
 

 

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 
                      เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 

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

                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

                                   ประกาศ ณ วันที่ 12   เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
  

 
                                   (นายเอกโชค ตันติปาลีพันธ์) 

     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 
 



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

1 3800100650594 นายสายัณห์ จินพล
ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถ 1กจ 4207 
กระบ่ี จ านวน 10 วัน

วงเงิน 3,500.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001705362 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/09 ลว.29 ธ.ค. 64

1

2 3830200058204 นายส าราญ ลิรัมย์

จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการถอดมิเตอร์กรณี
บ้านว่าง บ้านร่าง ไม่มีผู้พักอาศัยแล้ว เขตพ้ืนท่ีต าบล
ป่าตอง
จ านวน 219 ราย

วงเงิน 13,115.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001705460 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/012 ลว.29 ธ.ค. 64

1

3 3830200058204 นายส าราญ ลิรัมย์
จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการต่อกลับมิเตอร์
กรณีท่ีลูกค้าเข้ามาขอช าระค่าไฟฟ้าและผ่อนผันค่า
ไฟฟ้า เขตพ้ืนท่ีต าบลป่าตอง จ านวน 110 ราย

วงเงิน 6,495.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001705444 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/013 ลว.29 ธ.ค. 64

1

4 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการถอดมิเตอร์กรณี
บ้านว่าง บ้านร่าง ไม่มีผู้พักอาศัยแล้ว เขตพ้ืนท่ีต าบล
กะรน
จ านวน 191 ราย

วงเงิน 13,710.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001705392 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/015 ลว.29 ธ.ค. 64

1

5 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการต่อกลับมิเตอร์
กรณีท่ีลูกค้าเข้ามาขอช าระค่าไฟฟ้าและผ่อนผันค่า
ไฟฟ้า เขตพ้ืนท่ีต าบลกะรน จ านวน 99 ราย

วงเงิน 5,630.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001705414 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/016 ลว.29 ธ.ค. 64

1

6 0833536000137 หจก.เกาะแก้วเรเดียล
รายงานจัดจ้าง เปล่ียนยางในรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-5635

วงเงิน 1,000.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 5200221855 ลว.04 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี109/05413 ลว. 29 ธ.ค. 64

1

7 3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร
รายงานจัดจ้างซ่อมซีลข้อเหว่ียงหน้า รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-5635

วงเงิน 14,985.35 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 5200221732 ลว.04 ม.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี 38/01 ลว.30 ธ.ค. 64

1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

8 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 16-19 พ.ย. 2564 (รวม 4 วัน)

วงเงิน 2,800.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001706578 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/19 ลว.24 พ.ย. 64

1

9 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 22-26 พ.ย. 2564 (รวม 5 วัน)

วงเงิน 3,500.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001706532 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/20 ลว.03 ธ.ค. 64

1

10 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 3,7,8,9 ธ.ค. 2564 (รวม 4 วัน)

วงเงิน 2,800.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001706434 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/21 ลว.15 ธ.ค. 64

1

11 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 13-16 ธ.ค. 2564 (รวม 4 วัน)

วงเงิน 2,800.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 2001706446 ลว.04 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท้่ี09/22 ลว.23 ธ.ค. 64

1

12 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงต่ าน.ส.รัตนาภรณ์ วัง
เมือง ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 1,771.92 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 5200000375 ลว.04 ธ.ค. 65 
PO.3001978349 ลว.13 ธ.ค. 64 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี 65-003 ลว.04 ม.ค.65

1

13 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผนังก้ันห้องและเพดาน
ห้องท างานสถานท่ีจัดเก็บมิเตอร์ ผมต.กฟฟ.ปต.

