
 
 
 

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐ 
         เรื่อง  ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

                และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก  
และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด นั้น 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐ จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
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ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อ
จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

1  0923561000594 บริษทั บางจากสาขากาญจนดิษฐ จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงทะเบียนรถ กฉ.
4564 สฎ. ประจําเดือนธันวาคม 2563

                 5,863.47 4/1/2564 เลขที่ 2100011994 1

2  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา
จางถายเอกสารประจําเดือน ธันวาคม 
2563

                    169.50 4/1/2564 เลขที่ 2002011905 1

3  5840300009228 รานวชิรภัณฑ จดัซ้ือเคร่ืองมือชาง                  4,060.00 4/1/2564 เลขที่ 2002021154 1

4  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
คาเครื่องด่ืม-อาหารวาง ประชุม ผูบริหาร 
ป 2564

                    225.00 4/1/2564 เลขที่ 2000006966 1

5  3410001965154 น้ําดื่มใจเพชร
คาน้ําด่ืมใชสํานกังาน กฟย.อ.ดอนสัก 
ประจําเดื่อน มกราคม 2564

                    320.00 4/1/2564 เลขที่ 2000126781 1

6  0105536080112
บริษทั บางจากปโตเลี่ยม จํากัด (มหาชน)
 และ บริษทั ผาหลวง ปโตเลี่ยม จํากัด

จดัซ้ือ น้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตหมายเลข
ทะเบียน 8 กย 5690 กทม.ประจําเดือน 
ธันวาคม 2563

                 7,300.04 6/1/2564 เลขที่ 2100011994 1

7  0845553001695 บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตรเล่ียม จํากัด คาน้ํามัน 8 กย.5084 กทม.                  1,200.00 6/1/2564 เลขที่ 2000015818 1

8  0107544000043 โฮมโปร สุราษฎรืธานี คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                  1,140.72 7/1/2564 เลขที่ 2000024796 1

9  0107537000521 สยามเเม็คโคร คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                     488.00 7/1/2564 เลขที่ 200024829 1

10  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือไปกลับ ดอนสัก-เกาะนก
ตะเภา

                 3,000.00 8/1/2564 เลขที่ 2002008832 1

11  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายปลอบ หนจู ูม.9
 ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 2,088.62 11/1/2564 เลขที่ 3001807546 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
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ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อ
จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

12  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายสมมุง สุขเกิด 
ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,048.13 11/1/2564 เลขที่ 3001807573 1

13  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต นายธนกิตต พรหม
จติต ม.5 ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               14,040.15 11/1/2564 เลขที่ 3001807568 1

14  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต บ.ทาเรือราชาเฟอร
รี่ จํากัด (มหาชน) ม.8 ต.ดอนสัก อ.ดอน
สัก จ.สุราษฎรธานี

                 9,560.64 11/1/2564 เลขที่ 3001807569 1

15  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางจดิาภา ทอง
พันธ ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               78,318.55 11/1/2564 เลขที่ 3001807538 1

16  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตนายจนิวัฒน อินทร
พรหม ม.2 ต.ทุงรัง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               82,511.87 11/1/2564 เลขที่ 3001807608 1

17  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต บ.พี.วี.เอส.ไทยแมน
เนจเมนท จํากัด ม.1 ต.ตะเคียนทอง อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               55,680.02 11/1/2564 เลขที่ 3001807582 1

18  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายสมรักษ ชัยสุทธิ์
 ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               16,097.38 11/1/2564 เลขที่ 3001807522 1

19  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)
คาน้ํามันดีเซลโรงจกัรเกาะนกตะเภา 
จํานวน 500 ลิตร

               12,420.00 11/1/2564 เลขที่ 5200006911 1

20  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)
คาน้ํามันหลอลื่นโรงจกัรเกาะนกตะเภา 
จํานวน 18 ลิตร

                 2,430.00 11/1/2564 เลขที่ 2000070320 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข
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จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

21  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือขนสงน้ํามันโรงจกัรเกาะนก
ตะเภา

                 3,000.00 11/1/2564 เลขที่ 2000039562 1

22  0843555000902
หางหุนสวนจํากัด เอ.เอส.เค. 
วิศวกรรมไฟฟา (2012)

จดัจางรถเครนไฮดรอลิค ขนาด 3.5 ตัน                  6,420.00 12/1/2564 เลขที่ 2000041783 1

23  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต บ.ไปรษณียไทย 
จํากัด(มหาชน) ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎรธานี

               26,237.05 12/1/2564 เลขที่ 3001808427 1

24  4840300002098 รานดอนสักซีร็อกซ จดัซ้ือวัสดุสํานกังาน                  2,283.00 12/1/2564 เลขที่ 2000052962 1

25  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต นายวันชนะ รุจริะ
มาศ ม.2 ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 8,260.74 13/1/2564 เลขที่ 3001809093 1

26  0845562006955 บ.วีเวิรคคอรปอเรชั่น จํากัด จางซอมรถยนตทะเบียน 83-3850 สฎ                13,910.00 13/1/2564 เลขที่ 3001809500 1

27  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางสาวกมลมาศ 
สรางสกุล ม.9 ต.ทาทอง อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 6,289.09 13/1/2564 เลขที่ 3001809103 1

28  1840290003190 สาโรจนอะไหลยนต คาซอมรถยนตทะเบียน ผจ-2659 สฎ                     830.00 13/1/2564 เลขที่ 2000072689 1

29  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขต นายมนสั ใจงาม ม.
4 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร
ธานี

                 8,568.30 13/1/2564 เลขที่ 3001809099 1

30  3840800096476 ศูนยเบรค-คลัทช สุราษฎรธานี จางซอมรถยนตทะเบียน ขข-1814 สฎ                29,800.00 13/1/2564 เลขที่ 3001809520 1

31  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตนายนพรัตน รอดดํา
 ม.6 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร
ธานี

                 1,646.30 13/1/2564 เลขที่ 3001809050 1

32  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางสาวบุญยืน เมฆ
มูสิก ม.10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,925.42 13/1/2564 เลขที่ 3001809084 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข
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จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

33  5849900075467 รานปณชัยการคา คาวัสดุสํานกังาน                  1,335.00 13/1/2564 เลขที่ 2000060739 1

34  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายวีรชัย แสง
พรหมมินทร ม.2 ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 9,273.23 13/1/2564 เลขที่ 3001809197 1

35  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
คาเครื่องด่ืม+อาหารวาง ประชมการ
ประเมินผลเเละปรับปรุงควบคุมภายใน

                    350.00 13/1/2564 เลขที่ 2000047310 1

36  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช นางมลชีญา พัฒนเวช                     700.00 13/1/2564 เลขที่ 2000047323 1

37  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกฟภ. รถ
ทะเบียน ผจ-2659สฎ. 2ฒณ9012กทม.

