เลขที่ 2000221215 1
143  1809900617992 น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กท 2858 ภูเก็ต             4,500.00 24/2/2564 เลขที่ 2000239670 1
144  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ซ่อมรถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-8770 ภูเก็ต           21,116.45 4/2/2564 เลขที่ 2000144839 1
145  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ซ่อมชุดปลอกจับสลิง รถขุดเจาะ หมายเลขทะเบียน 

81-1332 ภูเก็ต
            3,531.00 4/2/2564 เลขที่ 2000144781 1

146  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 
80-8770 ภูเก็ต

          11,486.45 4/2/2564 เลขที่ 2000144882 1

147  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ซ่อมรถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-8770 ภูเก็ต           13,182.40 4/2/2564 เลขที่ 2000144934 1
148  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงาน                630.00 8/2/2564 เลขที่ 2000160013 1
149  3820400288297 ชายกราฟฟิค ส านักงานใหญ่ จัดจ้าง ติดสติกเกอร์ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (แก้ไฟ) ทะเบียน 

80-6071 ภูเก็ต
               200.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159926 1

จัดจ้าง เช่ารถเครน 25 ตัน จากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน 
ย้ายแนวสายส่ง ตอนบางคู-ตีนเขา ช่วง 4+075

ในวันที่ 18,21,23,25,27,29 มกราคม 2564
151  0105546131828 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด (สาขา เกาะแก้ว)สาขาที่ 

00002
จัดจ้าง ซ่อมรถตามวาระ รถโมบาย หมายเลขทะเบียน 81-1153
 ภูเก็ต

          28,618.76 17/2/2564 เลขที่ 2000200810 1

152  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) ขอชื้อ พัสดุเข้างาน (ปูน/ทราย/หิน) จ านวน 1 งาน             5,163.82 17/2/2564 เลขที่ 3001823400 1
153  3820200050351 นายจ ารัส โต๊ะเหมาะ จัดจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล้ือยคลาน (Snake Guard)

 บนเสาไฟฟ้าขนาด 12, 14 และสายยึดโยง บริเวณ หน้าสถานี
ไฟฟ้าภูเก็ต 1 - ปลายสาย

          28,140.00 17/2/2564 เลขที่ 2000197463 1

154  4100600057064 สินดี (ส านักงานใหญ)่ ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                354.17 22/2/2564 เลขที่ 2100050793 1
155  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง           10,058.00 22/2/2564 เลขที่ 3001826585 1
156  0833533000039 ห้างหุ้นส่วน ภูเก็ตสงวนพาณิขย์ ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา             1,057.00 23/2/2564 เลขที่ 2000226838 1
157  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมระบบไดซาร์ท รถบรรทุกเฉพาะกิจ (แก้ไฟ) ทะเบียน 

80-6071 ภูเก็ต
            2,020.00 24/2/2564 เลขที่ 2000238316 1

157  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ)่ จัดซ้ือ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง           15,438.50 24/2/2564 เลขที่ 2000239507 1

150  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิล จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           38,520.00 9/2/2564 เลขที่ 3001811104 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

159  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) ขอซ้ือ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                821.76 24/2/2564 เลขที่ 2100055514, 
2100055536

1

160  4100600057064 สินดี (ส านักงานใหญ)่ ขอซ้ือ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                423.72 24/2/2564 เลขที่ 2100054905 1
161  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมระบบไฟสัญญาณต่างๆ รถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 

ทะเบียน 80-8872 ภูเก็ต
            1,215.00 24/2/2564 เลขที่ 2000238286 1

162  4100600057064 สินดี (ส านักงานใหญ)่ ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง             1,310.75 24/2/2564 เลขที่ 2100054880, 
2100054888

1

163  3839900249451 สกลพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า             1,530.10 24/2/2564 เลขที่ 2100055597 1
164  3830200019021 ร้านท่าเรือ นานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 งาน โดยเบิกจากงบ ยน.ฯแรงสูง 

เทศบาลบ้านบางเหนียว
            1,007.94 1/2/2564 เลขที่ 3001815552 1

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,382.10 บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2564 จ านวน 10 คัน

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,420.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 932.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,245.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,886.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

165           27,533.10 1/2/2564 เลขที่ 2100030265 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000816 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,340.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,470.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน สาขา
000099 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,208.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,100.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,195.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,000.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,084.00 
บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,269.60 บาท

166  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ หิน งานยน.ฯ บริเวณทางหลวง หมายเลข 4024 ตอน
บางคู-ตีนเขา

            7,490.00 1/2/2564 เลขที่ 3001815902 1

165           27,533.10 1/2/2564 เลขที่ 2100030265 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

จัดจ้าง เหมารถแบคโฮ PC-210 จ านวน 1 คัน 4 ชั่วโมง
วันที่ 25 มกราคม 2564

168  0835557011415 บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้าง เหมารถเครน ขนาด 50 ตันและรถเทเลอร์พื้นเรียบ           29,960.00 1/2/2564 เลขที่ 3001813280 1
169  0835560005340 บริษัท ภูเก็ตเครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้าง เหมารถเครน ขนาด 25 ตัน 1/2 วัน วันที่ 22 มกราคม 

2564
            6,420.00 1/2/2564 เลขที่ 3001811979 1

170  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมา รถเครน ขนาด 25 ตัน จ านวน 1 วัน วันที่ 20 
มกราคม 2564

          11,770.00 1/2/2564 เลขที่ 3001812004 1

จัดซ้ือ หิน/ปูน/ทราย งาน ขข.ฯ แรงสูง สนามกีฬาเทศบาล 2 
บ้านกะทู้

WBS: C-64-K-PUKCS.0012
172  0835554000528 บริษัท พ.ีท.ีเมเจอร์ไลน์ จ ากัด จัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลง บจก.