วงเงิน 47,914.00 บาท 04/01/2565
เลขท่ี 5200003025 ลว.10 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี004/017 ลว.10 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

14 3820100058148 นางบุญธรรม สุขพัฒน์
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคคลภายนอก ทะเบียน
 1กข1892 พังงา ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ TOU 
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2565

วงเงิน 4,200.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200010704 ลว.26 ม.ค. 65 
PO.3001989835 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี5/8 ลว.19 ม.ค. 65

1

15 3820100058148 นางบุญธรรม สุขพัฒน์
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
1กข 1892 พังงา ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ TOU 
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 4,200.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี PO.3001989823 ลว.05 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 2/3 ลว.31 ม.ค. 65

1

16 3800700262307 นายสุจินต์ ยอดราช
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
1กฉ 9688 พัทลุง ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ TOU 
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 4,200.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200023605 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001989843 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 2/1 ลว.31 ม.ค. 65

1

17 3800900048228 นางสุพรรญา สุวรรณชล
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
คพบ 382 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานจดหน่วย
มิเตอร์ TOU เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 4,200.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200023586 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001989827 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 1/23 ลว.31 ม.ค. 65

1

18 1670500353959 นางสาวชนิดา สีบุญ
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
1กฉ 2796 ภูเก็ต ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ TOU 
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 8,400.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200023591 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001989288 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 1/18 ลว.31 ม.ค. 65

1

19 1959900511590 นางสาวปุณยาพร พรอนุวงศ์
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
1กบ 474 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์
 TOU เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 6,300.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200023614 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001989254 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 3/14 ลว.31 ม.ค. 65

1

20 1820700046110 นางสาวสมหทัย ประสงค์ผล
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคลภายนอก ทะเบียน 
ขกง 900 กระบ่ี ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ TOU 
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วงเงิน 8,400.00 บาท 05/01/2565
เลขท่ี 5200023620 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001989225 ลว.05 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 1/18 ลว.31 ม.ค. 65

1

21 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์ ( ่ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสาเข้า
งานปป.แรงสูงเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายซอยควนเหนือ
กับซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 3,608.04 บาท 07/01/2565
เลขท่ี 5200006734 ลว 18 ม.ค. 65 
PO.3001991847 ลว 7 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี 107/5339 ลว 13 ม.ค.65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

22 0835558013560 บริษัทเอส.ซี.ที.ม่ันคงทรัพย์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงสูงน.ส.ศุภาวีร์ ทองยุทธ
 ซอยพระบารมี7 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 9,147.54 บาท 10/01/2565
เลขท่ี 5200015297 ลว.04 ก.พ. 65 
PO.3001992552 ลว.10 ม.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี 
ลว.13 ม.ค. 65

1

23 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 7กม-1697 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 13/01/2565
เลขท่ี 2000042127 ลว.13 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0331 ลว. 13ม.ค. 65

1

24 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยน๖ ์หมายเลขทะเบียน
 8กย-5722 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 13/01/2565
เลขท่ี 2000042043 ลว.13 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0333 ลว.13 ม.ค. 65

1

25 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 7กม-1913 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 13/01/2565
เลขท่ี 2000042087 ลว.13 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0332 ลว.13 ม.ค. 65

1

26 0835560000828 บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์ 99 จ ากัด
งานจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย

วงเงิน 25,199.10 บาท 14/01/2565
เลขท่ี IV/2012-01 ลว. 20 ธ.ค. 64 PO : 
3001977540 ลว. 9 ธ.ค. 64

1

27 0903557000992 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.สงขลา วงเงิน 1,762.80 บาท 14/01/2565 เลขท่ี 2001458 ลว. 05/01/2565 1

28 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์ (ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา
คอนกรีตอัดแรงเข้างานขข.แรงสูงบริษัทเอมเมอรัลด์รี
สอร์ท จ ากัด ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 601.34 บาท 17/01/2565
เลขท่ี 5200007289 ลว.19 ม.ค. 65 
PO.3001987099 ลว.28 ธ.ค. 64 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี108/5356 ลว.17 ม.ค. 65

