
ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

1  3809900221441
ร้านโคกเคียนคาร์แคร์ 41/4 ม.1 ต.โคก
เคียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าล้างรถเช่า กฟอ.ตป. ไตรมาศ1/2564 2,400.00 1/4/2564 เลขท่ี 2000430267 1

2  3859900034454
55/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4891 พง. 2,391.00 1/4/2564 เลขท่ี 5200050362 1

3  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษฎร์
บ ารุง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกซักเคร่ืองนอนห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.อ.ครบ.

1,204.00 1/4/2564 เลขท่ี 2000468617 1

4  3809900221441
โคกเคียนคาร์แคร์ 41/4 ม.1 ต.
โคกคเียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างล้างรถยนต์บรรทุก 2 ตัน 
หมายเลขทะเบียน 80-6276 พง.

300 1/4/2564 เลขท่ี 2000508767 1

5  3820600142083
บริษัทเกาะคอเขาเฟอร์ร่ีและบริษัทหมิว
เฟอร์ร่ี

ขออนุมัติจัดจ้างแพขนานยนต์ เท่ียวไป บ.น  าเค็ม-บ.เกาะคอ
เขา

170 1/4/2564 เลขท่ี 2000507433 1

6  3820100150184
นายนิมล สมจีิตต์ 14/8 ม.10 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวร แก้ไฟฟ้า กฟย.บขล. 860 1/4/2564 เลขท่ี 2000422470 1

7  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษฎร์
บ ารุง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดส านักงาน
 กฟย.อ.ครบ.

2,691.00 1/4/2564 เลขท่ี 2000468500 1

8  3170600175573
คุระบุรีเคร่ืองเขียน 287 ม.8 ถ.เพชร
เกษม อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,495.00 1/4/2564 เลขท่ี 2000508848 1

9  3820100150184
นายนิมล สมจีิตต์ 14/8 ม.10 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาท าความความสะอาด สนง.กฟย.บขล.ปจด.มีค.
2564

5,934.00 1/4/2564 เลขท่ี 2000422678 1

10  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกมิเตอร์

17,241.50 1/4/2564 เลขท่ี 2000474807 1

11  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนก[บริการลูกค้า

8,557.70 1/4/2564 เลขท่ี 2000456762 1

12  0825545000065
บริษัท กรีน อินโฟร์เทค จ ากัด หมู่ท่ี7 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื ออุปกรณ์เช่ิอมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

670 2/4/2564 เลขท่ี 2000468065 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

13  3450900099608
นายสม ศรีดี 31/6 ต.บางไทร อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110

ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงมิเตอร์แรงต่ า ง.ก่อสร้าง 12,526.00 2/4/2564 เลขท่ี 5200053312 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 หมู่ท่ี3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82220
รหัสสถานี 101213.

15  1839900282192
น  าด่ืมคุระบุรี 327 หมู่ท่ี8 ต.คุระ อ.คุ
ระบุรี จ.พังงา

รายงานขอซื อน  าด่ืม 169 2/4/2564 เลขท่ี 2000508793 1

16  3820600142172
ก.คอเขาเฟอร่ี บ.น  าเค็ม ต.บางม่วง อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าแพขนานยนต์ข้ามเกาะคอเขาไป-กลับ 300 2/4/2564 เลขท่ี 2000430455 1

17  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกบริหารงานท่ัวไป

13,936.60 2/4/2564 เลขท่ี 2000480791 1

18  1101400620667
นายอภิชาติ แซ่เฮ้ง 224/106 ม.4 อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก่ียวกับมิเตอร์
 ประจ าปี 2564

2,375.00 3/4/2564 เลขท่ี 5200057247 1

19  5200600002058
นายน าพล รอดประสม 116/11 ต.คุระ
 อ.คุระบุรี จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก่ียวกับมิเตอร์
 ประจ าปี 2564

4,280.00 3/4/2564 เลขท่ี 5200057238 1

20  0843560001920

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี พี เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 12 ถนนหนองม่วง 
ต าบลนาสาร อ าเภอนาสาร จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 84120

ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ.

93,732.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200057275 1

21  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูนเทโคนเสา ช่ืองาน เพ่ิม
ขนาดหม้อแปลง หน้าส านักงานป่าชายเลนท่ี18 จ.บางวัน 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200056252 1

22  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูนเทโคนเสา ช่ืองาน เพ่ิม
ขนาดหม้อแปลง ถนนเพชรเกษม บางคร่ัง ต.บางวัน อ.คุระบุ
รี จ.พังงา

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200057228 1

23  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อเทโคนเสา ช่ืองานเพ่ิมขนาด
หม้อแปลง ซอยถนนตัดใหม่บางเนียง

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200057224 1

14  0823529000119
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกบริหารงานท่ัวไป

1,720.00 2/4/2564 เลขท่ี 2000478236 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

24  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อเทโคนเสา ช่ืองานเพ่ิมขนาด
หม้อแปลง ท่าเรือทุ่งละองง อ.คุระบุรี จ.พังงา

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200057199 1

25  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูนเทโคนเสา ช่ืองาน เพ่ิม
ขนาดหม้อแปลง ซอยสุขสะอาด อ.คุระบุรี จ.พังงา

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200056283 1

26  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูเทโคนเสา ช่ืองานเพ่ิมและ
เสริมหม้อแปลง ซอยในบ้าน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

1,236.00 5/4/2564 เลขท่ี 5200057191 1

27  3820500066369
นายสุเทพ บิลละโสย 24/14 ต.โคก
เคียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจัดจ้างเหมารถแม็คโฮ 10,000.00 7/4/2564 เลขท่ี 5200055425 1

28  3810500096713
นางสาวศุภกร ทองเสน ถ.เทพกระษัตรร
 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000

รายงานขอจ้างเหมารถยนต์ติดเครน 25 ตัน 10,000.00 7/4/2564 เลขท่ี 5200055566 1

29  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกบัญชีและประมวลผล

8,117.80 7/4/2564 เลขท่ี 2000457126 1

30  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
137 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา

รายงานขอซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด 600 7/4/2564 เลขท่ี 2000508820 1

31  1820600006345
ร้านจอมคาร์แคร์ 555 ม.1 ต.คุระ อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์เช่า 220 7/4/2564 เลขท่ี 2000538074 1

32  0823546000075
หจก.แสงชัย เทคนิคอล 30/4 ม.1 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด 716.9 8/4/2564 เลขท่ี 200050721 1

33  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกก่อสร้าง

71,455.10 8/4/2564 เลขท่ี 2000461095 1

34  0823546000075
หจก.แสงชัยเทคนิคอล 30/4 ม.1 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อเบ็ดเตล็ดส านักงาน 1,968.80 8/4/2564 เลขท่ี 2000504684 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

35  3820500260726
นายอารักษ์ เหมียนทอง 4/34 ม.2 ต.
บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ขออนุมัติหลักการเบิกค่าเรือ หางยาวข้ามฟากเกาะคอเขา 1,180.00 9/4/2564 เลขท่ี 2000558332 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 หมู่ท่ี3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82220
รหัสสถานี 101213.
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 หมู่ท่ี3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82220
รหัสสถานี 101213.