               25,928.47 14/1/2564 เลขที่ 2100045508 1

38  1840290003190 รานสาโรจนอะไหลยนต คาซอมรถยนตทะเบียน กฉ-4564 สฎ                  1,775.00 14/1/2564 เลขที่ 2000064497 1

39  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม จดัซ้ือน้ํามันดีเซลเติมรถยนต กฟภ.                15,624.30 15/1/2564 เลขที่ 2000076971 1

40  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
งานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา นาย
ธวัชชัย ไชยศิริ

                 5,458.07 18/1/2564 เลขที่ 3001810831 1

41  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒการไฟฟา
งานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา นายธี
ระวัฒน ธีระดํารงกุล

                 2,288.22 18/1/2564 เลขที่ 3001810827 1

42  0843555000902 หจก.เอ เอส เค.วศิวกรรมไฟฟา (2012)
ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา นายจรีะพงศ
 ทองเผือก

                 3,723.55 18/1/2564 เลขที่ 3001810851 1

43  0843555000902 หจก.เอ เอส เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
งานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา นาย
สถาพร ลิลา

               28,902.93 18/1/2564 เลขที่ 3001810839 1

44  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
งานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา บริษทั 
เซาเทิรน มิกซ จํากัด

                 8,268.36 18/1/2564 เลขที่ 3001810848 1

45  0843555000902 หจก.เอ เอส เค.วศิวกรรมไฟฟา (2012)
งานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา นาย
สําราญ สุบรรณ

                 2,690.63 18/1/2564 เลขที่ 3001810833 1

46  3840300170731 รานอําพรรณเครืองเขียน คากระดาษทิชชู 1 โหล                     170.00 18/1/2564 เลขที่ 2000091100 1

47  3849900116728 รานเอกศิลป คาตรายาง                     850.00 19/1/2564 เลขที่ 2000104124 1
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48  3209900318229 นายคฑา มาลีการ
สติ๊กเกอรติดคัดกรอกพนกังานกอนเขา
สํานกังาน

                    479.00 19/1/2564 เลขที่ 2000073382 1

49 นายสุวิทย หีตรัตน (สุวิทยวัสดุกอสราง) จดัซ้ือวัสดุดานชาง                     120.00 20/1/2564 เลขที่ 3001813871 1

50  1840100221913 รานชางยูการยาง คาซอมรถยนตทะเบียน ขข-1814 สฎ                     180.00 20/1/2564 เลขที่ 2000088531 1

51  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุม Green Office                     950.00 20/1/2564 เลขที่ 2000079330 1

52  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช คาเครื่องด่ืม อาหารวาง ติดตามลูกหนี้                     500.00 20/1/2564 เลขที่ 2000079303 1

53  3840300184210 รานสุนนัทวานชิ จดัซ้ือวัสดุสํานกังาน                     390.00 20/1/2564 เลขที่ 2000091189 1

54  1809900181639 สุมาดีเภสัช เคร่ืองวัดอุณหภูมิ                  7,800.00 21/1/2564 เลขที่ 5200008075 1

55  0843526000274 หจก.วิจติรปโตรเลียม คาน้ํามัน 8 กย 5084 กทม.                  1,000.00 22/1/2564 เลขที่ 2000087846 1

56  0845540000091 บริษทั สยามพี.พี.ซ.ีออโตเมชั่น จดัซ้ือหมึกริโก+Brother TN-3350                  7,560.75 25/1/2564 เลขที่ 2000154713 1

57  1840100166289 รานสิงหอะไหลยนต
คาเปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนตทะเบียน 
82-5285 สฎ

                 6,460.00 25/1/2564 เลขที่ 2000108705 1

58  0843539000367 หจก.พงษไชยสุราษฎรธานี
จดัซ้ือครุภัณฑสํานกังาน(เคร่ืองเจาะ
กระดาษ)

                 4,500.00 25/1/2564 เลขที่ 5200016640 1

59  3841700069915 รานธัญชนกเฟอรนเิจอร จดัซ้ือครุภัณฑสํานกังาน                29,746.00 25/1/2564 เลขที่ 3001810839 1

60  3840300076883 นายจรัญ ทับเกลี้ยง
คาจางเหมารถยนตปฏิบัติงานซอมแซม
ระบบจําหนาย 8 วัน

                 6,400.00 25/1/2564 เลขที่ 2000206394 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อ
จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

61  0107552000146 บริษทั กันกุลเอ็นจเินยีร่ิง จํากัด (มหาชน) จดัซ้ือเคร่ืองมือชาง                53,500.00 26/1/2564 เลขที่ 3001815489 1

62  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางพรทิพย นาค
แกว ม.7 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,280.47 26/1/2564 เลขที่ 3001816005 1

63  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายธวัชชัย ไชยศิริ 
ม.5 ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 4,980.26 26/1/2564 เลขที่ 3001815750 1

64  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางนติยา จนีหีต ม.
1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 2,112.72 26/1/2564 เลขที่ 3001816029 1

65  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตนางสาวธิดารัตน สุ
พุทธยางกูร ม.9 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 1,594.92 26/1/2564 เลขที่ 3001815772 1

66  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตบริษทัทาเรือราชา
เฟอรร่ี จํากัด(มหาชน)ม.8 ต.ดอนสัก อ.
ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

                 6,310.89 26/1/2564 เลขที่ 3001815764 1

67  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขต นางฉวีวรรณ ภู
กาญจนเดช ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจน
ดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 1,054.81 26/1/2564 เลขที่ 3001816045 1

68  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายชําน ิเพชรรักษ 
ม.1 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 1,171.01 26/1/2564 เลขที่ 3001815945 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
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จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

69  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายธรรมรัตน คง
ทองเอียด ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,280.47 26/1/2564 เลขที่ 3001815749 1

70  0843546000229 หจก จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
งานภัยพิบัติ บานกงตอ ม.9 ต.คลองสระ 
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               43,255.63 27/1/2564 เลขที่ 3001816628 1

71  3841700069915 รานธัญชนกเฟอรนเิจอร
จดัซ้ือครุภัณฑเคร่ืองมือ(งบลงทุนเรงดวน)ตู
เก็บเคร่ืองมือ

                 6,420.00 27/1/2564 เลขที่ 3001816870 1

72  0107552000146 บริษทักันกุลเอ็นจเินยีร่ิงจํากัด(มหาชน) จดัซ้ือครุภัณฑเคร่ืองมือ(งบลงวทุนเรงดวน)                80,250.00 27/1/2564 เลขที่ 3001816863 1

73  3840300178619 นางสุมาลัย ปานแกว
คาจางทําความสะอาดสํานกังาน กฟย.อ.
ดอนสัก

                 2,520.00 27/1/2564 เลขที่ 2000028075 1

74  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม จดัซ้ือน้ํามันดีเซล                12,720.00 27/1/2564 เลขที่ 2000076984 1

75  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คาจางขนสง-ขนยายน้ํามันดีเซล                  3,000.00 27/1/2564 เลขที่ 2000039562 1

76  3840200006336 รานกิจเจริญ จดัซ้ือยาฆาหญา ไกลโฟเซส                     430.00 28/1/2564 เลขที่ 2000117587 1

77  5849900075467 รานปณชัยการคา ซื้อหมึกเคร่ืองปร้ินท HP 932XL                  3,100.00 28/1/2564 เลขที่ 2000115550 1

78  0107555000228 บ.ไทยไพบูลยประกันภัย จํากัด(มหาชน)
คาประกันภัยรถยนตประเภท 3 ทะเบียน 
82-9685 สฎ

                 2,200.99 28/1/2564 เลขที่ 2000175189 1

79  3840300238964 นายโกมล บุญสิน
คาจางเหมารถยนตจดหนวยรายใหญ 
ประจําเดือน ม.ค.64

                    800.00 28/1/2564 เลขที่ 2000077399 1

80  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา
จางถายเอกสารประจําเดือน มกราคม 
2564

                    813.75 29/1/2564 เลขที่ 2000125626 1

81  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด

จกัซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติ
ตามภารกิจของกฟภ. รถทะเบียน ผจ-
2659สฎ. 2ฒณ9012กทม. 80-8770
สฎ. 2ฒฮ5630กทม. 83-0367สฎ.