1

29 3100902620898
ร้านค้าสวิสซ์-ออนอิเลคทริค(ส านักงาน
ใหญ่)(นางสุนันทา โพธิสุนทร)

จัดซ้ือ วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ดอกสว่าน มีดคัดเตอร์ 
คีมฟิต เบรคเกอร์ กล่องเบรคเกอร์

วงเงิน 1,644.64 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000060498 ลว 18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี IV6500077 ลว 10 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

30 0835561021331 บริษัท สามารถ เอ็นเนอร์จี จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัท สามารถ เอ็นเนอร์จี จ ากัด วงเงิน 9,334.40 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000056860 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2006070 ลว. 20 ธ.ค. 64

1

31 0833537000564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชิงทะเลปิโตรเลียม รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.เชิงทะเล วงเงิน 1,735.80 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000063062 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000284 ลว. 24 ธ.ค. 64

1

32 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะทู้ วงเงิน 5,565.80 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000056593 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี101141 ลว. 22 ธ.ค. 64

1

33 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะทู้ วงเงิน 954.70 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000056783 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี101440 ลว. 28 ธ.ค. 64

1

34 0835561007389 บริษัทบุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 753.50 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000056710 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000945 ลว.29 ธ.ค. 64

1

35 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขากะรน

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะรน วงเงิน 3,454.70 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000061932 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100518 ลว. 16 ธ.ค. 64

1

36 0835561007389
บริษัทบุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด 
สาขาป่าตอง

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 33,894.80 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000056530 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000924 ลว. 16 ธ.ค. 64

1

37 0107537000521 บมจ.แม็คโคร จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน จ านวน 4 รายการ วงเงิน 1,475.00 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 2000059226 ลว.18 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 027501030010 ลว.14 
ม.ค. 65

1

38 3100902620898
นางสุนันทา โพธิสุนทร (สวิสซ์
ออนอิเลคทริค)

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดช่างเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ ประจ าชุด
ช่างเดิมท่ีสภาพช ารุดของแผนกก่อสร้าง จ านวน 2 
รายการ

วงเงิน 3,621.95 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 5200010875 ลว.26 ม.ค. 65 
PO.3001996809 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี IV6500188 ลว.20 ม.ค. 65

1

39 0835561003359
บจก.เจ.เอ็นเคร้่ืองกรองน้ าและประตู
อัตโนมัติ

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ วงเงิน 19,610.00 บาท 18/01/2565
เลขท่ี 5200010718 ลว.26 ม.ค. 65 
PO.3001997041 ลว.18 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ีIV-650014 ลว.20 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

40 1839900130864 นายเฉลิมพล วงค์รัตน์ จัดจ้างติดสต๊ิกเกอร์รถแก้ไฟของการไฟฟ้าป่าตอง วงเงิน 12,500.00 บาท 19/01/2565
เลขท่ี 2000071000 ลว.19 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท้่ี010165 ลว 11 ม.ค. 65

1

41 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 1นก-434 กทม.

วงเงิน 350.00 บาท 19/01/2565
เลขท่ี 2000064765 ลว.19 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0343 ลว.17 ม.ค. 65

1

42 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 1นก-437 กทม.

วงเงิน 350.00 บาท 19/01/2565
เลขท่ี 2000064725 ลว.19 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0345 ลว.17 ม.ค. 65

1

43 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 81-0186 ภก.

วงเงิน 750.00 บาท 19/01/2565
เลขท่ี 2000064753 ลว.19 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0344 ลว. 17 ม.ค. 65

1

44 0835551009087
บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

จัดจ้างงานไวนิล (ฝึกซ้อมและทบทวน) วงเงิน 449.40 บาท 20/01/2565
เลขท่ี 2000078233 ลว 20 ม.ค. 65 ใบวางบิล
เลขท่ี 65010042 ลว 17 ม.ค. 65