38  3829800041882
นายกิตติ ล่ิมจูหมิง 22/11 ม.1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งใบแจ้งหนี ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2564

2,715.00 16/4/2564 เลขท่ี 2000574676 1

39  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ กฟย.กะปง

22,194.50 16/4/2564 เลขท่ี 2000477253 1

40  5820600010656
อู่เกษม 248 หมู่ท่ี 9 ต.คุระบุรี อ.คุระบุ
รี จ.พังงา

รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-5200 พังงา 5,970.00 16/4/2564 เลขท่ี 2000504579 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 หมู่ท่ี3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82220
รหัสสถานี 101213.

42  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

57,582.00 19/4/2564 เลขท่ี 2000485448 1

43  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบงานจัดซื อเชือกใยยักษ์ 4 หุน 12 
มิลลิเมตร งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายไลน์สาย
ส่ง 115 เควี คริสจักรบางม่วง - ลอฟท์การ์เด้นวิลล่ารีสอร์ท
 ช่วงท่ี 5

3,980.40 19/4/2564 เลขท่ี 5200057102 1

1 0823529000119
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ กฟย.บขล.

8,438.40 19/4/2564 เลขท่ี 2000479401

 0823529000119
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ กฟย.บขล.

8,495.10 10/4/2564 เลขท่ี 2000464723 1

1

41

10/4/2564

37

เลขท่ี 200046485736  0823529000119
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ กฟย.บขล.

5,503.40



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

44  3101500026941
น  าด่ืมวีอาร์ เลขท่ี 22 ถ.กล่ันแก้ว อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อน  าด่ืม 330 19/4/2564 เลขท่ี 2000507790 1

45  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเสนาราษฏร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต าบลตะก่ัวป่า 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82110

รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 5,533.00 19/4/2564 เลขท่ี 2000529756 1

46  1839900109849
นภาเภสัช 24 ถ.เสนาราษฎร์ ต.ตะก่ัวป่า
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

 ี่รายงานขอซื อพัสดุ/อุปกรณ์/อ่ืน ส าหรับป้องกันการแพร่
ระบาดโรคโคโรนา (โควิด 19)

1,944.00 20/4/2564 เลขท่ี 2000502586 1

47  3829800098736
ร้านบุษกร ส านักงานใหญ่ 117 ถ.ศรี
เมือง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 10,307.00 20/4/2564 เลขท่ี 2000644730 1

48  1820500082104
เก้าก้าวกราฟฟิก 58/29 ม.1 ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างท าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท 4,000.00 20/4/2564 เลขท่ี 2000504446 1

49  0823546000075

หจก.แสงชัย เทคนิคอล 30/4 หมู่ท่ี1 
ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110
 โทรศัพท์ 076-421960 ส านักงาน
ใหญ่

รายงานขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน 
เสริมหม้อแปลง บ้านนกฮูก ม.1 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา

3,140.45 21/4/2564 เลขท่ี 5200063652 1

50  0823546000075
หจก.แสงชัยเทคนิคอล 30/4 ม.1 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขออนุมัติจัดซื อคอมปาว์ (จอยส์คอมปาวน์)เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาหม้อแปลง

19,260.00 21/4/2564 เลขท่ี 2000511094 1

51  0823546000075

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 30/4 หมู่ท่ี1 ถ.เพชร
เกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82110

รายงานขออนุมัติจัดซื อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เีีอใช้ปฏิบัติ เสริม
หม้อแปลงปากทางบ้านสวนงาม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

8,067.80 21/4/2564 เลขท่ี 5200063592 1

52  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสีุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ๋ 
137 หมู่ท่ี 2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์ในส านักงาน 1,185.00 21/4/2564 เลขท่ี 2000507295 1

53  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสีุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ๋ 
137 หมู่ท่ี 2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อขวดแบ่งจ่ายแอลกกอฮอล์ 240 21/4/2564 เลขท่ี 2000506938 1

54  0503546003735

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็น ปริ นต่ิง เซ็น
เตอร์ 221/6 หมู่ท่ี6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 
053-24043344

ขออนุมัติจัดซื อหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Laser Printer ผบห.
,ผบป.,ผมต.,กฟย.บ้านเขาหลัก และ กฟย.กะปง

55,724.00 22/4/2564 เลขท่ี 2000509231 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

55  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเสนาราษฎร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อกระดาษ a4 4,715.00 22/4/2564 เลขท่ี 2000598808 1

56  3820600008654
นายสนอง เชื อบ่อคา 146/2 หมู่ท่ี 3 
ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

รายงานขอจ้างบ ารุงรักษาสวน 700 23/4/2564 เลขท่ี 2000538106 1

57  5820690002827
นางสาวนฤทล ล่ิมพานิช หมิวเฟอร์ร่ี
,เกาะคอเขาเฟอร์ร่ี

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างแพขนานยนต์ข้ามฝาก 1,000.00 26/4/2564 เลขท่ี 5200061962 1

58  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อรถยนต์ หมายเลข
ทะเบรยน 80-4696 พง.

11,330.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000542660 1

59  3930100708184
นายศรีแก้ว ศรีจันทร์ 2 ถ.สามมัคคี ต.
ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาตัดหญ้า/ตกแต่งต้นไม้ บ ารุงรักษา
สวนหย่อมพร้อมเก็บกวาด

4,000.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000530357 1

60  3820600001811
อมร แสงอ่อน บ้านเลขท่ี9 ม.3 ต.แม่
นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 
0862772346

รายงานขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องส่ือสาร 1,200.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000538033 1

61  5820600010655
อู่เกษม 248 หมู่ท่ี 9 ต.คุระ อ.คุระบุรี 
จ.พังงา 82150

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บฉ 6474 พง.

13,320.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000553616 1

62  3829800004821
พัฒนาพานิช 56 ถ.ศรีเมือง ตลาดย่าน
ยาว อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อปล๊ักราง 5 เมตร 4 สวิตซ์ 1,120.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000569497 1

63  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-3999 พง.

20,445.00 26/4/2564 เลขท่ี 2000543464 1

64  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-4696 พง.

30,680.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200063585 1

65  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
137 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด ส านักงาน 347 27/4/2564 เลขท่ี 2000569188 1

66  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-2287 พง.

46,990.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200064917 1

67  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 80-2287 พง.

12,290.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200064964 1

68  0823546000075
หจก.แสงชัยเทคนิคอล 30/4 ม.1 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,006.25 27/4/2564 เลขท่ี 2000531799 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

69  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 82-5399 นศ.