ซุปเปอร์วอเตอร์ ต.กะทู้ C-63-K-PUKCS.0265
          15,175.06 2/2/2564 เลขที่ 3001806302 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,274.80 บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2564 จ านวน 20 คัน

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,516.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,516.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,250.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

1

171  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์             7,055.58 2/2/2564 เลขที่ 3001816678 1

167  0835557011415 บริษัท 89 เซอร์วิส จ ากัด             5,992.00 1/2/2564 เลขที่ 3001814817

1173           72,800.80 2/2/2564 เลขที่ 2100031650



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,516.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,321.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711

บริษัทฉลองปิโตรเลียม จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835557016093 จ านวนเงิน 2,997.60 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตรังรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม   สาขา000000 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0923560000523 จ านวนเงิน 
1,248.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,428.70 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 857.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,363.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,956.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

1173           72,800.80 2/2/2564 เลขที่ 2100031650



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,365.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,776.60 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,243.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 920.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,568.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.ฮษ-8150

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,984.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,377.20 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,252.90 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4626

1173           72,800.80 2/2/2564 เลขที่ 2100031650



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,995.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,255.20 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,600.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,309.60 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,388.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 903.20 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000080 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,068.40 บาท

1173           72,800.80 2/2/2564 เลขที่ 2100031650



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,581.20 
บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,340.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,670.90 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 994.00 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,354.80 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,604.40 บาท

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอกหมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-833

วันที่ 16,20-23,25-30 ม.ค.2564
จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอกหมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

วันที่ 18-22 , 25-29 ม.ค.2564
176  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน จ านวน 1 คัน วันที่ 29 

มกราคม 2564
          11,770.00 8/2/2564 เลขที่ 3001817892 1

1

174  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             7,700.00 5/2/2564 เลขที่ 3001810443

1

1

173           72,800.80 2/2/2564 เลขที่ 2100031650

175  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             7,000.00 5/2/2564 เลขที่ 3001810435



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

177  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถขุดเจาะ ทะเบียน 
80-3517 ภก.

          11,502.50 8/2/2564 เลขที่ 3001822455 1

178  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุก 6 ตัน ทะเบียน 
80-4626 ภก.

            7,329.50 8/2/2564 เลขที่ 3001822468 1

179  3101701714071 ร้าน รัษฎาแอร์ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถขุดเจาะ ทะเบียน 
80-3517 ภก.

            7,470.00 8/2/2564 เลขที่ 3001822461 1

180  0835560017143 ไพบูลย์แบตเตอร่ี จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-8078 ภูเก็ต             7,820.00 9/2/2564 เลขที่ 3001820668 1
บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 3 
ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2564 จ านวน 14 คัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,558.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,399.80 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,074.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921

บริษัทป.มายะการ จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0825525000019 จ านวนเงิน 2,967.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,023.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

181           48,600.10 9/2/2564 เลขที่ 2100039067 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,445.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000003 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,740.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,490.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,655.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,940.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัทจอมทองปิโตรเลียมเซอร์วิส จ ากัด   สาขา000000 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0835561007320 จ านวนเงิน 
1,500.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญอิ่ม   สาขา000000 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0833548001532 จ านวนเงิน 3,274.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,581.20 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

181           48,600.10 9/2/2564 เลขที่ 2100039067 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,219.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,581.00 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000003 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,039.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,235.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
1,300.00 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,476.50 บาท

บริษัทพ.ีเอ็ม.ซี. เอ็นเนอร์จี จ ากัด  สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0845561001755 จ านวนเงิน 1,100.00 
บาท

รายงานผลการจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน01-31 มกราคม 2564

181           48,600.10 9/2/2564 เลขที่ 2100039067 1

182  0833525000335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัษฎาแก้ส(ส านักงานใหญ)่             7,517.76 10/2/2564 เลขที่ 2500109592 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

รถโฟล์คลิฟท์ ต.2 08-0281
รถยนต์ทะเบียน ภก.80-6071

183  3839900376606 P.K.T. COPY จ้างท าสมุดรายงานการใช้รถยนต์             1,200.00 11/2/2564 เลขที่ 2000177160 1
187  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน (พุกเหล็ก) จส.ขข.ฯ โครงการ บ้านฉลองสุข 

ภูเก็ต
               321.00 17/2/2564 เลขที่ 3001825822 1

185  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือปูน/ทราย/หิน งาน ยน.ฯบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024
 ตอนบางคู-ตีนเขา

            3,147.94 17/2/2564 เลขที่ 3001823813 1

186  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พัสดุเข้างาน พุกเหล็ก จ านวน 46 ตัว ให้กับงาน ขข.ฯแรง
ต่ า น.ส.มญชรัย กุลวานิช ต.กะทู้ WBS. C-64-K-PUKCS.0047
 บิลเล่มที่ 095/4745 ลว.17 ก.พ.2564

               492.20 17/2/2564 เลขที่ 3001827847 1

187  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ พัสดุเข้างาน พุกเหล็ก จ านวน 17 ตัว ให้กับงาน ขข.ฯแรง
ต่ า นางเล็ก ตาวัน ส่ีแยกไซซาโก ซ้ายมือ WBS. 
C-64-K-PUKCS.0034 บิลเล่มที่ 095/4742 ลว.17 ก.พ.
2564