1

45 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์ (ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา
คอนกรีตอัดแรง เข้างานขยายเขตฯแรงสูงบริษัทลาน
กมลา จ ากัด ถ.กมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 1,189.84 บาท 20/01/2565
เลขท่ี 5200012002 ลว.28 ม.ค. 65 
PO.3001998271 ลว.20 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี108/5364 ลว.27 ม.ค. 65

1

46 0105546106785 บริษัท ป่าตองปิโตรเลียม จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัท ป่าตองปิโตรเลียม จ ากัด วงเงิน 7,120.66 บาท 21/01/2565
เลขท่ี 2000082366 ลว.21 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี270/13463 ลว. 05 ธ.ค. 64

1

47 0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้(ภูเก็ต) จ ากัด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6624 ภก.
จ านวน 2 รายการ

วงเงิน 8,132.00 บาท 21/01/2565
เลขท่ี 2000081200 ลว 21 ม.ค. 65 ใบส่ง
สินค้า/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 0101/65 ลว.18 ม.ค.65

1

48 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์ (อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

รายงานจัดจ้าง ซ่อมระบบคลัช รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บบ-857 ภูเก็ต

วงเงิน 2,418.20 บาท 21/01/2565
เลขท่ี 2  000082454 ลว.21 ม.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีBI64037 ลว. 20 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

49 0833563000029 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขตฯแรงสูงบริษัทลานกมลา
 จ ากัด ถ.กมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 29,961.02 บาท 24/01/2565
เลขท่ี 5200023640 ลว.18 ก.พ. 65 
PO.3001999891 ลว.24 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี0209 ลว.17 ก.พ. 65

1

50 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910 ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 26 ม.ค. 2565 ,2 ก.พ. 2565 (รวม 2 วัน)

วงเงิน 1,400.00 บาท 25/01/2565
เลขท่ี ลว.25 ม.ค. 65  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/27
 ลว.17 ก.พ. 65

1

51 0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด
จัดซ้ือแฟลชไดรว์ 32gb 12 กล่อง / External HDD 
1TB 1 กล่อง

วงเงิน 3,377.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000102647 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีBC22010510 ลว.13 ม.ค. 65

1

52 0125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด
จัดซ้ือ Headset 1 กล่อง /เมาส์ 3 กล่อง /สาย HDMI
 1 กล่อง /ล าโพง 1 กล่อง /SSD 240GB 3 กล่อง

วงเงิน 4,500.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000102707 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีBC22010511 ลว.13 ม.ค. 65

1

53 0835560017143 บริษัท ไพบูลย์แบตเตอร่ี จ ากัด
 ้รายงานการจัดซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 81-1062 ภูเก็ต

วงเงิน 6,800.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 20000104070 ลว. 26 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV65-0100063 ลว.24 ม.ค.65

1

54 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์ (อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

รายงานจัดจ้าง ติดทับทิมข้างรถ รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 80-6624 ภูเก็ต

วงเงิน 963.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000102469 ลว.26 ม.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีBI64040 ลว.20 ม.ค. 65

1

55 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์ (อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

รายงานจัดจ้าง ติดทับทัมข้างรถ รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 81-0186 ภูเก็ต

วงเงิน 1,284.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000103232 ลว.26 ม.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี 
BI64039 ลว.20 ม.ค. 65

1

56 3830200011305
อุทุมพรผ้าม่าน (ส านักงานใหญ่) นางนิภา
 สุวรรณวงศ์

จัดจ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีห้องศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
ช้ัน 2 ของ กฟฟ.ป่าตอง จ านวน 11 ตัว

วงเงิน 25,894.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000102555 ลว.26 ม.ค. 65 ใบส่ง
สินค้า/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี BL2022010007 ลว.20
 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
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(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

57 3820300034552
นายสุชาติ เจริญพร 

จ้างเหมารถจักรยานยนต์ทะเบียน กจน 133 พังงา วงเงิน 2,100.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 5200010755 ลว.26 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 1 เลขท่ี 7 ลว.20 ม.ค. 65