54,970.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200063696 1

70  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-2381 พง.

45,240.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200063702 1

71  3820300064001
ยุทธนาเคร่ืองเย็น หมู่ท่ี9 ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 0892919753

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-4891 พง.

3,200.00 27/4/2564 เลขท่ี 5200063718 1

72  3860400377338
ร้านตะก่ัวป่า เฟอร์นิเจอร์ 40/2 หมู่ท่ี2
 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา

ขอจัดซื อชั นวางของช่ัวคราว 1,700.00 27/4/2564 เลขท่ี 2000591202 1

73  3929900362191
แสงทองเฟอร์นิเจอร์ ส านักงานใหญ่ 
367/13 ถนนเพชรเกษม ต าบลท้ายช้าง
 อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

ขอจัดซื อชั นวางของช่ัวคราว 5,029.00 28/4/2564 เลขท่ี 2000566910 1

74  0823546000172

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พังงาคลีนน่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส 17/7 ถนนศิริราษฎร์ ต าบล
ท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
82000

อนุมัติจัดซื อแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ ในภาวะการระบาด
ของโควิด-19

1,829.70 29/4/2564 เลขท่ี 2000569606 1

75  0823546000075
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
30/4 หมู่ท่ี1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 663.4 29/4/2564 เลขท่ี 2000579346 1

76  3929900362191
แสงทองเฟอร์นิเจอร์ ส านักงานใหญ่ 
367/13 ถนนเพชรเกษม ต าบลท้ายช้าง
 จังหวัดพังงา 82000

รายงานขอซื อชั นวางของช่ัวคราว 5,029.00 30/4/2564 เลขท่ี 2000567547 1

77  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงาน
ใหญ่ท1/8 หมู่ท่ี7 ถ.เพชรเกษม ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูนเทโคนเสา ช่ืองานเสริม
หม้อแปลง หน้า ร.ร. ห้วยทรัพย์ มิตรภาพท่ี 61 อ.คุระบุรี 
จ.พังงา

2,472.00 30/4/2564 เลขท่ี 5200069237 1

78  0835557011415
บริษัทภูเก็ต เซอร์วิส จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 52/126 หมู่ท่ี2 ต.วิชิต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมารถเครน 25 ตัน และ
รถแบคโฮ พร้อมรถบรรทุก

94,673.60 30/4/2564 เลขท่ี 5200069038 1

79  0835557011415
บริษัทภูเก็ต เซอร์วิส จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 52/126 หมู่ท่ี2 ต.วิชิต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมารถเครน 50,25 ตัน 
และรถแบคโฮ พร้อมรถบรรทุก

94,545.20 30/4/2564 เลขท่ี 5200069003 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

80  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษร์
บ ารุง ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง กฟย.ครบ. 2,106.00 5/5/2564 เลขท่ี 2000594647 1

81  3820100150184
นายนิมล สมจิตต์ 14/8 หมู่ท่ี10 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอดาด
ส านักงาน กฟย.บขล.

4,386.00 5/5/2564 เลขท่ี 2000569284 1

82  1839900282192
ร้านน  าด่ืมคุระบุรี บ้านเลขท่ี 327 หมู่ท่ี
 8 ต.คุระบุรี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอซื อน  าด่ืม 182 5/5/2564 เลขท่ี 2000655335 1

83  1820600006345
ร้านอมคาร์แคร์ 555 ม.1 ต.คุระบุรี อ.คุ
ระบุรี จ.พังงา

รายงานขอจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์เช่า 220 5/5/2564 เลขท่ี 2000686294 1

84  3101500026941
ร้านน  าด่ืม วี อาร์ เลขท่ี22 ถ.กล่ันแก้ว 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อน  าด่ืม 150 5/5/2564 เลขท่ี 2000659096 1

85  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 3 ถนนเสนาราษฎร์ อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อพัสดุ น  ามันเชื อเพลิง รถจักรยานยนต์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ของ กฟอ.ตป. ของแผนก บริหารท่ัวไป

27,320.54 5/5/2564 เลขท่ี 2000538817 1

86  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษร์
บ ารุง ต.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวร กฟย.ครบ 1,204.00 5/5/2564 เลขท่ี 2000594647 1

87  1839900282192
น  าด่ืมคุระบุรี 327 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พังงา 82150

รายงานขอซื อน  าด่ืม 182 5/5/2564 เลขท่ี 2000655335 1

88  3820100150184
นายนิมล สมจิตต์ บ้านเลขท่ี 14/8 ม.
10 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลถายนอกซักเคร่ืองนอนอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส านักงาน กฟย.บขล.

860 5/5/2564 เลขท่ี 2000569261 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110
โทร 076-421189

90  0823546000075
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
30/4 ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

รายงานขอซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 3,308.44 6/5/2564 เลขท่ี 2000600730 1

91  0823546000172
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พังงา คลีนน่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส 17/7 ถนนศิริาาษฎร์ ต าบล
ท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา

ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์ส านักงาน 3,761.05 6/5/2564 เลขท่ี 2000583748 1

92  5820500017941
ร้านดอกหญ้า 11/7 ม.3 ต.บางม่วง อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ขออนุมัติจัดซื อต้นไม้เพ่ือประดับตกแต่งอาคารส านักงาน 1,102.00 6/5/2564 เลขท่ี 2000576171 1

189  0833513000131
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ ผบค.กฟอ.ตป.

3,626.00 5/5/2564 เลขท่ี 2000607012



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

93  3820300089926
ร้านจอยการยาง 65/40 ม.3 ต.คึกคัก 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้าง เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี รถยนต์หมายลขทะเบียน 
บฉ 7942 พง.

3,000.00 6/5/2564 เลขท่ี 2000666973 1

94  0825560001328
บ.พี เค วาย เซอร์วิส จ ากัด 63/8 ม.2 
ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2287 พง. 250 6/5/2564 เลขท่ี 2000593597 1

95  0825560001328
บ.พี เค วาย เซอร์วิส จ ากัด 63/8 ม.2 
ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-1872 พง. 160 6/5/2564 เลขท่ี 2000593642 1

96  0825560001361
บริาีท โพธ์ิสุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
132 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวแีา จ.
พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 175 6/5/2564 เลขท่ี 2000597913 1

97  3810500096713
นางสาวศุภากร ทองเสน 176 ถนนเทพ
กษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต
 จังหวัดภูเก็ต

รายงานขอจัดจ้างเหมารถยนต์ติดเครน 25 ตัน 40,000.00 6/5/2564 เลขท่ี 5200069591 1

98  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ ผมต.กฟอ.ตป.

10,358.70 7/5/2564 เลขท่ี 200060487 1

99  3820300019294
อู่ช่างเอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างหมายเลขทะเบียน 
80-3999 พง.