               181.90 17/2/2564 เลขที่ 3001827863 1

188  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน พุกเหล็ก จ านวน 32 ตัว ให้กับงาน ขข.ฯแรง
ต่ า นางขนิษฐา รัตนปทุมวงศ์ ต.วิชิต WBS. 
C-64-K-PUKCS.0033 บิลเล่มที่ 095/4741 ลว.17 ก.พ.
2564

               342.40 17/2/2564 เลขที่ 3001827837 1

189  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน พุกเหล็ก จ านวน 14 ตัว ให้กับงาน ขข.ฯแรง
ต่ า นายประเสริฐ ชโลธร ต.เกาะแก้ว WBS. 
C-64-K-PUKCS.0046 บิลเล่มที่ 095/4744 ลว.17 ก.พ.
2564

               149.80 17/2/2564 เลขที่ 3001827857 1

190  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมา รถเครน ขนาด 25 ตัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวน 1 วัน

          11,770.00 17/2/2564 เลขที่ 3001822449 1

191  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง เจาะรูเหล็กคอน(ราง)             9,801.20 22/2/2564 เลขที่ 3001826133 1

182  0833525000335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัษฎาแก้ส(ส านักงานใหญ)่             7,517.76 10/2/2564 เลขที่ 2500109592 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

192  0835560005340 บริษัท ภูเก็ตเครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเช่าเครน จ านวน 2 คัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561           23,540.00 22/2/2564 เลขที่ 3001825338 1
193  0107536000633 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาภูเก็ต จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 49.-บาท                  49.00 8/2/2564 เลขที่ 2100037196 1
194  3839900388027 นายพงษ์วิสุทธิ ์มหิมา ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 8126 ภก.             4,500.00 8/2/2564 เลขที่ 2000161534 1
195  0105559069140 บริษัท พีดีพ.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ขอจัดซ้ือกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 

29,425.-
          29,425.00 8/2/2564 เลขที่ 2000160183 1

196  0107536000633 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาภูเก็ต) จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
567.-บาท

               567.00 8/2/2564 เลขที่ 2100037208 1

197  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
321.- บาท

               321.00 11/2/2564 เลขที่ 2100041035 1

198  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา จ้างส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟเอกชนรายใหญ่ประจ าเดือนม.ค.2564             7,380.00 24/2/2564 เลขที่ 2000239753 1
199  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการเป็นเงิน 1,179.- บาท             1,179.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242378 1
200  3839900376606 P.K.T.COPY จัดจ้างท าก็อปปี้ปร้ินท์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,350.-บาท             1,350.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242332 1

201  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ในส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
150.-บาท

               150.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242401 1

202  3830200013511 ร้านพูนศักด์ิคาร์แคร์ จัดจ้าง ล้างอัดฉีด ยานพาหนะ รถบรรทุกขนาด 6 ตัน ทะเบียน 
80-4347 ภูเก็ต

               800.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159431 1

203  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ต สงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ าเดือน มกราคม 2564 จ านวน 27 
รายการ

            2,831.00 8/2/2564 เลขที่ 2000160041 1

204  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-4347 ภก.             9,961.70 11/2/2564 เลขที่ 2000177338 1
205  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-4347 ภก.           28,338.95 22/2/2564 เลขที่ 2000223326 1
206  0835538001060 บริษัทซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงานจ านวน 4 รายการ                232.00 24/2/2564 เลขที่ 2100054835 1
207  3830300086579 บีท 17 แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ (4แผ่น)                600.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242262 1
208  3830300086579 บีท 17 แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ             1,000.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242219 1
209  3410102051144 ร้านคลาสสิคโฮม (ผ้าม่าน) จัดจ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงห้องประชุมเล็ก กฟจ.ภก.           25,000.00 4/2/2564 เลขที่ 2000149219 1
210  0835557000651 น้ าด่ืม ภูทะเล จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ธันวาคม 2563             1,170.00 4/2/2564 เลขที่ 2000149251 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

211  0107551000231 บ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด(มหาชน)  ้เจลล้างมือแอลกอฮอล์             1,926.00 5/2/2564 เลขที่ 2100035041 1
212  3830300010416 ร้านป้าใจ ค่ารับรอง เดือน ก.พ. 64             6,380.00 8/2/2564 เลขที่ 2000159316 1
213  0835561021331 บ.สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด จัดซุ้ือน้ ามัน 9กฒ-3114 กทม.             1,039.20 10/2/2564 เลขที่ 2100039961 1
214  3410102051144 ร้านคลาสสิคโฮม(ผ้าม่าน) จัดซ่อมม่านปรับแสงพร้อมค่าแรง-ผกส.           16,000.00 11/2/2564 เลขที่ 2000176298 1
215  0835561021331 บ.สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด ค่าน้ ามัน 9กฒ-3114 กทม.             1,660.40 22/2/2564 เลขที่ 2100050898 1
216  0835540003210 บ.บ.ีเจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2564             3,270.78 23/2/2564 เลขที่ 2000227391 1
217  0835538001060 บ.ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด-ทิชชู่             1,863.00 23/2/2564 เลขที่ 2100052606 1

ซ้ือวัสดุส านักงาน
- กล่องคางหม,ู กระดาษ 20 รีม, ตรายาง, ปากกาไวท์บอร์ด, 
ซองสีน้ าตาล, ธงชาติและธงวปร.