1

58 0503546003735 หจก.พี เอ็น ปร้ินต้ิง เซ็นเตอร์
จัดซ้ือ Toner Lexmark 421 2 กล่อง /Toner 
Samsung 116L 1 กล่อง

วงเงิน 22,891.58 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000102217 ลว.26 ม.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี2565/0014 ลว.12 ม.ค. 65

1

59 3100902620898
บริษัท สวิสซ์-ออนอิเลคทริค (ส านักงาน
ใหญ่) นางสุนันทา โพธิสุนทร

จัดซ้ือก๊ิบรัดท่อสแตนเลส วงเงิน 1,219.80 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000104092 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV2200190 ลว. 24 ม.ค. 65

1

60 3100902620898
สวิสซ์-ออนอิเลคทริค (ส านักงานใหญ่) 
นางสุนันทา โพธิสุนทร

จัดซ้ืออุปกรณ์ทาสีกับตลับเมตร ใช้ประจ า กฟฟ.ป่า
ตอง จ านวน 1 งาน 6 รายการ

วงเงิน 592.78 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 2000104291 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV6500187 ลว.20 ม.ค.65

1

61 3100902620898
นางสุนันท่ โพธิสุนทร (สวิสซ์-
ออนอิเลคทริค)

จัดซ้ือใบตัดปูนกับเชือกถักกลมสีแดง เข้างานปป.แรง
สูงถนนหัวควนเหนือไปตามแนวถนนกมลา-ป่าตอง ต.
กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 2,172.10 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 5200016333 ลว.04 ก.พ. 65 
PO.3002001709 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ีIV6500273 ลว.28 ม.ค. 65

1

62 3100902620898
นางสุนันทา โพธิสุนทร (สวิสซ์-
ออนอิเลคทริค)

จัดซ้ือมีดคัตเตอร์กับกุญแจล็อคห้องคลังเคร่ืองมือเก็บ
พัสดุของ ผกส.ปต.

วงเงิน 428.00 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 5200016150 ลว.04 ก.พ. 65 
PO.3002001715 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ีIV6500272 ลว.28 ม.ค. 65

1

63 0835554000528
บริษัท พี.ที. เมเจอร์ไลน์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายเพ่ิมขนาดหม้อแปลง
 น.ส.สกานต์ ซ้ิมศิริ ถนนกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต

วงเงิน 19,725.29 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 5200028380 ลว.28 ก.พ. 65 
PO.3002001375 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน 65-005 ลว. 25 ก.พ. 2565

1

64 0835554000528
บริษัท พี.ที. เมเจอร์ไลน์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า บริษัท อค
วิสุทธ์ จ ากัด ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 7,780.17 บาท 26/01/2565
เลขท่ี 5200028376 ลว.28 ม.ค. 65 
PO.3002001383 ลว.26 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน 65-006 ลว. 25 ก.พ. 2565

1
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65 0107561000013

บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้า้ปลีก 
จ ากัด (มหาชน) สาขาหัวหิน ท่ีอยู่ 386 
หมู่ท่ี 12 ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

จัดซ้ือ/จัดจ้าง น้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 54-0174 กทม. จ านวน 1 งาน 2 รายการ

วงเงิน 2,717.20 บาท 28/01/2565
เลขท่ี 2100029063 ลว.28 ม.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100357 ลว. 11 ม.ค. 2565

1

66 0125545007031 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด
จัดซ้ือ Clip-on Volt-Amp Meter ผลิตภัณฑ์ Fluke 
รุ่น 323

วงเงิน 5,564.00 บาท 28/01/2565
เลขท่ี 5200019076 ลว.10 ก.พ. 65 
PO.3002002922 ลว.28 ม.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ีTIV22/02/001 ลว.01 ก.พ. 65