75,840.00 7/5/2564 เลขท่ี 5200071607 1

100  0823546000075

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 30/4 หมู่ท่ี1 ถ.เพชร
เกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82110

รายงานขอซื อวัสดุส านักงาน 299.6 11/5/2564 เลขท่ี 2000591584 1

101  0823529000119
หจก.สาธิตและพิทยา 42/4 ม.3ต.คึกคัก
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82220

ค่าน  ามันเคร่ืองส ารองไฟ กฟย.บขล. 389.3 11/5/2564 เลขท่ี 2000597363 1

102  3160301197681
ร้านโฮมแอร์ แอนด์ อิเลคทริก 56/69 
ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
084-4437086

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กฟย.บขล. 9,040.00 11/5/2564 เลขท่ี 2000599175 1

103  1819900012675
ร้านพังงาการเบาะ 55/8 ถนนเพชร
เกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82110

รายงานขอจัดซื อ/จ้าง ผ้าคลุมเก้าอี ประจ าส านักงาน 2,250.00 11/5/2564 เลขท่ี 2000597667 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

104  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเสนาราษฎร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 6,169.00 11/5/2564 เลขท่ี 2000593405 1

105  0105555021215
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาภูเก็ต
 สาขาท่ี 00045 46/13 หมู่ท่ี5 ต.ศรี
สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายงานขอจัดซื อแอลกอฮอล์ชนิดน  า 816 11/5/2564 เลขท่ี 2000600864 1

106  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ ผบป.กฟอ.ตป.

3,143.80 12/5/2564 เลขท่ี 2000606843 1

107  1820500037052
ร้านประทีปพาณิชย์ 142 ถ.ศรีเมือง อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงาน กฟอ.ตป. ปจด. เมย.2564 340 12/5/2564 เลขท่ี 2000670828 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110
โทร 076-421189

109  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ ผบห.กฟอ.ตป.

8,966.70 12/5/2564 เลขท่ี 2000614139 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110

โทร 076-421189

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 หมู่ท่ี3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82220
รหัสสถานี 101213

112  3820300019294
อู่เอเวฮณืซฺศ 24/14 หมู่ท่ี 1 ต.บางม่วง
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-1872 พง

3,430.00 14/5/2564 เลขท่ี 2000666884 1

1

111  0823529000119
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ กฟย.บขล.

5,579.00 13/5/2564 เลขท่ี 2000612808 1

110  0833513000131
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ กฟย.กะปง

19,727.70 12/5/2564 เลขท่ี 2000606476

108  0833513000131
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ ผบห.กฟอ.ตป.

1,779.50 12/5/2564 เลขท่ี 2000615026 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

113  0825545000065
บริาีท กรีน อินโฟร์เทค จ ากัด หมู่ท่ี7 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา โทรศัพท์ 
076-4212589

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,460.00 14/5/2564 เลขท่ี 2000667242 1

114  3820500007338
โรงกลึงมลการช่าง 1/44 หมู่ท่ี7 ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 80-6242 พง.

2,300.00 14/5/2564 เลขท่ี 5200075155 1

115  3820300019294
อู่เอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี 1 ต.บางม่วง 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์
 หมายเลขทะเบียน 80-1872 พง.

1,630.00 14/5/2564 เลขท่ี 2000645805 1

116  3820500207051
ร้านอนัต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 
1/7 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อปูนเทโคนเสา ช่ืองาน ย้ายแนวระบบจ าหน่าย
แรงสูงโค้งบ้านบางปลิง ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

28,428.00 14/5/2564 เลขท่ี 5200074030 1

117  0835557011415
บริษัท ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด 
52/126 หมู่ท่ี2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมารถเครน 50,25 ตัน 
และรถแบคโฮ พร้อมรถบรรทุก

67,538.00 14/5/2564 เลขท่ี 5200077615 1

118  0833513000131
30 ถนนเสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
 82110 076-421466

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเคดิต ผกส.กฟอ.ตป. 64,180.90 14/5/2564 เลขท่ี 2000611736 1

119  3820300019294
อู่ช่างเอ เซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 82-5399 นศ.

5,800.00 14/5/2564 เลขท่ี 5200075677 1

120  3820300019294
อู่ช่างเอ เซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี 1 ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ้ช่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กพ 6034 นศ.

1,550.00 14/5/2564 เลขท่ี 2000624798 1

121  3820600142172 บริษัทเกาะคอเขา
ขออนุมัติจัดจ้างแพขนานยนต์ เท่ียวไป-กลับ บ.น  าเค็ม-บ.
เกาะคอเขา

300 14/5/2564 เลขท่ี 2000658921 1

122  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

49,986.90 14/5/2564 เลขท่ี 2000620820 1

123  3820500207051
ร้านอนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 
1/7 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอคามเห็นชอบจัดซื อสีสเปรย์ 660 18/5/2564 เลขท่ี 5200079167 1

124  3820500007338
โรงกลึงมลการช่าง 1/44 หมู่ท่ี7 ถนน
เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างตัดและเจาะรูเหล็กฉาก 2,500.00 18/5/2564 เลขท่ี 520077628 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

125  0825561000805
บริษัทเดอะโปรฮาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ หมู่ท่ี1 ต.บางม่วง 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

ขออนุมัติจัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดแผ่นพลาสวู้ดภายนใน
ส านักงาน เพ่ือแจ้งถึงการปิดท าการวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับ
ผู้ใช้ไฟ บริเวณประตูทางเข้าส านักงาน

663.4 18/5/2564 เลขท่ี 2000658971 1

126  0105545023525
บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด 99 
ม.3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-6242 พง.

39,025.58 18/5/2564 เลขท่ี 5200075689 1

127  3820500136456
ร้านพรชัย 23/4 ม.2 ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องส้วม ประจ าแผนก
มิเตอร์ ของกฟอ.ตป.

275 18/5/2564 เลขท่ี 2000665048 1

128  0105550122641

บริษัทไนซ์ ไนน์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด 
309 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว 
เขตลาดระบัง กทม. 10520 โทร 
063-642-6256

รายงานขอซื อ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 94,000.00 18/5/2564 เลขท่ี 5200074020 1

129  0503546003735
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ฯ ปริ นติ ง เซ็ฯ
เตอร์ 221/6 หมู่ท่ี6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ขออนุมัติจัดซื อหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง LASER Printer ผบค. 16,938.10 18/5/2564 เลขท่ี 2000629408 1

130  3820500207051
ร้านอนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 
1/7 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อปูเทโคนเสา 1,236.00 18/5/2564 เลขท่ี 5200079175 1

131  2270100000350
นางสาวพรพิมล คงค าศรี 3/98 หมู่ท่ี7 
ถนน เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า
 จ.พังงา

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเปล่ียนคอมเพลสเซอร์
ของเคร่ืองปรับอากาศ