219  3839900156100 ครัวจี้ฮ้ัว ค่ารับรองเดือน ก.พ. 2564             3,620.00 25/2/2564 เลขที่ 2000244136 1
1. Brother MFC-L2715 dw 5 กล่อง
2. Taly GINICOM 63000 4 กล่อง

221  3839900061389 เอส เอ็น ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที ช็อป 1. SSD NVMe 500 GB 1 ลูก             3,800.00 8/3/2564 เลขที่ 2000287138 1
222  0835544001581 บริษัท เอกซ์เนตคอมพิวเตอร์แอนด์ เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย 

จ ากัด
1. Power Supply 1 ชิ้น             3,900.00 16/3/2564 เลขที่ 2100076280 1

1. Samsung Xpress M 2885 fw 4 กล่อง
2. Lexmark MS 521 dn 3 กล่อง
3. Epson LQ 590 II 3 กล่อง

224  0105550069147 วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 1. ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Sumsung ML4510ND 1 เคร่ือง             6,741.00 22/3/2564 เลขที่ 2000363137 1
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-25 ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 16-25 ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-2348 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 ม.ีค. 2564

225  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             5,600.00 5/3/2564 เลขที่ 2000278039 1

227  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             7,700.00 20/3/2564 เลขที่ 2000356538 1

226  3490200215290 นายเฉลิมเกียรติ ทองพั้ว             5,600.00 5/3/2564 เลขที่ 2000278085 1

เลขที่ 2000227095 1

บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           38,562.80 2/3/2564 เลขที่ 2000257265

218  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์             2,973.00 23/2/2564

1

223  0505563005912 บริษัท ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ)่           48,315.04 16/3/2564 เลขที่ 2000330541 1

220  0505563005912



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต
งวดวันที่ 1-15 ม.ีค. 2564

229  3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ5775 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

          12,600.00 5/3/2564 เลขที่ 2000278113 1

230  3839900383840 น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ จัดจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน บต395 ภูเก็ต 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์

          13,300.00 15/3/2564 เลขที่ 2000319950 1

231  3839900155014 นาย สรายุธ ชุ่มเชื้อ จ้างเหมาเช่า รถจักยานยนต์ ทะเบียน1กค-3918 ภก. 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

            5,400.00 16/3/2564 เลขที่ 2000332206 1

232  1839900375891 นางสาว แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมาเช่า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉษ-586 ภก. 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

            5,400.00 16/3/2564 เลขที่ 2000332255 1
233  1839900375891 นางสาว แพรวนภา เดชอารัญ จ้างเหมาเช่า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กด-9473 ภก.

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
            5,400.00 16/3/2564 เลขที่ 2000332282 1

234  3800200111962 นาง รัตนาภรณ์ เจียวก๊ก จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน คมพ 609 นครศรีธรรมราช             4,500.00 17/3/2564 เลขที่ 2000337655 1

235  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างเหมา ปป.ฯบ้านทุ่งคาพะเนียงแตก หมู5่ ถนนประชาอุทิศ 
ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

            8,421.44 1/3/2564 เลขที่ 3001826288 1

236  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างเหมา ปป.ฯหมู่บ้านธารทองวิลล่า2 ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

            8,938.57 1/3/2564 เลขที่ 3001826929 1

237  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างเหมา ปป.ฯ หมู่บ้านกมลสุข ถนนพัฒนาท้องถิ่น ต าบลวิชิต
 อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

            8,938.57 1/3/2564 เลขที่ 3001826936 1

238  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างเหมา ปป.ฯ บ้านกะทู้ หมู1่ ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต าบลกะทู้
 อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

          19,020.69 1/3/2564 เลขที่ 3001826301 1

239  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้างเหมา ปป.ฯโครงการอิรวดีพรอพเพอร์ต้ี ต าบลกะทู้ อ าเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

            8,987.68 1/3/2564 เลขที่ 3001826943 1

240  3830100211876 มนัสยนต์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถกระบะบรรทุก 1 ตัน 4 ประตูมี
หลังคาครอบ หมายเลขทะเบียน กน 1700 นศ.

            1,600.00 2/3/2564 เลขที่ 2000256433 1

241  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด สาขาที่ 00001 ซ้ือ น็อต STL12 x 65 พร้อมแหวนตายสปริง             5,457.00 8/3/2564 เลขที่ 3001831926 1

1228  3839900061940 นายณรงค์ พรหมศรีพูล             7,700.00 20/3/2564 เลขที่ 2000356541



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

242 ร้านกะทู้การยาง 24 ชม (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ปะยางสติมร้อน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กต 
15 ภูเก็ต

               200.00 12/3/2564 เลขที่ 2000317850 1

243  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที0่0001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                176.55 15/3/2564 เลขที่ 2100073799 1
244  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที0่0001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง             5,141.35 15/3/2564 เลขที่ 2000320138 1
245  0835559005137 บริษัท ลักษณพันธ์ การโยธา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ซ่อมซีลชุดซ่อมกระบอกยืดกระเช้า รถกระเช้าแก้ไฟฟ้า

ขัดข้อง ทะเบียน 80-8872 ภูเก็ต
          11,235.00 16/3/2564 เลขที่ 2000331660 1

246  0105544055580 บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดชื้อ สายกันตก           14,980.00 18/3/2564 เลขที่ 3001837618 1
247  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด (สาขาที่ 00001) ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง             6,152.50 18/3/2564 เลขที่ 3001841040 1
248  0105544055580 บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ จัดชื้อ เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าและถุงมือยาง           27,820.00 18/3/2564 เลขที่ 3001837593 1
249  0833530000216 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยแสง โลหะการช่าง (ส านักงานใหญ)่ จัดจ้าง ตัดเหล็กแบบและเจาะรูเหล็กประกับ             2,568.00 18/3/2564 เลขที่ 3001838752 1
250  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.ฯ ที่ดินแบ่งขายนายประยูร             9,197.13 22/3/2564 เลขที่ 3001830885 1
251  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.ฯ โครงการสวนหลวงเจ้าฟ้า 2             8,863.45 22/3/2564 เลขที่ 3001830894 1
252  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.ฯ หมู่บ้านธินวุฒิ2             8,421.44 22/3/2564 เลขที่ 3001830899 1
253  0835561014202 บริษัท โกหงวน โรงไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.ฯ บ้านอ่าวยนต์ ม.8             7,699.19 22/3/2564 เลขที่ 3001830908 1
254  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน,ทราย,หิน งาน ปปฯ เสริมที่ดินแบ่งขาย นายชัยวัฒน์ ต.

เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
            1,007.94 29/3/2564 เลขที่ 3001846563 1

255  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน,ทราย,หิน งาน สป.มป.หมู่บ้านเทพนิมิตร ต.วิชิต อ.
เมือง จ.ภูเก็ต

            1,007.94 29/3/2564 เลขที่ 3001846559 1

256  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน,ทราย,หิน งาน ปปฯ เสริม ซ.บางทอง ต.กะทู้ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต

            1,007.94 29/3/2564 เลขที่ 3001846555 1

257  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน,ทราย,หิน งาน ปปฯ เสริม ซ.สุขสันต์1 ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต

            1,007.94 29/3/2564 เลขที่ 3001846549 1

258  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือ ปูน,ทราย,หิน งาน ปปฯ เสริม หมู่บ้านภูเก็ตเมืองทอง ต.
วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

            1,007.94 29/3/2564 เลขที่ 3001846545 1

259  0833535000095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยืนยงการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ)่ ชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                977.98 31/3/2564 เลขที่ 2100093610 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

260  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต 
สาขาที่ 00012

ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                408.00 31/3/2564 เลขที่ 2100093558 1

261  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) จัดจ้าง ซ่อมระบบไฟ รถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-8770 
ภูเก็ต

            1,315.00 31/3/2564 เลขที่ 2000406254 1

262  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต 
สาขาที่ 00012

ขอชื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ด                408.00 31/3/2564 เลขที่ 2100093547 1

จัดซ้ือ จัดซ้ือกรรไกรตัดเหล็กและคีมตัดสายเคเบิ้ล โดยเบิกจ่าย
จาก จส.ฯโครงการภูเก็ตวิลล่ากะทู้ 4 (เฟส 1)

WBS.C-63-K-PUKCS.0104
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,387.00 บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 20 คัน

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,400.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 3,069.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 903.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
1,195.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

เลขที่ 3001830677 1

264           75,189.30 2/3/2564

263  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์             9,737.00 1/3/2564

เลขที่ 2100061194 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,445.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
1,500.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,450.90 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,320.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลานสกาปิโตรเลียม 2008   สาขา000000
 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803534000563 จ านวนเงิน 
765.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,550.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000003 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,230.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,500.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

264           75,189.30 2/3/2564 เลขที่ 2100061194 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,091.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญอิ่ม   สาขา000000 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0833548001532 จ านวนเงิน 1,402.90 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687

บริษัทฉลองปิโตรเลียม จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835557016093 จ านวนเงิน 3,117.60 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,861.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,754.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3371

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,570.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,769.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,420.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

264           75,189.30 2/3/2564 เลขที่ 2100061194 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,285.00 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,230.00 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,300.00 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,574.10 
บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,546.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,396.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,450.60 บาท

264           75,189.30 2/3/2564 เลขที่ 2100061194 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 2,463.80 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 4,170.00 
บาท

บริษัทป.มายะการ จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0825525000019 จ านวนเงิน 3,829.50 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,740.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,141.40 บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 18 คัน

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,830.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 81-1332

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 951.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,165.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

264           75,189.30 2/3/2564 เลขที่ 2100061194 1

265           50,079.50 3/3/2564 เลขที่ 2100062368 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม   สาขา000003 
หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803537001757 จ านวนเงิน 
909.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 951.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,070.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1705

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย.6043

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,300.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,570.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลานสกาปิโตรเลียม 2008   สาขา000002
 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803534000563 จ านวนเงิน 
1,000.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลานสกาปิโตรเลียม 2008   สาขา000002
 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0803534000563 จ านวนเงิน 
1,414.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

265           50,079.50 3/3/2564 เลขที่ 2100062368 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000002 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,260.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสาธิตและพิทยา   สาขา000000 หมายเลข
ผู้เสียภาษีอากร 0823529000119 จ านวนเงิน 3,211.20
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญอิ่ม   สาขา000000 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0833548001532 จ านวนเงิน 1,950.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8687

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญอิ่ม   สาขา000000 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0833548001532 จ านวนเงิน 1,606.80 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,710.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.8 กย-5711

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,632.90 บาท

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 1,500.00 
บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 2,346.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429

265           50,079.50 3/3/2564 เลขที่ 2100062368 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   สาขา
000070 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 3,573.70 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,399.20 บาท

บริษัทฉลองปิโตรเลียม จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835557016093 จ านวนเงิน 1,664.10 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,141.20 บาท

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,501.20 บาท

บริษัทก้องกิ่มเฮง ปิโตรเล่ียม จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0815561001054 จ านวนเงิน 980.00 บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,800.00 บาท266  0833530000216 หจก.ไทยแสงโลหะการช่าง จัดจ้างตัดจ้างเหล็กแบนและเจาะรูเหล็กประกับ 1 รายการ                642.00 5/3/2564 เลขที่ 3001833979 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอกหมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