               27,194.70 29/1/2564 เลขที่ 2000076984 1

82  3840200135977 นางสาววันทนา แสนกันคํา
งานจดัจางถายเอกสารและเคลือบบัตร
แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา

                 5,055.00 29/1/2564 เลขที่ 2000125572 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข
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จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

83  0923561000594 บริษทับางจากปโตรเลี่ยม จํากัด (มหาชน)
คาน้ํามันรถยนตทะเบียน 82-3850สฎ,7
กม1877กทม,1นก435กทม,82-5285
สฎ,ขข-1814สฎ

               39,956.70 29/1/2564 เลขที่ 2100045508 1

84  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา คาถายเอกสารเดือนกุมภาพันธ                  1,658.25 29/1/2564 เลขที่ 2000255463 1

85  0845562006955
บ.วีเวิรคคอรปอเรชั่น จํากัด(สํานกังาน
ใหญ)

คาซอมรถยนตทะเบียน 82-3850 สฎ                  9,811.90 29/1/2564 เลขที่ 3001819106 1

86  3840200135977 นางวันทนยี แสนกันคํา
คาถายเอกสาร ประจําเดือน มกราคม 
2564

                    618.75 29/1/2564 เลขที่ 2000125635 1

87  0105536080112 บริษทับางจาก และ ปตท. จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื่อเพลิง หมายเลขทะเบียนรถ
 7 กม 1714 ทดแทน 7กม1971 กทม

                 9,800.00 29/1/2564 เลขที่ 2100045508 1

88  1401500021525 พรเทพการคา ไมกวาด                     660.00 29/1/2564 เลขที่ 2000145527 1

89  0107537000521 สยามเเม็คโคร ถุงขยะดํา                     236.00 29/1/2564 เลขที่ 2000145614 1

90  3840200230163 ลานทราย ภูศักดิ์ คาทราย                  2,800.00 29/1/2564 เลขที่ 2000151799 1

91  0853543000082
หางหุนสวนจํากัด วิยะดาปโตรเลียม 
(2000)สาขาดอนสัก

คาน้ํามันดีเซลใชเติมรถยนตของ กฟภ.เพื่อ
ปฏิบัติงานและภาระการกิจของ กฟภ.

               13,512.30 29/1/2564 เลขที่ 2000070320 1

92  3840300178619 นางสุมาลัย ปานแกว
คาจางทําความสะอาดเคร่ืองนอนหองเวร
แกไฟฟาขัดของ

                 6,300.00 29/1/2564 เลขที่ 2000047119 1

93  0107536000633 บิ๊กซี กลองเก็บเอกสาร                  1,593.00 30/1/2564 เลขที่ 2000150626 1

94  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา
งานจดัจางถายเอกสารและเคลือบบัตร 
เดือนกุมภาพันธ 2564

                 4,131.75 1/2/2564 เลขที่ 2000262936 1

95  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางดรุณี อินทร
จนัทร ม.4 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,246.87 1/2/2564 เลขที่ 3001819438 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข
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จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

96  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางมาลี แสนเจริญ 
ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

                 4,851.13 1/2/2564 เลขที่ 3001819192 1

97  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายประกิจ สุวรรณ
มาก ม.4 ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,252.04 1/2/2564 เลขที่ 3001819451 1

98  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางสาวภัทราภรณ 
ริยาพันธ ม.1 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 1,182.39 1/2/2564 เลขที่ 3001819433 1

99  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายธรรมนญู แกว
กาญจน ม.15 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎรธานี

               18,370.52 1/2/2564 เลขที่ 3001819185 1

100  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายวรรโณ ผองแผว
 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,283.05 1/2/2564 เลขที่ 3001819453 1

101  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตบริษทัเจน
เนอรัลทรานสมิสชั่นเนท็เวิรคจํากัด ม.5 ต.
ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

                 4,535.09 1/2/2564 เลขที่ 3001819198 1

102  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายวชิรศรณ ต้ังสิริ
พันธกุล ม.2 ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 6,364.73 1/2/2564 เลขที่ 3001819179 1

103  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางพงศศักดิ์ เสรี
บูรณะพงศ ม.1 ต.ทาทองใหม อ.กาญจน
ดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 3,082.18 1/2/2564 เลขที่ 3001819446 1



ลําดับที่
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เหตุผล

สนับสนุน

104  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตนางสาววรวลัญช 
แทนนลิ ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

               22,833.09 1/2/2564 เลขที่ 3001819509 1

105  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางสาวธิดารัตน 
มิตรรักษ ม.2 ต.ชางซาย อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 2,246.87 1/2/2564 เลขที่ 3001819518 1

106  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายสุทธิรักษ 
ชูพัฒนพงค ม.4 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธานี

                 2,267.54 1/2/2564 เลขที่ 3001819513 1

107  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายทิติพงษ ภู
เกษมวรางกูร ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.
สุราษฎรธานี

               14,078.49 1/2/2564 เลขที่ 3001819187 1

108  3801200505040 นายธน ูกูเมือง งานจางเหมาตกเเตงสวน เดือน ม.ค.2564                  4,000.00 1/2/2564 เลขที่ 2000128877 1

109  3801500395442 นางมาลัยทิพย หาญกลา คาเชาที่ดินวางผลิตภัณฑคอนกรีต ม.ค.64                  9,000.00 1/2/2564 เลขที่ 5200013990 1

110  3840200135977 นางวันทนา เเสนกันคํา
งานจางเหมาคาถายเอกสาร เดือน ม.ค.
2564

                    476.25 1/2/2564 เลขที่ 2000125644 1

111  3800400966724 น.ส.จติรจํานง เนาวรัด
คาจางเหมาทําความสะอาด เดือน มกราคม
 2564

                 7,508.00 1/2/2564 เลขที่ 520001358 1

112  3800400966724 นางมลธิญา พะฒนเวช
งานจางเหมาทําความสะอาด เดือน 
มกราคม 2564

                 7,508.00 1/2/2564 เลขที่ 5200013558 1

113  5849900075467 รานปณชัย คากระดาษ A4                  3,300.00 1/2/2564 เลขที่ 2000130583 1

114  3410001965154 น้ําดื่มใจเพชร
คาน้ําด่ืมใชสํานกังานเดือน กุมภาพันธ
2564

                    260.00 1/2/2564 เลขที่ 2000331791 1

115  3840300178619 นางสุมาลัย ปานแกว
คาจางทําความสะอาดสํานกังาน 
ประจําเดือน ก.พ.64

                 2,268.00 1/2/2564 เลขที่ 2000142633 1
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116  0923561000594 บริษทั บางจากสาขากาญจนดิษฐ จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันทะเบียนรถ กฉ.4564 สฎ.
ประจําเดือน ม.ค.64

                 6,431.75 2/2/2564 เลขที่ 2100045508 1

117  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
จางเหมาตัดลิดรอนตนไมแบบเฉพาะคราว
 ประจําเดือน มกราคม 2564 (เกาะนก
ตะเภา)

                 7,700.00 2/2/2564 เลขที่ 5200015329 1

118  0845561000465 บริษทั รอยอันพันอยาง ฮารดแวร จํากัด จดัซ้ือเคร่ืองมือชาง                14,900.01 2/2/2564 เลขที่ 2100032948 1

119  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุม 
คณะกรรมการความปลอดภัย

                    350.00 2/2/2564 เลขที่ 2000138003 1

120  4940300002098 ดอนสักซีร็อกซ คาถายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ 2564                     450.00 2/2/2564 เลขที่ 2000266946 1

121  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา คาถายเอกสาร                       14.25 3/2/2564 เลขที่ 2000125668 1

122  0105536080112 บริษทั บางจากกรีนเนท จํากัด
จดัซ้ือ น้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตหมายเลข
ทะเบียน 8 กย 5690 กทม.ประจําเดือน 
มกราคม 2564

               35,000.00 3/2/2564 เลขที่ 2100045508 1

123  0845540000091 บริษทัสยามพี.พี.ซ.ี ออโตเมชั่น จํากัด
เคร่ืองคํานวณไฟฟา 12 หลักและ
เคร่ืองตรวจธนบัตร