4,500.00 18/5/2564 เลขท่ี 2000625205 1

132  2270100000350
นางสาวพรพิมล คงค าศรี 3/98 หมู่ท่ี7 
ถนน เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า
 จ.พังงา

ขออนุมัติหลักการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเปล่ียน
แผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ MIDEA

3,290.00 18/5/2564 เลขท่ี 2000625257 1

133  3820800198619
นายวิทิต โชติธนิตกุล 31/6 หมู่ท่ี1 ต.
ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมท่อประปาแตกช ารุด 3,500.00 18/5/2564 เลขท่ี 5200077635 1

134  3810100540632
ว่าท่ี ร.ต.ชวลิต เฉิดโฉม 67 ม.3 
ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื ออุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ขยายผลนวัตกรรมลุงเท่งวัดโหลด

9,600.00 19/5/2564 เลขท่ี 2000657961 1

135  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเสนาราษฎร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา

รายงานขอซื อกระดาษ a4 4,715.00 19/5/2564 เลขท่ี 2000644730 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

136  0825560000747
บริษัท ศรีทองแพร ปิโตรเลียม จ ากัด 
89/1 หมู่ท่ี3 ต.คุระ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
 รหัสสถานี 103118

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ กฟย.อ.ครบ.

31,485.60 19/5/2564 เลขท่ี 2000621971 1

137  3829800098736
ร้านบุษกร ส านักงานใหญ่ 117 ถ.ศรี
เมือง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อธงชาติ และ ธง วปร 1,440.00 19/5/2564 เลขท่ี 2000649978 1

138  0835557011415
บุษกร ภูเก็ต 89 เซอร์วิส จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 52/126 หมู่ท่ี2 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมารถเครน 50ม25 ตัน 
และรถแบคโฮ พร้อมรถบรรทุก

94,288.40 19/5/2564 เลขท่ี 5200078737 1

139  3820600142172
เกาะคอเขาเฟอรืร่ี 89 ม.4 ต.เกาะขอ
เคา อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจัดจ้างแพขนานยนต์ข้ามฟาก 3,450.00 20/5/2564 เลขท่ี 2000715948 1

140  3820500260726
นายอารักษ์ เหมียนทอง 4/34 ม.2 
ตบางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาเรือหางยาวข้ามเกาะ ไป-กลับ 1,340.00 20/5/2564 เลขท่ี 200080308 1

141  3829800041882
นายกิตติ ล่ิมจูหมึง 22/11 หมู่ท่ี1 ต.
บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก จัดส่งใบแจ้งหนี ผู้ใช้ไฟ
รายใหญ่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจประจ าเดือน 
เมษายน 2564

3,330.00 20/5/2564 เลขท่ี 2000656420 1

142  3820600142172
เกาะคอเขาเฟอรืร่ี 89 ม.4 ต.เกาะขอ
เคา อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างแพขนานยนต์ข้ามฟาก 2,300.00 20/5/2564 เลขท่ี 2000715896 1

143  3841700798208
ร้านวรภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 23/5 หมู่ท่ี 2 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื ออุหกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 49,412.60 21/5/2564 เลขท่ี 2000676218 1

144  5820600010655
อู่เกษม 248 หมู่ท่ี9 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี
 จ.พังงา 82150

รายงานขอจ้างซ่อมรถ ทะเบียน บฉ 6474 พังงา 2,300.00 21/5/2564 เลขท่ี 2000660961 1

145  5820600010655
อู่เกษม 248 หมู่ท่ี9 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี
 จ.พังงา 82150

รายงานขอจ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-5200 พังงา 5,600.00 21/5/2564 เลขท่ี 2000660943 1

146  3820600008654
นายสนอง เชื อบ่อคา บ้านเลขท่ี 146/2
 หมู่ท่ี 3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

ขอจัดจ้างตัดหญ้าบริเวณส านักงาน 700 24/5/2564 เลขท่ี 2000686374 1

147  3820300089926
จอยการยาง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา

รายงานขอจ้าง ปะยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
80-6940 พง.

200 24/5/2564 เลขท่ี 2000694521 1

148  0823546000075
หจก.แสงชัยเทคนิคอล เลขท่ี30/4 หมู่ท่ี
 1 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อท่อพีวีซีและอุปกรณ์ประปา 1,246.55 25/5/2564 เลขท่ี 5200082449 1

149  3820500209051
ร้านอนันต์สุจสมค้าวัสดุภัณฑ์ 1/8 ม.7 
ถ.เพชรเกษม อ. ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82110

ค่าซื ออุปกร์บ ารุงส านักงานสีทาพื น,แปรงและลูกกลัง 
กฟอ.ตป.

5,970.00 25/5/2564 เลขท่ี 2000670726 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

150  3829800098710
บุษกรก๊อปป๊ี 26/5 ถนนเสนาราษฎร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต าบลตะก่ัวป่า 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82110

รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 7,220.00 25/5/2564 เลขท่ี 2000654289 1

151  0825561000805
บริษัท เดอะโปรอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด 6/7-9ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ บ่งชี  (ศูนย์ราชการสะดวก) 18,361.20 25/5/2564 เลขท่ี 2000670617 1

152  3820600041228
นางสาว ยมนา กุหลาบหอม 197/10 
หมู่ท่ี 3 ต.แม่ยางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

ขออนมีุติจัดซื ออาหารและน  าด่ืม 1,390.00 27/5/2564 เลขท่ี 2000693260 1

บริษัท เดอะโปรอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด 82190
14/32 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา

154  3820300019294
อู่ช่าง เอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห้นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ บฉ -6475 พง. 3,720.00 27/5/2564 เลขท่ี 2000725402 1

155  0825561000805
บริษัท เดอะโปรฮาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด ส านักงานใหญ่

รายงานขอจ้างท าสติ กเกอร์พิมพ์ติดพลาดสวูดเพ่ือปรับปรุง 
ศุนย์ราชการสะดวก GECC

1,381.00 28/5/2564 เลขท่ี 2000704499 1

156  3820600142083 แพน้องหมิวเฟอร์ร่ี รายงานขอจ้างเพขนานยนต์ข้ามฝาก 940 28/5/2564 เลขท่ี 2100167091 1

157  3102200050147
ร้านคุระบุรีนานาภัณฑ์ 580/1 ม.1 ต.คุ
ระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

รายงานขอซื อวัสดุเบ็ดเตล็ด 1,363.00 31/5/2564 เลขท่ี 2000686350 1

158  0825545000065
บริษัท กรีน อินโฟร์เทค จ ากัด 5 หมู่ท่ี7
 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร?เม้าส์และคีย์บอร์ด 800 31/5/2564 เลขท่ี 2000692858 1

159  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสุทธิ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
137 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อกรวยน  าด่ืมเพ่ือบริการให้กับประชาชนท่ีมา
ใช้บริการในส านักงาน