วันที่ 1 - 5 , 8 - 11 , 15 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-
833

วันที่ 1 - 6 , 8 - 13 , 15 กุมภาพันธ์ 2564

267 1

265           50,079.50 3/3/2564 เลขที่ 2100062368 1

นายสายันต์ เผือกแก้ว             9,100.00 5/3/2564 เลขที่ 3001817059

 1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             7,000.00 5/3/2564 เลขที่ 3001817067

1268  5810400016358



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

269  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 ชุด ให้กับงาน ขข.ฯ
แรงต่ า นายวิเชียร แสงแก้ว ต.กะทู้ WBS. 
C-64-K-PUKCS.0054 บิลเล่มที0่96/4789 ลว.10 ม.ีค.
2564

            1,007.94 8/3/2564 เลขที่ 3001837979 1

รายงานการจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ก.พ.2564
รถยนต์ ภก.80-6071

271  3839900412823 นายมนูญ หล่อโลหการ จัดจ้าง ซ่อมประกับขุดหลุม และเหล็กงัดเสา             8,400.00 8/3/2564 เลขที่ 3001835207 1
272  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างานก่อสร้าง (ปูน/ทราย/หิน) ขข.ฯ ส านักงาน

อัยการสูงสุด
            2,015.88 9/3/2564 เลขที่ 3001835075 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 3,672.00 บาท

รายงานผลการขอซ้ือขอจ้างน้ ามันเชื้อเพลิง กฟจ.ภูเก็ต งวดที่ 3 
ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 17 คัน

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,500.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4086

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 5,001.40 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3517

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,689.10 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4347

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,077.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-1921

270  0833525000335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัษฎาแก้ส (ส านักงานใหญ)่             2,954.82 8/3/2564 เลขที่ 2500186295 1

273           48,094.40 10/3/2564 เลขที่ 2100069466 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000041 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 1,540.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-15

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 2,154.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.7 กม-3429

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 979.20 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8078

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,199.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-3956

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,273.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. ฮษ-8150

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,566.70 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. กต-8863

บริษัทภูเก็ตรวมพร จ ากัด   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0835537001686 จ านวนเงิน 3,462.50 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8872

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,754.00 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-8770

273           48,094.40 10/3/2564 เลขที่ 2100069466 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,713.60 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4084

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,615.70 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม. 6กบ-7182

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,370.90 บาท

รถยนต์ทะเบียน ภก. 80-4564

บริษัทสามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด สาขา000000 หมายเลขผู้
เสียภาษีอากร 0835561021331 จ านวนเงิน 3,847.20 
บาท

รถยนต์ทะเบียน สงขลา ขอ-1944

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 832.30 บาท

รถยนต์ทะเบียน กทม.1 ฒภ-7726

บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สาขา
000062 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 0107561000013 
จ านวนเงิน 4,671.60 บาท

บริษัททุ่งทองภูเก็ต จ ากัด สาขา000001 หมายเลขผู้เสียภาษี
อากร 0835552006707 จ านวนเงิน 1,800.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 832.30 บาท

273           48,094.40 10/3/2564 เลขที่ 2100069466 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัษฎาแก๊ส   สาขา000000 หมายเลขผู้เสีย
ภาษีอากร 0833525000335 จ านวนเงิน 1,542.20 บาท

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอกหมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

วันที่ 16-19,22-25 ก.พ. 2564
จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 งาน ปป.ฯ เสริมหม้อแปลง ถ.
เขาขาด-อ่าวยนต์

P-TDD02.4-K-PUKD0.4521
จัดซ้ือ ปูน/ทราย/หิน จ านวน 1 งาน ปป.ฯ เสริมหม้อแปลง บ้าน
แหลมชั่น

P-TDD02.4-K-PUKD0.4513
จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-
833

งวด 16 - 27 ก.พ. 2564
278  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ 80-4086ภก.             5,141.35 15/3/2564 เลขที่ 3001829860 1
279  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้าง ซ่อมรถเครนขุดเจาะ ทะเบียน 80-3517 ภก.             4,231.85 15/3/2564 เลขที่ 3001829849 1
280  0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเหมารถเครน ขนาด 10 ตัน จ านวน 2 คัน วันที่ 11 

มีนาคม 2564
          17,120.00 15/3/2564 เลขที่ 3001838740 1

281  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน รถเครน ทะเบียน 80-4564 
ภก.

            4,247.90 15/3/2564 เลขที่ 3001829857 1

282  3420600035370 ร้าน นายพยัพพันธ์ จันดาหาร จัดซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน รถเครน ทะเบียน 80-4564 
ภก.

            6,634.00 15/3/2564 เลขที่ 3001829861 1

283  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน 1ชุด ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า นางบุญช่วย 
ลีลาเศรษฐกุล ต.วิชิต WBS. C-64-K-PUKCS.0075 บิลเล่มที่ 
097/4833 ลว.24 ม.ีค.2564

            1,007.94 17/3/2564 เลขที่ 3001843121 1

1

275  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์             1,007.94 11/3/2564

1

273           48,094.40 10/3/2564 เลขที่ 2100069466 1

เลขที่ 3001835050 1

274  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             5,600.00 10/3/2564 เลขที่ 3001826643

277  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             2,800.00 12/3/2564 เลขที่ 3001826638 1

276  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์             1,007.94 11/3/2564 เลขที่ 3001835036