               14,025.00 4/2/2564 เลขที่ 5200025222 1

124  0845553001695 บริษทั เอ็น แแอนด เอ ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถ 8กย 5084 กทม.                  1,000.00 4/2/2564 เลขที่ 2000144284 1

125  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุม KPI                     900.00 5/2/2564 เลขที่ 2000151964 1

126  0107544000043 บริษทั โฮมโปรดักส เซ็นเตอร วัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                     387.03 7/2/2564 เลขที่ 2000180318 1

127  0994000165501
บริษทั ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สุราษฎร
ธาน)ี

จดัซ้ืออุปกรณเพื่อใชกับงาน GECC                  1,477.00 8/2/2564 เลขที่ 2000176183 1

128  0107544000043 บริษทั โฮมโปรดักส เซ็นเตอร คาจดัซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด                  1,958.43 8/2/2564 เลขที่ 2000180296 1

129  1801400020841 รานหนึง่เครื่องตัดหญา คาซอมแซมเลื่อยยนต                     450.00 8/2/2564 เลขที่ 2000187304 1

130  3100600044801 ราน พ.โลหะการ
คาจดัซ้ืออุปกรณเครื่องมือชางประจําชุด
ซอมแซม กฟย.อ.ดอนสัก

                 3,300.00 8/2/2564 เลขที่ 2000187114 1

131  3840300076883 นายจรัญ ทับเกลี้ยง
คาจางเหมารถยนต เพื่อปฏิบัติงาน
ซอมแซมระบบจําหนาย จํานวน 14 วัน

               11,200.00 9/2/2564 เลขที่ 2000209108 1
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132  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายโสภี พงษไทย 
ม.6 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 5,273.14 10/2/2564 เลขที่ 3001824787 1

133  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตโรงเรียนบานควน
นมิิต ม.1 ต.ทุงรัง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               13,656.37 10/2/2564 เลขที่ 3001824799 1

134  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายเที่ยว เกื้อสม 
ม.5 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               29,574.69 10/2/2564 เลขที่ 3001824791 1

135  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนางศรีสุวรรณ เอม
บุญลือ ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,738.09 10/2/2564 เลขที่ 3001824805 1

136  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตนายศิริชัย เกษบุรี 
ม.2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

                 2,101.58 10/2/2564 เลขที่ 3001824797 1

137  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุมประจําเดือน 
ก.พ.64

                    850.00 10/2/2564 เลขที่ 2000173015 1

138  1840100281851 รานอานนทแอร คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ                  8,400.00 10/2/2564 เลขที่ 2000180366 1

139  0107536000633 บริษทั บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                     528.00 10/2/2564 เลขที่ 2000174719 1

140  0994000165501 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)
คาน้ํามันดีเซลโรงจกัรเกาะนกตะเภา 
จํานวน 500 ลิตร

               13,320.00 10/2/2564
เลขที่  
3001817342

1

141  1840300032065 นายพีรยุทธ พลูสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือขนสงน้ํามันโรงจกัรเกาะนก
ตะเภา

                 3,000.00 10/2/2564 เลขที่ 2000047119 1

142  0994000165501 บริษทั สยามพี.พี.ซ.ีออโตเมชั่น จํากัด จดัซ้ือหมึกพริ๊นเตอรริโก จํานวน 2 กลอง                  6,800.00 11/2/2564 เลขที่ 2000188046 1

143  0105544096928 บริษทั ฟวเจอร บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด กระดาษโพส ขนาด 7.8 ซ.ม. x 50 เมตร                25,359.00 12/2/2564 เลขที่ 2000255825 1

144  3419900211449 ราน พีเอสพี มารท จดัซ้ือลูกลอวัดระยะทาง                  5,029.00 15/2/2564 เลขที่ 5200019852 1
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145  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด

จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกฟภ. รถ
ทะเบียน ผจ-2659สฎ. 2ฒณ9012กทม.
 80-8770สฎ. 2ฒฮ5630กทม. 
83-0367สฎ.

               25,480.00 15/2/2564 เลขที่ 2000162468 1

146  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด

จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกฟภ. รถ
ทะเบียน ผจ-2659สฎ. 2ฒณ9012กทม.
 80-8770สฎ. 2ฒฮ5630กทม. 
83-0367สฎ.

                 4,022.70 15/2/2564 เลขที่ 2000162639 1

147  0845553001695 บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตรเล่ียม จํากัด คาน้ํามันรถ 8 กย 5084 กทม                  1,700.00 15/2/2564 เลขที่ 2000185800 1

148  0107544000043 โฮมโปรสุราษฎรธานี คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                     327.86 15/2/2564 เลขที่ 2000271109 1

149  3102001688834 ป.มอเตอรแอรดอนสัก
คาซอมวิทยุรับสงของสํานกังานใชงาน
ติดตอสื่อสารงานแกไฟฟาขัดของ

                 3,200.00 15/2/2564 เลขที่ 2000241705 1

150  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันดีเซลเติมรถยนตเพื่อปฏิบัติงาน
และภาระกิจของ กฟภ.

               14,253.50 15/2/2564 เลขที่ 2000162643 1

151  3840900081098 นายสรพงษ สมกลิ่น งานจดัจางทาสีเบอรเสา 115 kV                74,525.00 16/2/2564 เลขที่ 3001826828 1

152  0125560022747 บริษทั ยูนติี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด อุปกรณคอม                  3,915.00 16/2/2564 เลขที่ 2000203772 1

153  3841200393012 รานทรัพยประสาน ซื้อตนไม                  1,825.00 16/2/2564 เลขที่ 2000195497 1

154  3209900318229 นายคฑา มาลีการ คาจางทําปายบงชี้เเละจดุบริการตางๆ                  6,865.00 16/2/2564 เลขที่ 2000195479 1

155  3840200002772 รานตุมอะไหลยนต
จดัซ้ือน้ํามันเคร่ืองยนตดีเซล สําหรับเครื่อง
กําเนดิไฟฟา

                 1,200.00 17/2/2564 เลขที่ 2000263512 1

156  0105555021215 ไทวัสดุ วัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                     144.00 17/2/2564 เลขที่ 2000209351 1

157  3620400114878 วันเพ็ญพันธุไม ดิน                     600.00 18/2/2564 เลขที่ 2000209171 1

158  3840200216373 รานพลอยวัสดุ จดัซ้ือพลั่วตักดิน                     360.00 19/2/2564 เลขที่ 2000255900 1

159  0105538032743 บริษทั บีทูเอส จํากัด ตรายางเเละหมึก                     640.00 19/2/2564 เลขที่ 2000237553 1
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160  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา จางเหมาขยาย นายสมเดช เหงทับ                  4,789.25 22/2/2564 เลขที่ 3001830304 1

161  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
เทศบาลตําบลชางซาย บานกงตาก-บาน
ดอนเนยีง

                 4,654.29 22/2/2564 เลขที่ 3001830287 1

162  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส รร.บานปากกะแดะ-บาน
นายนพพร

                 2,860.22 22/2/2564 เลขที่ 3001830504 1

163  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค วิศวกรรมไฟฟา(2012) เทศบาลตําบลชางซาย บานเหนอืคลอง                10,585.19 22/2/2564 เลขที่ 3001830291 1

164  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส สายบานนางฉออน-บาน
นายชม

               47,939.06 22/2/2564 เลขที่ 3001830309 1

165  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา อบต.พลายวาส สายบานนางขวัญใจ                  2,536.35 22/2/2564 เลขที่ 3001830574 1

166  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส ศาลาหมูบาน-สะพานทา
เตียน