1,260.00 31/5/2564 เลขท่ี 2000682627 1

160  3829800101133
เป้ิลดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ท่ี 9 ต.บางนายสี
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื อพุ่มดอกไม้เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

900 31/5/2564 เลขท่ี 2000682279 1

161  3829800098736
ร้านบุษกร ส านักงานใหญ่ 117 ถ.ศรี
เมือง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอซื อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 8,050.00 31/5/2564 เลขท่ี 2000690813 1

162  5820500017941
ร้านดอกหญ้า 11/7 ม.3 ต.บางม่วง อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา โทร 076-446065

ขออนุมัติจัดซื อดิน และปุ๋ย เพ่ือใช้ในการบ ารุงดินและเพ่ิม
ธาตุอาหารให้แก่พืชเจริญเติบโต

2,200.00 31/5/2564 เลขท่ี 2100159964 1

1153  0825561000805 ค่าเคลือบประกาศนียบัตรพร้อมใส่กรอบ 1,070.00 27/5/2564 เลขท่ี 2000687296



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

163  3839900444806
นายชัยรงค์ ขวัญเมือง 22 ต.ฉลอง อ.
เมืองภูเก็ต จ.พังงา

รายงานขอจ้าง พ่นสีเบอร์เสา 33 kv ไลน์เมน ฟีดเดอร์ 2 
กฟย.กะปง

86,000.00 31/5/2564 เลขท่ี 5200089030 1

164  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาดส านักงาน 
กฟย.อ.ครบ.

2,457.00 1/6/2564 เลขท่ี 2000710517 1

165  3170600175573
คุระบุรีเคร่ืองเย็น 287 ม.8 ถ.เพชร
เกษม อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร 278 1/6/2564 เลขท่ี 2000707983 1

166  3820100150184
นายนิมล สมจิตต์ 14/8 ม.10 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าจ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวรแก้ไฟ กฟย.บขล. 860 1/6/2564 เลขท่ี 2000694172 1

167  3820100150184
นายนิมล สมจิตต์ 14/8 ม.10 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน กฟย.บขล.พค.2564 4,386.00 1/6/2564 เลขท่ี 2000693923 1

168  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 ผบค.กฟอ.ตป 5,289.51 1/6/2564 เลขท่ี 2000773148 1

169  3820500106646
เขาหลัก ไอซ์บล็อค เลขท่ี 80/5 ม.6 ต.
คึกคัด อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอซื อน  าด่ืม 252 1/6/2564 เลขท่ี 20006962916 1

170  3820600038642
นางสาวสุฤทัย เทพด า 232 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกซักเคร่ืองนอนห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.อ.ครบ.

1,118.00 1/6/2564 เลขท่ี 2000710609 1

171  3820100150184
นายนิมล สมจิตต์ 14/8 ม.10 ต.โคก
เคียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ส านักงาน กฟย.บขล. 5,418.00 1/6/2564 เลขท่ี 2000845869 1

172  3820500207051
อนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ ส านักงานใหญ่
 1/8 หมู่ท่ี 7 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื อเชือกใยยักษ์ 1,180.00 1/6/2564 เลขท่ี 5200087871 1

173  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82110

ค่าน  ามันเชื อเพลิง กฟอ.ตป. 48,824.80 1/6/2564 เลขท่ี 2000674775 1

174  3841700798208
ร้านวรภัณฑ์ ตะก่ัวป่า 23/5 หมู่ท่ี 2 ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดซื ออุปกรณ์เคร่ืองเล่ือยยนต์ 3,177.90 1/6/2564 เลขท่ี 5200087858 1

175  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเสนาราษฎร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110

รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 5,003.00 4/6/2564 เลขท่ี 2000721479 1

176  1101400620667
นายอภิชาติ แซ่เฮ็ง ม.4 ต.แพรกษาใหม่ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทราปราการ

ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก่ียวกับงานมิเตอร์ 
ประจ าปี 2564

9,785.00 4/6/2564 เลขท่ี 5200090145 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

177  3841700798208
ร้านวรภัณฑ์ ตะก่ัวป่า ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ขออนุมัติจัดซื อชุดกันฝนให้กับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 14,873.00 4/6/2564 เลขท่ี 2000715482 1

178  3920600372711
65/11 ม.ท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

ค่าจัดซือเชือกถักสีขาว กฟย.บขล. 208.65 4/6/2564 เลขท่ี 2001126156 1

179  3820300019294
อู่เอเซอร์วิส 24/14 หมู่ท่ี1 ต.บางม่วง 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-2381 พง.

32,810.00 4/6/2564 เลขท่ี 5200087126 1

180  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 ผบป.กฟอ.ตป 4,018.00 4/6/2564 เลขท่ี 2000773199 1

181  1101400620667
นายอภิชาติ แซ่เฮ้ง 224/106 ม.4 ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก่ียวกับมิเตอร์ ปี 
2564

8,660.00 4/6/2564 เลขท่ี 5200090151 1

182  0825545000065
บริษัท ดรีน อินโฟร์เทค จ ากัด 5 หมู่ท่ี7
 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดซื ออุปกรณ์คอมพิวเคอร์ของแผนกปฏิบัติการ
และบ ารุงรักษา

1,870.00 4/6/2564 เลขท่ี 2000827951 1

183  0825561000805
บริาีท เดอะโปรฮาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด 6/7-9 หมู่ท่ี2 ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจ้าง ท าแผ่นป้าย รหัสอุปกรณ์ 7,532.80 7/6/2564 เลขท่ี 2000717295 1

184  0823529000119
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 ม.3ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82220

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 กฟย.บขล. 8,719.40 7/6/2564 เลขท่ี 2000768573 1

185  0825560001328
บริษัท พี เค วาย เวอร์วิส จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 63/8 ม.2 ต.บางนายสี 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-4891 พง.

28,400.00 7/6/2564 เลขท่ี 5200087942 1

187  3820600142083
หมิสเฟอร์ร่ี บ้านน  าเค็ม ต.บางม่วง อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าแพขนานยนต์ข้ามเกาะคอเขาไป-กลับ ผมต. 340 7/6/2564 เลขท่ี 2000788927 1

189  5820600010655
อู่เกษม 248 หมู่ท่ี9 ต.คุระบุรี อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82150

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 80-5200 พังงา

14,650.00 7/6/2564 เลขท่ี 2000716810 1

เลขท่ี 2000768937 0823529000119
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 ม.3ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82220

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 กฟย.บขล. 7,417.70 1188 7/6/2564

186  0823529000119
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตและพิทยา 42/4
 ม.3ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
82220

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 กฟย.บขล. 5,610.60 7/6/2564 เลขท่ี 2000768826 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

190  3930100708184
นายศรีแก้ว ศรีจันทร์ 2ถนนสามัคคี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า/ตกตแีงสวนหย่อม /บ ารุงรักษา
ต้นไม้