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

284  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องงดจ่ายไฟ)             8,100.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338065 1
285  3830100232237 นายนิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกบัญชีชั้น 1)             4,200.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338317 1
286  3830100232237 นายนิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกคลังพัสดุ)             7,200.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338022 1
287  3830100232237 นายนิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกมิเตอร์ชั้น 3 ) A2             1,300.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338289 1
288  3830100232237 นายนิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกบัญชีชั้น 1)           12,550.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338201 1
289  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกบัญชีชั้น 1)                800.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338093 1
290  3830100232237 นายนิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกบริการลูกค้า2 ชั้น 1)                550.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338171 1
291  3830100232237 นาย นิรันดร เพ็ชร์สวัสด์ิ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนกมิเตอร์ชั้น 3) A1             4,200.00 17/3/2564 เลขที่ 2000338134 1
292  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือพัสดุเข้างาน ปูน 1 ชุด ให้กับงาน ขข.ฯแรงต่ า นายประจบ

 ทองประสิทธิ ์ต.วิชิต WBS. P-NHE02.0-K-PUKD0.0120 บิล
เล่มที0่97/4834 ลว.24 ม.ีค.2564

            1,007.94 17/3/2564 เลขที่ 3001843112 1

293  3830200019021 ท่าเรือนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือ ปูน/หิน/ทราย 1 ชุด 1 งาน             1,007.94 18/3/2564 เลขที่ 3001838431 1
294  0105544055580 บริษัทจอยวิชั่น จ ากัด จัดซ้ือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สายกันตก           37,450.00 23/3/2564 เลขที่ 3001835063 1
295  3839900295401 สิเหร์คาร์แคร์ ล้างสี ดูดฝุ่น รถยนต์ ฮษ-8150 กทม.                250.00 24/3/2564 เลขที่ 2000379340 1
296  0835560017143 ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด จัดซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน ทะเบียนรถ ภก.80-4564                160.50 25/3/2564 เลขที่ 3001841060 1
297  0835560005340 บริษัท ภูเก็ตเครน เซอร์วิส จ ากัด ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน วันที่ 22 มีนาคม 2564 จ านวน 2

 คัน
          23,540.00 25/3/2564 เลขที่ 3001844764 1

298  0105544055580 บริษัท จอยวิชั่น จ ากัด จัดซ้ือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เข็มขัดปีนเสาไฟ           42,800.00 25/3/2564 เลขที่ 3001835057 1
299  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ่อมรถบรรทุกติดดเครน 6 ตัน ทะเบียนรถ ภก-80-4564             2,235.00 25/3/2564 เลขที่ 3001841065 1
300  0833536000137 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกาะแก้วเรเดียล ส านักงานใหญ่ จัดซ่อมรถเครนขุดเจาะ หมายเลขทะเบียน 80-3517 ภก.                530.00 29/3/2564 เลขที่ 3001841074 1
301  3839900295401 สิเหร่คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด รถยนต์ 7กม-3429 กทม.                250.00 29/3/2564 เลขที่ 2000394848 1

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอกหมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-
2415

วันที่ 1-3,8-12,15 ม.ีค. 2564

1302  1809900564066 นายศุภฤกษ์ แย้มยิ้ม             6,300.00 29/3/2564 เลขที่ 3001833677



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บต-
833

งวด 1-6,8-10 ม.ีค. 2564
304  0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้(ภูเก็ต) จ ากัด ส านักงานใหญ่ จัดซ่อมรถบรรทุกติดเครน 6 ตัน ทะเบียน 80-4564 ภก.             8,827.50 29/3/2564 เลขที่ 3001841046 1
305  0835560017143 บริษัท ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด จัดซ่อมรถเครนขุดเจาะ หมายเลขทะเบียน 80-3517 ภก.             6,000.00 29/3/2564 เลขที่ 3001841069 1
306  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติไทยประจ าปี

 2564
            1,080.00 19/3/2564 เลขที่ 2000353004 1

307  0135557010458 บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือซิลิก้าเจล จ านวน 1 รายการ           20,758.00 1/3/2564 เลขที่ 3001822121 1
308  3839900388027 นายพงษ์วิสุทธิ ์มหิมา ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 8126 ภก.             4,200.00 5/3/2564 เลขที่ 2000278142 1
309  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสาย จ านวน 3 รายการ           64,670.80 8/3/2564 เลขที่ 3001822302 1
310  0105535089566 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทแร็คขนาดต่างๆ จ านวน 3 รายการ           92,555.00 10/3/2564 เลขที่ 3001813751 1
311  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค(ไทย) จ ากัด จัดซ้ือพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสาย จ านวน 4 รายการ           91,367.30 10/3/2564 เลขที่ 3001829765 1
312  0105562173912 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จ ากัด จัดซ้ือ COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.จ านวน 1 รายการ           39,804.00 10/3/2564 เลขที่ 3001822139 1
313  0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค(ไทย)จ ากัด จัดซ้ือเทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 

0.18X19X10,000 มม.มอก.386 จ านวน 1 รายการ
          39,697.00 10/3/2564 เลขที่ 3001831437 1

314  0835539000610 บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
321.-บาท