               29,277.20 22/2/2564 เลขที่ 3001830558 1

167  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา อบต.คลองสระ ประปาหมูบาน                20,989.66 22/2/2564 เลขที่ 3001830554 1

168  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส สะพานวัดพวง-บานนาง
สบาย

                 8,154.87 22/2/2564 เลขที่ 3001830492 1

169  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค วิศวกรรมไฟฟา(2012)
เทศบาลชางซาย บานหวยดาน-บาน
หัวหมากบน

               13,725.67 22/2/2564 เลขที่ 3001830300 1

170  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส สายบานทรงไทย-บาน
นายนพินธ

                 3,543.31 22/2/2564 เลขที่ 3001830559 1

171  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.พลายวาส สายบานนายศักดิ์ศิลป-
บานนายธเรศ

               24,835.27 22/2/2564 เลขที่ 3001830511 1

172  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค วิศวกรรมไฟฟา(2012)
เทศบาลชางซาย ถนนบานดอนยา-บาน
ปากคู

               29,524.31 22/2/2564 เลขที่ 3001830306 1

173 รานธัญชนก เฟอรนเิจอร คุรุภัณฑสํานกังาน                72,546.00 22/2/2564 เลขที่ 3001821174 1

174  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ผปบ.                     500.00 22/2/2564 เลขที่ 2000237420 1

175  3209900318229 นายคฑา มาลีการ ถังขยะมีลอ                  1,200.00 22/2/2564 เลขที่ 2000237451 1
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176  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
เคร่ืองดื่มอาหารวาง พิจารณาปรับระดับชั้น
 การไฟฟา

                    175.00 22/2/2564 เลขที่ 2000237397 1

177  0107537000521 เเม็คโคร วัสดุเบ็ดเตล็ด                  1,205.00 22/2/2564 เลขที่ 2000237194 1

178  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุม สายสื่อสาร                     375.00 22/2/2564 เลขที่ 2000237210 1

179  0107544000043 โฮมโปร คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                  1,631.54 22/2/2564 เลขที่ 2000237363 1

180  0994000165501 รานเพือนสนทิกราฟฟค
จางทําสติ๊กเกอรปายคําเตือน ปองกันการ
กระทําละเมิดกับมิเตอรของ ผมต.กฟอ.

                 4,800.00 23/2/2564 เลขที่ 2100059573 1

181  3841700008819 รานบิ๊กโตเจริญยนต จดัซ้ือโซเลื่อยยนต                     740.00 23/2/2564 เลขที่ 2000241575 1

182 ธัญชนกเฟอรนเิจอร ครุภัณฑสํานกังาน                11,400.00 23/2/2564 เลขที่ 5200025046 1

183  3800800238971 ชากิร พันธุไม ตนไม Green Office                  3,920.00 23/2/2564 เลขที่ 200237484 1

184  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ติดตามลูกหนี้                     400.00 23/2/2564 เลขที่ 2000239739 1

185  3841700069915 รานธัญชนกเฟอรนเิจอร
จดัซ้ือครุภัณฑสํานกังานเพื่อใชงานประจํา
แผนกมิเตอร

               29,746.00 24/2/2564 เลขที่ 5200025526 1

186  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
อบต.พลายวาส สายบานนายสุวิทย เผือก
เหล็ก-บานนายสุวิทย บัวคง

               11,687.20 24/2/2564 เลขที่ 3001832183 1

187  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตเทศบาลตําบลชาง
ซายสายคลองสายมด ม.2 ต.ชางซาย อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               22,280.60 24/2/2564 เลขที่ 3001831384 1

188  3801200245943 อูบุญเจอืชางยนต จดัซอมรถยนตทะเบียน 80-8770 สฎ                  9,900.00 24/2/2564 เลขที่ 2000263337 1

189  3801200245943 อูบุญเจอืชางยนต
จดัจางบํารุงรักษารถยนตทะเบียน 
80-8770 สฎ

                 6,080.00 24/2/2564 เลขที่ 2000263307 1

190  0105536080112 บริษทั บางจาก และ ปตท.จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียนรถ 7กม 
1971 กทม

                 9,800.00 24/2/2564

เลขที่ 
2000278194/200
0278131/200027
8237/200027828
8

1
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191  0105536080112 บริษทั บางจากกรีนเนท จํากัด
จดัซ้ือ น้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตหมายเลข
ทะเบียน 8 กย 5690 กทม.ประจําเดือน 
กุมภาพันธ 2564

               35,000.00 25/2/2564

เลขที่ 
2000274270/200
0274560/200027
5788/200027610
5

1

192  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกฟภ. รถ
ทะเบียน ผจ-2659สฎ. 2ฒณ9012กทม.

               27,550.00 25/2/2564 เลขที่ 2000278388 1

193  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา คาถายเอกสารเดือนมีนาคม                  1,768.50 25/2/2564 เลขที่ 2000412663 1

194  0923561000594 บริษทับางจากปโตรเลี่ยม จํากัด (มหาชน) คาน้ํามันเดือนมีนาคม                43,635.11 25/2/2564 เลขที่ 2000278422 1

195  0845553001695 ติดตามลูกหนี้ คาน้ํามันรถ 8 กย 5084 กทม.                  1,000.00 25/2/2564 เลขที่ 2000242799 1

196  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุมงาน
บํารุงรักษาระบบจําหนาย

                    100.00 25/2/2564 เลขที่ 2000245763 1

197  5849900075467 ปณขัยการคา คากระดาษ A4                  3,300.00 25/2/2564 เลขที่ 2000266862 1

198  3919900086341 น้ําดื่มนวิไลฟ คาน้ําด่ืม เดือน กุมภาพันธ 2564                  1,245.00 25/2/2564 เลขที่ 2000246465 1

199  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันแกสโซฮอล95-น้ํามันหลอลื่น ใช
ภาระกิจชอง กฟภ.

                    942.00 25/2/2564 เลขที่ 2000224399 1

200  3840300178619 นางสุมาลัย ปานแกว
คาจางเหมาทําความสะอาดเครื่องนอนหอง
เวร กฟย.อ.ดส. ประจําเดือน ม.ีค.64

                 6,975.00 25/2/2564 เลขที่ 2000142633 1

201  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา
จางถายเอกสาร ประจําเดือน กุมภาพันธ 
2564

                    625.50 26/2/2564 เลขที่ 2000255437 1
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202  0923561000594 บริษทั บางจากสาขากาญจนดิษฐ จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงรถ กฉ.4564 สฎ. 
ประจําเดือน ก.พ.64

                 6,279.95 1/3/2564

เลขที่ 
2000278388/200
0278422/200027
8460/200027859
9/2000278618

1

203  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา
จางถายเอกสารและเคลือบบัตร 
ประจําเดือนมีนาคม 2564

                 4,001.25 1/3/2564 เลขที่ 2000412644 1

204  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายเกรียงศักดิ์ มีเสน                  2,106.76 1/3/2564 เลขที่ 3001834061 1

205  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายวีรศักดิ์ เหมกัง                  3,631.63 1/3/2564 เลขที่ 3001834058 1

206  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายประวิง บุญฤทธิ์                  2,122.26 1/3/2564 เลขที่ 3001834051 1

207  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายสวน แกวใส                  3,585.79 1/3/2564 เลขที่ 3001834053 1

208  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) น.ส.จรรยา วาหลวง                  2,216.64 1/3/2564 เลขที่ 3001834071 1

209  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายศุภชัย เชาวลิตย                  2,252.04 1/3/2564 เลขที่ 3001834079 1

210  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นางสาวกชณัช ยังมณี                  2,231.36 1/3/2564 เลขที่ 3001834068 1