4,000.00 7/6/2564 เลขท่ี 2000725270 1

191  1830100091271
นางสาวนณัฏฐ์พัชชา นาวาล่อง 56/5 
หมู่ท่ี5 ต.ต าตัว อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

รายงานขอจัดจ้างเหมารถแบคโฮ 10,000.00 8/6/2564 เลขท่ี 5200089471 1

192  0823546000172
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พังงาคลีนน่ิง แอนด์ 
เซอรวิส 17/7 ถนนศิริราษฎร์ ต าบล

ขออนุมัติจัดซื อกรวยกระดาศน  าด่ืมเพ่ือบริการให้กับ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการในส านักงาน

1,284.00 9/6/2564 เลขท่ี 2000722758 1

193  0825561000805
บ.เดอะโปรอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 
6/7 ม.2ต .บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา 82110

ค่าตรายางหมึกในตัว ผบป.กฟอ.ตป. 900 9/6/2564
เลขท่ี 
0825561000805

1

194  0825561001135
บ.พรหมพิริยะ แอนด์ บราเธอร์ จ ากัด 
68/682-3 ม.3ต คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา

ค่าน  ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน กฟย.ครบ. 593.85 9/6/2564 เลขท่ี 2000779279 1

195  0503546003735
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็น ปริ นติ ง เซ็น
เตอร์ 221/6 หมู่ท่ี6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขออนุมัติจัดซื อหมึดพิมพ์ เคร่ือง PRINTER ของ ผกส.
,ผมต.,ผปบ,ผบห และ ประจ าส านักงาน

43,606.78 9/6/2564 เลขท่ี 2000747935 1

196  1820600006345
ร้านจอมคาร์แคร์ 555 หมู่ท่ี1 ต าบลคุระ
 อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

รายงานขอจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์เช่า 220 9/6/2564 เลขท่ี 2000806610 1

198  3859900034454
ร้านสยามยนตรการ 55/1 ม.9ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-6940 พง. 2,536.00 10/6/2564 เลขท่ี 2000796337 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110
โทร 076-421189

200  0833513000131

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 
ส านักงานใหญ่ 30 ถนนราษฎร์ อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา 82110 โทร 
076-421189

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ กฟย.กะปง

23,269.68 10/6/2564 เลขท่ี 2000750623 1

201  0825560000747
บริษัท ศรีทองแพร 89/1 หมู่ท่ี 3 ต.คุระ
 อ.คุระบุรี จ.พังงา รหัสสถานี 103118

อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของ กฟย.อ.ครบ.

42,454.68 11/6/2564 เลขท่ี 2000741188 1

1

202  0825560000747
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 ผปบ.กฟอ.ตป 65,531.70 11/6/2564 เลขท่ี 2000758748 1

199  0833513000131
อนุมัติส่ังซื อ อนุมัติจ่ายเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงด้วยการใช้บัตรเครดิตน  ามันและรายงานผล
การตรวจรับ ของแผนกก่อสร้าง

95,899.80 10/6/2564 เลขท่ี 2000735572

197  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 รถยนต์
ทะเบียน 6กบ 7140 กทม.กฟอ.ตป

9,687.00 10/6/2564 เลขท่ี 2000772877 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

204  0823546000075
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
30/4ม.1ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พีังงา

ค่าซื อหลอดไฟและอุปกรณ์ในส านักงาน กฟย.กะปง 3,637.47 14/6/2564 เลขท่ี 2000788718 1

206  3820500207051
ร้านอนันต์สุขสมค้าวัสดุภัณฑ์ 1/8 หมู่7
 ถ.เพชร อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซื อปูนหินทรายงานขยายเขตย้ายแนวสายส่ง 115 เควี 8,930.00 15/6/2564 เลขท่ี 5200100992 1

207  0845543001510
บริษัท อวนเอเชีย จ ากัด 115 ถ.บ้าน
ดอน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าเชือกตราไก่เกรอA และตะขอเชือก 66,511.20 15/6/2564 เลขท่ี 5200094455 1

208  0823546000075
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
30/4ม.1ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พีังงา

ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าส านักงาน กฟอ.ตป. 449.2 15/6/2564 เลขท่ี 2000788851 1

209  0145560003106

บริษัท ทวินแอดวานซ์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 54/44 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุยา 
13000

ค่าซื อกรวย แถบธรรมดา พร้อม อักษร ผกส.กฟอ.ตป. 12,198.00 15/6/2564 เลขท่ี 5200100735 1

210  5820600010655
ร้านอู่เกษม 248 ม.9 ต.คุระ อ.คุระบรี 
จ.พังงา

รายงานขอจ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-5200 พังงา 3,650.00 18/6/2564 เลขท่ี 2000806756 1

211  3820500260726
นางสาวศุภากร ทองเสน 176 ถนเทพ
กษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

รายงาานขอความเห็นชอบจัดซื อลวดสลิงยกของ 4,500.00 21/6/2564 เลขท่ี 5200098488 1

212  3820300071423
นายนพดล หาญผดุงศักด์ิ 9/3 หมู่ท่ี4 
ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
82170

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างแบคโฮ 44,800.00 21/6/2564 เลขท่ี 5200098200 1

213  3820600142059
นายด ารง ล่ิมพานิช 5 ต.เกาะคอเขา อ.
ตะกัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ระบบจ าหน่ายแรงสูง 
33KV

10,500.00 21/6/2564 เลขท่ี 5200099282 1

214  3820600008654
นายสนอง เชื อบ่อคา 146/2 ม.3 ต.แม่
นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

งานจัดจ้างตัดหญ้าบริเวณส านักงาน 700 22/6/2564 เลขท่ี 2000806673 1

215  0825560001361
บริษัท โพธ์ิสุทธ์ิ จ ากัด137 ม.2 ต.บาง
นายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ายาฆ่าเชื อท าความสะอาด สนง.กฟอ.ตป. 360 22/6/2564 เลขท่ี 2000794177 1

เลขท่ี 2000767843 1

205  0823546000075
หจก.แสงชัย เทคนิคอล 30/4 หมู่ท่ี1 
ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ติดตั งมอเตอร์คอยล์ 
ประจ าห้อง รจก.บ. ได้ช ารุด

1,765.50 14/6/2564 เลขท่ี 2000748129 1

203  0833513000131
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 ผมต.กฟอ.ตป 17,419.80 11/6/2564

202  0825560000747
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30
 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  ามันเชื อเพลิงบัตรเครดิต ปจด.พค.2564 ผปบ.กฟอ.ตป 65,531.70 11/6/2564 เลขท่ี 2000758748 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

216  4829800001293
นายบัญชา ขอสกุล 11 ม.1ต.เกาะพระ
ทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

ค่าจ้างขนส่งพัสดุ ผกส.กฟอ.ตป. 49,000.00 22/6/2564 เลขท่ี 5200098187 1

217  0825561000805
บ.เดอะโปรอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 
6/7 ม.2ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าสติกเกอร์ติดแผ่นพลาสวูดป้ายจอดรถประจ าส านักงาน 
กฟอ.ตป.