               321.00 10/3/2564 เลขที่ 2100069785 1

315  0125560003041 บริษัท เจอาร์อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด จัดซ้ือพัสดุ ประเภทฟิวส์แรงสูง จ านวน 5 รายการ           68,159.00 10/3/2564 เลขที่ 3001813737 1
316  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,490.-บาท             2,490.00 15/3/2564 เลขที่ 2000320465 1
317  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,202.-บาท             1,202.00 15/3/2564 เลขที่ 2000320399 1
318  0135557010458 บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือลวดอลูมิเนียม 1X10 มม.จ านวน 1 รายการ           50,076.00 15/3/2564 เลขที่ 3001811748 1
319  0105555007000 บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จ ากัด จัดซ้ือ ฟิวส์แรงสูงขนาดต่างๆ จ านวน 5 รายการ           75,114.00 15/3/2564 เลขที่ 3001830322 1
320  3839900388973 นายพสิษฐ์ อุปมา จ้างส่งหนังสือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนรายใหญ่ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564
            7,305.00 25/3/2564 เลขที่ 2000381991 1

321  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ่อมระบบไฟ รถยนต์ 80-4347 ภก.             2,434.00 17/3/2564 เลขที่ 2000337843 1
322  3530700729178 ภานุวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ่อมรถยกโฟคลิฟท์ ต.2 08-281             2,800.00 17/3/2564 เลขที่ 2000337746 1

1303  5810400016358 นายสายันต์ เผือกแก้ว             6,300.00 29/3/2564 เลขที่ 3001833698



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

323  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ             1,947.00 19/3/2564 เลขที่ 2000353736 1
324  3830200019021 ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จ านวน 3 รายการ                321.00 19/3/2564 เลขที่ 2000352775 1
325  0833533000039 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน จ านวน 1 รายการ                  98.00 19/3/2564 เลขที่ 2000353768 1
326  0835539002183 บริษัท น้ าด่ืม เอส.พ.ีเอ.จ ากัด จัดซ้ือน้ าด่ืมแบบถังประจ าเดือน ม.ค.64                545.70 25/3/2564 เลขที่ 2100087308 1
327  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายพิมพ์สต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 รายการ                800.00 29/3/2564 เลขที่ 2000395010 1
328  3800400116518 ร้านบ้านไอเดียดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายอะคริลิกติดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 รายการ (180 

แผ่น)
          27,000.00 29/3/2564 เลขที่ 2000395047 1

329  0835558008353 บริษัทกี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จ านวน 2 รายการ           11,800.00 31/3/2564 เลขที่ 2000405915 1
330  0835557000651 น้ าด่ืมภูทะเล ค่าน้ าด่ืม เดือน ม.ค.64             1,680.00 4/3/2564 เลขที่ 2000272219 1
331  3830200062953 บ้านดอกไม้ครูหยก จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด             2,500.00 10/3/2564 เลขที่ 2000305129 1
332  3850100299218 ปากน้ าซีฟู๊ด ถลาง ค่ารับรอง เดือน มีนาคม 2564             5,890.00 10/3/2564 เลขที่ 2000305062 1
333  0835561021331 บ.สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด ค่าน้ ามัน ทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,703.80 12/3/2564 เลขที่ 2100072171 1
334  0835540003210 บ.บ.ีเจ.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 2564             3,034.95 17/3/2564 เลขที่ 2000337361 1

จัดจ้างบุคคลภายนอกบ ารุงรักษาสวนหย่อมภายในอาคาร 
สนง.กฟจ.ภูเก็ต

เดือน มกราคม 2564
จัดจ้างบุคคลภายนอกบ ารุงรักษาสวนหย่อมภายในอาคาร 
สนง.กฟจ.ภูเก็ตเดือน กุมภาพันธ์ 2564

337  0107561000013 บ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามัน ทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,716.20 17/3/2564 เลขที่ 2100077587 1
จัดจ้างบุคคลภายนอกบ ารุงรักษาสวนหย่อมภายในบริเวณอาคาร 
สนง.กฟจ.ภูเก็ต

เดือน ธันวาคม 2563
339  0835534000913 บริษัท แสงเทพการไฟฟ้า จ ากัด จัดซ้ือหลอดนีออน LED 18W./D                149.99 23/3/2564 เลขที่ 2100085057 1
340  0833533000039 หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และค่ากระดาษA4 เดือน ม.ีค.64             7,674.00 24/3/2564 เลขที่ 2000374528 1
341  2830100014223 ร้านบางแปพันธุไ์ม้ จัดซ้ือ ต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารสนง.             9,800.00 24/3/2564 เลขที่ 2000377036 1

เลขที่ 2000340529 1336  5570690008909             2,000.00 17/3/2564

338  5570690008909 น.ส.ศรีนวล ค าจาด             2,000.00 17/3/2564 เลขที่ 2000340484 1

น.ส.ศรีนวล ค าจาด

335  5570690008909 น.ส.ศรีนวล ค าจาด             2,000.00 17/3/2564 เลขที่ 2000340508 1



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

(๒)  (๕)
วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

กฟจ.ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง (๖)
(๑) (๓)

342  3410102051144 ร้านคลาสสิคโฮม (ผ้าม่าน) จัดซ่อมม่านปรับแสงห้อง รจก.(อ) และผบห.กฟจ.ภก.           19,000.00 25/3/2564 เลขที่ 2000383319 1
343  0825558000131 บริษัท เซาท์เทิร์น เออีซี จ ากัด (สาขาที่ 1) ค่ารับรอง เดือน ม.ีค. 2564             1,000.00 29/3/2564 เลขที่ 2000393949 1
344  0835561021331 บ.สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด ค่าน้ ามัน ทะเบียน 9กฒ-3114 กทม.             1,272.80 30/3/2564 เลขที่ 2100092413 1
345  3839900156100 ร้านจิ้ฮ้ัว ค่ารับรอง เดือน ม.ีค. 2564             3,110.00 30/3/2564 เลขที่ 2000401855 1

รวมทั้งสิ้น       3,404,973.08

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบันทึก

(๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

     ๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

        ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