211  3801300516094 รานเอการไฟฟา คาซอมรถยนตทะเบียน 82-5285 สฎ                  1,500.00 1/3/2564 เลขที่ 2000269185 1

212  3840200135977 นางวันทนยี แสนกันคํา คาถายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ 2564                     501.75 1/3/2564 เลขที่ 2000255412 1

213  3840200135977 นางวันทนา เเสนกันคํา คาถายเอกสาร เดือน ก.พ.64                     195.00 1/3/2564 เลขที่ 2000255483 1

214  3801200505040 นายธน ูกูเมือง คาจางเหมาตกเเตงสวน                  4,000.00 1/3/2564 เลขที่ 2000265255 1

215  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตเลียม (2000)
คาน้ํามันดีเซลโรงจกัรเกาะนกตะเภา 
จํานวน 500 ลิตร

               13,670.00 1/3/2564 เลขที่ 3001837414 1

216  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือขนสงน้ํามันโรงจกัรเกาะนก
ตะเภา

                 3,000.00 1/3/2564
เลขที่  
2000047119

1

217  3840300184210 รานสุนนัทวานชิ คาวัสดุสํานกังานรานสุนนัทวานชิ                     625.00 1/3/2564 เลขที่ 2000271330 1

218  3850200010945 อูแทนนาค คาซอมรถยนตทะเบียน 80-8936 สฎ                  7,900.00 1/3/2564 เลขที่ 2000384641 1
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219  3840300178619 นางสุมาลัย ปานแกว
คาจางทําความสะอาดสํานกังาน 
ประจําเดือน ม.ีค.64

                 2,898.00 1/3/2564 เลขที่ 2000274032 1

220  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันดีเซลเติมรถยนตเพื่อปฏิบัติงาน
และภาระกิจของ กฟภ.

               12,196.20 1/3/2564 เลขที่ 2000290116 1

221  4840300002098 ดอนสักซีร็อกซ
คาจดัจางถายเอกสารใชประการบันทึก
และประกาศดับไฟ

                    350.00 1/3/2564 เลขที่ 2000266946 1

222  3840200135977 นางวันทนา แสนกันคํา คาถายเอกสาร                     325.50 2/3/2564 เลขที่ 2000255412 1

223  0843555000902 หจก เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) ปป.บานมะรอ - คูหา                18,817.35 2/3/2564 เลขที่ 3001834394 1

224  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตปรับปรุงบานศรีชัย
คราม ม.1 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎรธานี

               17,889.13 2/3/2564 เลขที่ 3001834361 1

225  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปรับปรุงบานเขาหินปูน ม.8 ต.คลองสระ 
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 9,307.64 2/3/2564 เลขที่ 3001834333 1

226  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายวุฒินนัท รักษแดง                  1,499.77 2/3/2564 เลขที่ 3001834865 1

227  0843555000902 หจก เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) ปป.บานปาอม                21,444.30 2/3/2564 เลขที่ 3001834368 1

228  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายมงคล ทองธวัช                  9,365.86 2/3/2564 เลขที่ 3001834863 1

229  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
แขวงทางหลวงสุราษฎรธานทีี่ 2 สาย
ทาเรือ - หินโงก

                 9,169.85 2/3/2564 เลขที่ 3001834855 1

230  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปรับปรุงหนาวัดสวาท ม.2 ต.ปารอน อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               11,583.06 2/3/2564 เลขที่ 3001834337 1

231  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายสวัสดิ์ จิว๋พัฒนกุล                  4,818.47 2/3/2564 เลขที่ 3001834843 1

232  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา เทศบาลตําบลทาทองใหม                17,525.79 2/3/2564 เลขที่ 3001834824 1

233  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปรับปรุงบานทุงคา - ควนราชา ม.10 ต.
ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               19,433.19 2/3/2564 เลขที่ 3001834335 1
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234  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตปรับปรุงบานพวง 
ม.1 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

               10,057.57 2/3/2564 เลขที่ 3001834389 1

235  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
จางเหมางานขยายเขตปรับปรุงตรงขาม
อนามัยปากแพรก ม.3 ต.ปากแพรก อ.
ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

               13,175.69 2/3/2564 เลขที่ 3001834385 1

236  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปรับปรุงบานศิลางาม ม.10 ต.ทาอุแท อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 8,342.93 2/3/2564 เลขที่ 3001834329 1

237  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายสุมิตร จนัทรภุชงค                  2,252.04 2/3/2564 เลขที่ 3001834861 1

238  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายพชรพล นวลสุทธิ์                22,197.52 2/3/2564 เลขที่ 3001834856 1

239  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นางสาวสายชล นาควารี                  7,865.39 2/3/2564 เลขที่ 3001834852 1

240  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปรับปรุงตรงขามสวนกลวยไมรีสอรท ม.1 
ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

               20,879.94 2/3/2564 เลขที่ 3001834317 1

241  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012) นายไพรัช นุนทอง                  2,096.41 2/3/2564 เลขที่ 3001834817 1

242  3800400966724 น.ส.จติรจํานง เนาวนดั คาจางเหมาทําความสะอาด เดือน ก.พ.64                  7,508.00 2/3/2564 เลขที่ 5200028524 1

243  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
คาจางเหมาทําความสะอาด เดือน 
กุมภาพันธ 2564

                 7,508.00 2/3/2564
เลขที่ 
52000285523

1

244  3840200606333 นางมลชีญา พัฒนเวช
เคร่ืองดื่ม-อาหารวาง ประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย

                    325.00 2/3/2564 เลขที่ 2000255943 1

245  3209900318229 นายคฑา มาลีการ ปายพระบรมฉายาลักษณ ร.10                  2,900.00 2/3/2564 เลขที่ 2000265373 1

246  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
น.ส.ลลิตา พงษลือเลิศ ม.5 ต.ทาทองใหม 
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 3,906.86 3/3/2564 เลขที่ 3001834859 1

247  0845553001695 บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตรเล่ียม จํากัด คาน้ํามันรถ 8กย 5084 กทม.                  1,000.00 4/3/2564 เลขที่ 2000273547 1

248  1804500020841 รานหนึง่เครื่องตัดหญา คาซอมเคร่ืองเลื่อยโซยนต                     450.00 4/3/2564 เลขที่ 2000386464 1

249  3850200010945 อูแทนนาค คาซอมรถยนตทะเบียน 80-8936 สฎ                  9,400.00 4/3/2564 เลขที่ 2000384653 1

250  0845562006955 บ.วีเวิรคคอรปอเรชั่นจํากัด(มหาชน) คาซอมรถยนตทะเบียน 82-3850สฎ                  5,671.00 5/3/2564 เลขที่ 5200034554 1
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251  0845559006478 บริษทัทรงพรเจริญการเกษตรและจกัรกล คาซอมรถยนตทะเบียน83-0367สฎ                  5,088.92 5/3/2564 เลขที่ 2000303893 1

252  1840290003190 รานสาโรจนอะไหล คาซอมรถยนตทะเบียน ผจ-2659สฎ                  8,660.00 5/3/2564 เลขที่ 2000303965 1

253  3840300076883 นายจรัญ ทับเกลี้ยง
คาจางเหมารถยนตปฏิบัติงานซอมแซม
ระบบจําหนาย จํานวน 8 วัน

                 6,400.00 5/3/2564 เลขที่ 2000209108 1

254  0843546000229 หจก จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ปป.ตรงขามทางหลวง ม.7 ต.พลายวาส อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               12,636.68 8/3/2564 เลขที่ 3001837666 1

255  1840290003190 รานสาโรจนอะไหล คาซอมรถยนตทะเบียน ผจ-2659สฎ                  1,750.00 8/3/2564 เลขที่ 2000323716 1