4,868.50 22/6/2564 เลขท่ี 2000812589 1

218  0823546000075
างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย เทคนิคอล 
30/4ม.1ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พีังงา

ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าส านักงาน กฟอ.ตป. 588.5 22/6/2564
เลขท่ี 
0823546000075

1

219  3820500122277
นายศรชัย บ ารุงมิตร 12/6 หมู่ท่ี8 
ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัด
พังงา

ขออนัมติจัดจ้างซ่อมท่อระบบน  าทิ ง มีกล่ิน เหม็นบริเวณ
ห้องน  าคนพิการ ของ กฟอ.ตป.

7,490.00 22/6/2564 เลขท่ี 2000800462 1

220  3929900362191
แสงทองเฟอร์นิเจอร์ ส านักงานใหญ่ 
367/13 ถนนเพชรเกษม ต าบลท้ายช้าง
 อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

รายงานขอซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 3,691.50 22/6/2564 เลขท่ี 2000827781 1

221  3829800098736
ร้านบุษกร 117ถ.ศรีเมือง อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา

ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ประจ าส านักงาน กฟอ.ตป. 7,437.00 22/6/2564 เลขท่ี 2000809259 1

222  0825545000065
บริษัท กรีน อินโฟร์เทค จ ากัด 5 ม.7 ต.
บางนายสี จ.พังงา 82110

ค่าอุปกรณ์Router totolink กฟย.บขล. 1,710.00 22/6/2564
เลขท่ี 
0825561000805

1

223  3820300022422
ร้านนายโอ๋ 15 ถ.วัฒนา ต.ตะก่ัวป่า อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าข้าวกล่องสนับสนุนพนักงานลูกจ้างแก้ไฟฟ้าพายุเข้า 2,500.00 22/6/2564 เลขท่ี 2000789467 1

224  1820500005282
โรงน  าด่ืมผกามาศ 60/117 ม.1 ซ.วัด
ป่ายิป ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าน  าด่ืมสนับสนุนพนักงานลูกจ้างแก้ไฟฟ้าพายุเข้า 540 22/6/2564 เลขท่ี 2000789633 1

225  3810500096713
นางสาวศุภกร ทองเสน 176 ถ.เท
พกษัตร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.
ภูเก็ต 83000

ค่าจ้างเหมารถเครน 25ตัน ผปบ.กฟอ.ตป. 20,000.00 23/6/2564 เลขท่ี 5200100484 1

226  3820500007338
มลการช่าง (นายละมล ย้อยภักดี) 1/44
 ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2381 พง. 10,290.00 24/6/2564
เลขท่ี 
3820500007338

1

227  3829800041882
นายกิตติ ล่ิมจูหมิง 22/11 ม.1ต.บาง
ม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งใบแจ้งหนี ไฟฟ้ารายใหญ่ 3,405.00 24/6/2564 เลขท่ี 2000820575 1

228  3810300171711
ร้านเกสินี กระจกโค้ง 36/25 ม.1ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-6276 พง. 8,500.00 25/6/2564 เลขท่ี 2000852067 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

229  3810300171711
ร้านเกสินี กระจกโค้ง 36/25 ม.1ถ.
เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-6276 พง. 8,500.00 25/6/2564 เลขท่ี 2000852067 1



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

230  3810500096713
นางสาวศุภากรณ์ ทองเสน 176 ถ.เทพ
กษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 
83000

ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน ตัดต้นไม้ คุระบุรี, ตะก่ัวป่า 
ผปบ.กฟอ.ตป.

55,000.00 29/6/2564 เลขท่ี 5200101879 1

231  3820500066369
นายสุเทพ บิลละโสย 24/4 ต.โคกเคียน
 อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่าจ้างเหมารถแม็คโฮ ผกส.กฟอ.ตป. 20,000.00 29/6/2564 เลขท่ี 5200101901 1

232  3841700798208
ร้านวรภัณฑ์ (ตะก่ัวป่า) 23/5 ม.2ต.
บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

ค่ารองเท้านิรภ้ย PVC ให้แก่ผู้ปฎิบติงานภาคสนาม 4,226.50 30/6/2564 เลขท่ี 2000847442 1

233  0823546000075
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัยเทคนิคอล 
30/4 ม.1ถ.เพขรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะก่ัวป่า จ.พังงา

ค่าซื อสีสเปรย์ ผปบ.กฟอ.ตป. 4,825.70 30/6/2564
เลขท่ี 
0823546000075

1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523

230  3829800098710
บุษกรก๊อปป้ี 26/5 ถนนเานาราษฏร์ 
ตรงข้ามวัดย่านยาว ต าบลตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 82110

รายงานขอซื อกระดาษ a4 4,715.00 25/3/2564 เลขท่ี 20005087010 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523

25/3/2564 เลขท่ี 5200045375

227  0803548001915
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป.-นางเกษร อุไรวัฒนา ม.3 ต.แม่งนางขาว อ.คุระบุรี
 จ.พังงา

9,922.11 25/3/2564

1

เลขท่ี 5200045351 1

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป.-นายวิทยา บุญชูดวง ม.4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.
พังงา

1,040.04

229  0803548001915
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป.-นายส าราญ กลับกล่ัน ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า
 จ.พังงา

2,497.38 25/3/2564 เลขท่ี 5200045380 1

228  0803548001915

เลขท่ี 5200045420 1

231  0803548001915
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป..-น.ส.กัลยา ทวีถาวร ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา

1,967.73 25/3/2564 เลขท่ี 5200045411 1

232  0803548001915
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป.-นางโกสุม จิรัฏฐ์ชยธร ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา

1,645.66 25/3/2564



ล ำดับท่ี
     เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/    

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน 2564 )

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตะก่ัวป่ำ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร ส านักงานใหญ่
 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พังงา 82110
โทร 076-425523

2,887,026.50                

หมำยเลข : เง่ือนไข
1. ระบุล าดับท่ีเรียงตามวันท่ีท่ีมีการจัดซื อจัดจ้าง
2.ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนผู้ประกอบการ
3.ระบุช่ือผู้ประกอบการ
4.ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุ สนง.น  ามันเชื อเพลิง  เป็นต้น
5.ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมเงินท่ีจัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
6.ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่ือ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน
7.ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นตัวเลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค04054/ว773ลว24สิงหาคม 2564 ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ79วรรคสอง
2 หมายถึงจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบ79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัยหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ีกว (กวจ) 04052/ว117 ลว 9 มีนาคม 2563
4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อวร้างขยายเขตฯ ช่ืองาน 
กฟอ.ตป.-นางรจนา คมข า ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

2,471.70 25/3/2564 เลขท่ี 5200045359 1233  0803548001915