1

67 1829900228708 นายจิรวัฒน์ แซ่โก๊ย
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกย่ืหนังสือติดตามเร่งรัดหน้ี
 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเกชนรายย่อย กรณีท่ีเข้ามา
ติดต่อขอผ่อนผันตามท่ีก าหนดไว้

วงเงิน 12,690.00 บาท 01/02/2565 เลขท่ี 002/001 ลว.01/02/2565 1

68 0835548011866 บจก.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ าเดือนมกราคม 2565 วงเงิน 3,240.00 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000132417 ลว.02 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี IS256501/00031 ลว.06 ม.ค. 65

1

69 0835548011866 บจก.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ วงเงิน 1,478.00 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000132563 ลว.02 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี IS256501/00114 ลว.14 ม.ค.65

1

70 0105540078305 บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลด้ิง จ ากัด
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินส่งหนังสือแจ้ง
เตือนผ่านระบบ INSx ของ กฟฟ.ป่าตอง ประจ าเดือน
 มกราคม 2565

วงเงิน 22,820.96 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000133395 ลว.02 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีGWH.PT-001/2565 ลว.24 ม.ค. 65

1

71 0835560017143
นางสาวสกาวรัตน์ ตันรัตนพิทักษ์
(ไพบูลย์แบตเตอร่ี)

รายงานจัดซ้ือ น้ ากล่ันแบตเตอร่ีเพ่ือส ารองใช้กับ
รถยนต์ กฟฟ.ป่าตอง

วงเงิน 171.20 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000133196 ลว.02 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี IV65-0100082 ลว.28 ม.ค. 65

1

72 0503546003735 หจก.พี เอ็น ปร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือ Toner lexmarl 421 3 กล่อง วงเงิน 29,853.00 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000135015 ลว.02 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี 2565/0023 ลว.20 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)
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(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

73 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์(อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาตามวาระรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 80-6624 ภก.จ านวน 7 รายการ

วงเงิน 17,002.30 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 2000133270 ลว.02 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี BI65/002 ลว. 31 ม.ค. 65

1

74 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์(ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา
คอนกรีตอัดแรง(คอร.)เข้างานเพ่ิมขนาดหม้อแปลง
น.ส.สกานต์ ซ้ิมศิริ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 594.92 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 5200018135 ลว.09 ก.พ. 65 
PO.3002004755 ลว.02 ก.พ. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี 5382 ลว.07 ก.พ. 65

1

75 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์(ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา
คอนกรีตอัดแรง(คอร.)เข้างานปป.แรงสูงเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายซอยหัวควนเหนือกับซอยหัวควนใต้ ต.
กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 1,784.76 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 5200018139 ลว.09 ก.พ. 65 
PO.3002004762 ลว.02 ก.พ. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี 5383 ลว.07 ก.พ. 65

1

76 3830200019021
นายธนิน เอ่ียวเจริญวงศ์(ท่าเรือนานา
ภัณฑ์)

จัดซ้ือปูนซซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา
คอนกรีตอัดแรง(คอร.)เข้างานขข.แรงต่ าบริษัทอค
วิสุทธ์ิ จ ากัด
ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 594.92 บาท 02/02/2565
เลขท่ี 5200018143 ลว.09 ก.พ. 65 
PO.3002004769 ลว.02 ก.พ. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี5381 ลว.07 ก.พ. 65

1

77 3401400388733
FUTURE ACCESSORIES (ส านักงาน
ใหญ่)

จัดซ้ือ Toner Brother tn1000 2 กล่อง /inkjet 
canon 811 1 กล่อง

วงเงิน 4,690.00 บาท 03/02/2565
เลขท่ี 2000138958 ลว.03 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีOCT650000109 ลว.17 ม.ค. 65

1

78 3830200058204 นายส าราญ ลิรัมย์
จัดจ้างเหมาร้ือพ้ืนกระเบ้ืองเก่าท่ีช ารุดและปูพ้ืน
กระเบ้ืองใหม่บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ช้ัน 3 กฟฟ.
ป่าตอง จ านวน 2 รายการ