256  1840100221913 รานชางยูการยาง คาปะยางรถทะเบียน 82-5285สฎ                     160.00 8/3/2564 เลขที่ 2000309262 1

257  0843555000902 หจก เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
ปป.บานดินแดง ม.5 ต.ทาอุแท อ.กาญจน
ดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               17,473.64 8/3/2564 เลขที่ 3001837671 1

258  0107544000043 โฮมโปร คาวัสดุเบ็ดเตล็ด                  1,541.33 8/3/2564 เลขที่ 2000303202 1

259  3840300184210 รานสุนนัทวานชิ คาวัสดุสํานกังาน                  1,050.00 8/3/2564 เลขที่ 2000331713 1

260  3840300170731 อําพรรณเครื่องเรือน
คาจดัชื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน เพื่อทํา
ความสะอาด

                 1,011.00 8/3/2564 เลขที่ 2000331928 1

261  0994000165501 บริษทั สยามพี.พี.ซ.ีออโตเมชั่น จํากัด จดัซ้ือหมึกริโก จํานวน 2 กลอง                  6,800.00 9/3/2564 เลขที่ 2000304470 1

262  0105540100068 บริษทัมิชชั่นอินโฟเทคโนโลยีจํากัด จดัซ้ือหมึกLexmark                  9,951.00 9/3/2564 เลขที่ 2000320687 1

263  3102001688834 ป. มอเตอรแอร ดอนสัก
คาติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินไซเรน รถยนต
ทะเบียน 80-9685 สฏ.

                 4,370.00 9/3/2564 เลขที่ 2000362300 1

264  0105537100478
บริษทั วีกา บิสสิเนส จํากัด (สํานกังาน
ใหญ)

จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน Brother MFC - 
L2715DW

                 3,531.00 10/3/2564 เลขที่ 2000353322 1

265  0105555021215 บริษทัซีอารซีไทวัสดุจํากัด(สุราษฎรธาน)ี จดัซ้ือบันไดเหล็กเคลือบสี                  1,290.00 10/3/2564 เลขที่ 2100074204 1

266  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา
จางเหมางานขยายเขตปรับปรุงซอย
พฤกษารีสอรท ม.8 ต.กะแดะ อ.กาญจน
ดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               13,264.64 10/3/2564 เลขที่ 3001839412 1

267  0107538000533 บ.ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)
คา พรบ.รถยนตทะเบียน ผจ-2663สฎ 
ผจ-2659 สฎ 80-8770 สฎ

                 3,008.84 10/3/2564 เลขที่ 2100077505 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อ
จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

268  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นางชนสันนัท พรหมมณี ม.5 ต.ดอนสัก อ.
ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

                 5,724.77 12/3/2564 เลขที่ 3001841167 1

269  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นายจรินทิพย เปรมเจริญ ม.5 ต.ดอนสัก 
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

                 1,515.23 12/3/2564 เลขที่ 3001841204 1

270  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นายนพดล โกละกะ ม.2 ต.ชางซาย อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 2,241.69 12/3/2564 เลขที่ 3001841144 1

271  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
บริษทั ซีพีออลล จํากัด(มหาชน) ม.2 ต.
ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               28,023.46 12/3/2564 เลขที่ 3001841148 1

272  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นายสุขุม พิทักษรัตน ม.4 ต.ทุงรัง อ.กาญ
จนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 8,150.22 12/3/2564 เลขที่ 3001841158 1

273  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นายขวัญใจ เดชเรือง ม.4 ต.ทุงกง อ.กาญ
จนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

               16,188.44 12/3/2564 เลขที่ 3001841193 1

274  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นางสาวจนิตนา พุฒดํา ม.7 ต.ชางซาย อ.
กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

                 2,270.03 12/3/2564 เลขที่ 3001841171 1

275  0845553001695 บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตเลียม จํากัด คาน้ํามันรถ 8 กย 5084 สฏ.                  1,000.00 12/3/2564 เลขที่ 2000315496 1

276  0994000165501 บริษทั สยามพี.พี.ซ.ีออโตเมชั่น จํากัด จดัซ้ือดรัมพริ๊นเตอรริโก                  4,780.00 15/3/2564 เลขที่ 2000335616 1

277  0105536080112 บริษทั ปตท. จํากัด บริษทั บางจาก จํากัด

จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกฟภ. รถ
ทะเบียน ผจ-2659สฎ. 2ฒณ9012กทม.
 80-8770สฎ. 2ฒฮ5630กทม. 
83-0367สฎ.

               38,750.00 15/3/2564 เลขที่ 2000377128 1

278  3209900318229 นายคฑา มาลีการ ปายบงชี้ Green Office                  8,710.00 15/3/2564 เลขที่ 2000335529 1

279  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือขนสงน้ํามันโรงจกัรเกาะนก
ตะเภา

                 3,000.00 15/3/2564 เลขที่ 2000047119 1

280  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)
คาน้ํามันดีเซลโรงจกัรเกาะนกตะเภา 
จํานวน 500 ลิตร

               13,770.00 15/3/2564 เลขที่ 3001842297 1
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281  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันดีเซลเติมรถยนตของ กฟภ                  1,859.10 15/3/2564 เลขที่ 2000278131 1

282  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันดีเซลใชกับรถยนตของ กฟภ.เพื่อ
ใชปฏิบัติงานและภาระกิจของ กฟภ.

               23,769.90 15/3/2564 เลขที่ 2000290259 1

283  0105555021215
บริษทั ซี อาร ซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาสุ
ราษฎรธาน)ี

อุปกรณเบ็ดเตล็ดชาง                  2,880.00 16/3/2564 เลขที่ 2100081632 1

284  0853543000082
หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000)สาขา
ดอนสัก

คาน้ํามันแกสโซฮอล-หลอลื่นใชภาระกิจ
และปฏิบัติงานของ กฟภ.รวม
ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%

                 1,068.70 16/3/2564 เลขที่ 2000278068 1

285  3840300238603 นายเกชา บุญสิน
คาจางเหมารถยนตจดหนวยรายใหญ 
จํานวน 2 วัน

                 1,600.00 16/3/2564 เลขที่ 2000395884 1

286  0105555021215 บริษทัซีอารซีไทวัสดุจํากัด(สุราษฎรธาน)ี ซื้อหลอดไฟและอุปกรณประกอบ                  1,429.00 17/3/2564 เลขที่ 2000371630 1

287  0105555021215
บริษทัซีอารซีไทวัสดุจํากัด(สาขาสุราษฎร
ธาน)ี

ซื้อขั้วตอสายไฟ2ชอง                       84.00 17/3/2564 เลขที่ 2000371576 1

288  0107555000252 บ.มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันรถยนต ประเภท 3                15,934.87 18/3/2564 เลขที่ 2100092050 1

289  3102002459448 ราน ว.วังพรหม คาวัสดุเบ็ดเตล็ด                     265.00 19/3/2564 เลขที่ 2000383383 1

290  0843526000274 หจก.วิจติรปโตรเลียม จํากัด คาน้ํามันรถ 8 กย 5084 กทม.                  1,700.00 21/3/2564 เลขที่ 2000375882 1

291  0843560001920 หจก. ดี พี เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จดัซ้ืออุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล                55,495.55 22/3/2564 เลขที่ 3001845827 1

292  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
บานคีรีรอบ หมูที่ 4 ตําบลปารอน อําเภอ
กาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               42,822.94 22/3/2564 เลขที่ 3001846283 1

293  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นางเกศกานดา แสนเฉย หมูที่ 4 ตําบลทุง
กง อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               10,932.05 22/3/2564 เลขที่ 3001845837 1

294  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธาน ีหมูที่ 5
 ตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

               20,068.03 22/3/2564 เลขที่ 3001845844 1



ลําดับที่
เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ีเลข

ประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อ
จัดจาง

วันที่
เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารอางอิง
เหตุผล

สนับสนุน

295  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
นางสาวนาถยา เกียรติสหกุล หมูที่ 13 
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

               17,527.97 22/3/2564 เลขที่ 3001845842 1

296  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นางจนิตนา พรหมณรงค หมูที่ 11 ตําบล
ชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

                 2,296.15 22/3/2564 เลขที่ 3001845835 1

297  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นายอดุล เกิดอุดม หมูที่ 2 ตําบลกะแดะ 
อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

                 2,118.02 22/3/2564 เลขที่ 3001845836 1

298  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
ซอยจอมทอง หมูที่ 8 ตําบลกรูด อําเภอ
กาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               30,656.41 22/3/2564 เลขที่ 3001846248 1

299  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นางพรรัตน ฉัตรเจริญ หมูที่ 2 ตําบลทุงกง
 อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

                 1,352.69 22/3/2564 เลขที่ 3001845830 1

300  0843555000902 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
บานเขามด-คลองฮาย หมูที่ 9 ตําบลชาง
ซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎร
ธานี

               40,331.01 22/3/2564 เลขที่ 3001846265 1

301  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นายธีรชัย ตรีภพ หมูที่ 5 ตําบลกะแดะ 
อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

                 2,133.69 22/3/2564 เลขที่ 3001845832 1

302  0843555000902 หจก. เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา (2012)
นางสาวเรณุกา หลิมสุวรรณ หมูที่ 5 
ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

                 2,170.16 22/3/2564 เลขที่ 3001845838 1

303  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
บานหัวหมากบน หมูที่ 3 ตําบลชางซาย 
อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               17,120.00 22/3/2564 เลขที่ 3001846256 1

304  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
บานไสแพรก หมูที่ 5 ตําบลทุงรัง อําเภอ
กาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               29,397.42 22/3/2564 เลขที่ 3001846268 1

305  0825558000131 บริษทั เซาเทิรน เออีซี จํากัด คาที่พัก                  1,100.00 22/3/2564 เลขที่ 2000376354 1
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306  0105555021215 บริษทั ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด วัสดุเบ็ดเตล็ดสํานกังาน                  2,222.00 22/3/2564 เลขที่ 2000362167 1

307  0105561070419 บ.ชัยเจริญซัพพลาย จํากัด จดัซ้ือคีมตัดสายไฟชนดิเฟองทดสลักสปริง                  4,815.00 23/3/2564 เลขที่ 3001834843 1

308  1840300032065 นายพีรยุทธ พูลสวัสดิ์
คาจางเหมาเรือเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอรบาน
เกาะนกตะเภา

                 3,000.00 23/3/2564 เลขที่ 2000047119 1

309  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
บานปากน้ําทาทอง หมูที่ 1 ตําบลทาทอง 
อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

               39,301.73 25/3/2564 เลขที่ 3001847986 1

310  3850300016627 นางสุทธิลักษณ สุขสวัสดิ์
คาจางเหมารถจกัรยานยนตติดตามเรงรัด
หนีค้าไฟฟา จํานวน 4 วัน

                 1,600.00 25/3/2564 เลขที่ 2000271706 1

311  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
นายภูวเดช สุรียพรรณ หมูที่ 2 ตําบลกะ
แดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎร
ธานี

                 2,264.80 26/3/2564 เลขที่ 3001848906 1

312  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
นางสาววันเพ็ญ ฮันโตน หมูที่ 4 ตําบลทุง
กง อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี

                 2,164.94 26/3/2564 เลขที่ 3001848899 1

313  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.ปากแพรก ซอยน้ําตกกลางทอง-บาน
อบต.นงค หมูที่ 16 ตําบลปากแพรก 
อําเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธานี

               25,857.72 26/3/2564 เลขที่ 3001848912 1

314  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
นางนติยา บูรณวัฒนาโชค หมูที่ 1 ตําบล
กะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

                 5,508.82 26/3/2564 เลขที่ 3001848903 1

315  0843555000902 หจก.เอ.เอส.เค.วิศวกรรมไฟฟา(2012)
นางสาววลัยวัลย ธรรมวิเศษ หมูที่ 4 
ตําบลทุงกง อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

                 2,561.94 26/3/2564 เลขที่ 3001848915 1

316  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.ปากแพรก บานคีรีวงศ หมูที่ 16 
ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จงัหวัดสุ
ราษฎรธานี

               44,628.18 26/3/2564 เลขที่ 3001848909 1
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317  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการ ไฟฟา
อบต.ปากแพรก ปาอม หมูที่ 6 ตําบลปาก
แพรก อําเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธานี

               29,265.75 26/3/2564 เลขที่ 3001848914 1

318  0845540000091 บริษทั สยามพีซีซี ออโตเมชั่น จํากัด คาแมพิมพภาพเคร่ืองปร้ินเตอร                10,356.00 26/3/2564 เลขที่ 1009/97359 1

319  0845540000091 บริษทั สยามพีซีซี ออโตเมชั่น จํากัด
หมึกเครื่องพริ้นเตอรเลเซอรและแมพิมพ 
เคร่ือง Samsung MLT-37

               16,556.00 26/3/2564 เลขที่ 1009/97362 1

320  1102000772673 โกสินการไฟฟา คาอุปกรณซอมระบบไฟฟา                     578.00 26/3/2564 เลขที่ 2000400108 1

321  0843546000229 หจก.จําเริญพัฒนาการไฟฟา จดัซ้ือหลอดไฟและอุปกรณประกอบ                     336.00 29/3/2564 เลขที่ 2000400108 1

322  0845540000091 บริษทั สยาม.พี.พี.ซี ออโตเมชั่น จํากัด หมึกริโก SP230TNLY                  6,800.00 29/3/2564 เลขที่ 1009/97395 1

323  3800801141874 รานนองหยก คากระถาง                     880.00 29/3/2564 เลขที่ 2000406858 1

324  0105536080112 บริษทั บางจาก จํากัด บริษทั ปตท.จํากัด
จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงทะเบียน รถ 7 กม 
1971 กทม

                 9,800.00 31/3/2564 เลขที่ 2000290259 1

325  3840200135977 นางวันทนยี แสนกันคํา คาถายเอกสาร เดือน มีนาคม 2564                     817.50 31/3/2564 เลขที่ 2000412694 1

326  5849900075467 รานปณชัย การคา คากระดาษA4 เดือน มีนาคม 2564                  2,200.00 31/3/2564 เลขที่ 2000415806 1

327  0845553001695 บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตรเลียม จํากัด บริษทั เอ็น แอนด เอ ปโตรเล่ียม จํากัด                  1,730.00 31/3/2564 เลขที่ 2000404545 1

328  0107537000521 บริษทั สยามเเม็คโคร จํากัด คาวัสดุเบ็ดเตล็ด                     639.00 31/3/2564 เลขที่ 2000423882 1

329  3840200135977 นางวันทนา เเสนกันคํา คาถายเอกสาร เดือน มีนาคม 2564                     193.50 31/3/2564 เลขที่ 2000412631 1

รวมทั้งสิ้น           3,041,047.83

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจางในแตละครั้ง เชน ซ้ือวัสดุสํานกังาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน
(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจดัซ้ือจดัจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จดัซ้ือจดัจางทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษหีรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจาง
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(7) ระบุเหตุผลสนบัสนนุในการจดัซ้ือจดัจางนัน้ โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี ้
     1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจางตามหนงัสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวนการจดัซ้ือจดัจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจางตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญหาการจดัซ้ือจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจางกรณีอื่นๆ นอกเหนอืจาก 1 - 3