วงเงิน 49,868.00 บาท 04/02/2565
เลขท่ี 5200015982 ลว.04 ก.พ. 65 บิลเงินสด
เล่มท่ี 001 เลขท่ี 014 ลว.31 ม.ค. 65

1

79 3800100650594 นายสายัณห์ จินพล จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ประจ าเดือนมกราคม 2565 วงเงิน 3,500.00 บาท 04/02/2565
เลขท่ี 2000148976 ลว.04 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/10 ลว.02 ก.พ. 65

1

80 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์ (อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

รายงานจัดจ้าง บ ารุงรักษาตามวาระ (เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง) รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0186 
กทม.

วงเงิน 1,821.14 บาท 04/02/2565
เลขท่ี 2000148308 ลว.04 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีBI65/001 ลว. 02 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

81 0823559000575 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชพฤกษ์ พังงา ค่าน้ ามันยานพาหนะ 8กย5080 กทม วงเงิน 1,500.00 บาท 04/02/2565
เลขท่ี 2000149454 ลว.4/2/2565  บิล 
TIO000016501000793 ลว.30/1/2565

1

82 0835556003451 บริษัท จอมทองลิขรีปิโตรเลียม จ ากัด ค่าน้ ามันยานพาหนะ 8กย5080กทม วงเงิน 1,260.00 บาท 04/02/2565
เลขท่ี 2000149425 ลว.4/02/2565 บิล 
TIO000016502000026 ลว.1/02/2565

1

83 0105539004352 บจก.เพาเวอร์บาย (สาขาภูเก็ต) จัดซ้ือเคร่ืองกดน้ าร้อน-น้ าเย็น ของกฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 4,990.00 บาท 07/02/2565
เลขท่ี 2100056293 ลว.21 ก.พ. 65 
PO.3002007518 ลว.07 ก.พ. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี00065022210000564 ลว.15 ก.พ. 65

1

84 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910 ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 7,8,9,10,11 ก.พ. 2565 (รวม 5 วัน)

วงเงิน 3,500.00 บาท 07/02/2565
เลขท่ี ลว.07 ก.พ. 65  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี
09/28 ลว.18 ก.พ. 65

1

85 3401400388733
FUTURE ACCESSORIES (ส านักงาน
ใหญ่)

จัดซ้ือสาย HDMI to VGA 1 กล่อง /ปล๊ัก Adapter 
5V 2A 1 กล่อง

วงเงิน 458.00 บาท 08/02/2565
เลขท่ี 2000161189 ลว.08 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี OCT650000112 ลว.18 ม.ค. 65

1

86 0835561013346
บริษัท สมใจเฮลท์ต้ี จ ากัด

จัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) วงเงิน 5,360.00 บาท 09/02/2565
เลขท่ี 2100041302 ลว.09 ก.พ. 65 ใบเสร็จ
เลขท่ี 59 ลงวันท่ี 07 ก.พ. 65

1

87 3510200009945 ร้านกล้วยน้ าว้า สาขาสามกอง จัดซ้ือค่ารับรองลูกค้าหรือบุคคลภายนอก วงเงิน 1,118.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176719 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/01 ลว.02 ก.พ. 65

1

88 0835547006915
บริษัท สร้างเสริมทรัพย์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

จัดซ้ือค่ารับรองลูกค้าหรือบุคคลภายนอก วงเงิน 3,882.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176719 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 021/1011 ลว.8 ก.พ. 65

1

89 5949999019148 นายสุนันท์ แก้วชูทอง
ค่าจ้างเหมาจัดสวนหย่อมประจ าเดือน มกราคม 2565
 1 งาน

วงเงิน 5,500.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000171290 ลว.10 ก.พ. 65 ใบวางบิล
เลขท่ี01/01 ลว.04 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

90 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 18,20,21 ม.ค. 2565 (รวม 3 วัน)

วงเงิน 2,100.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176255 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/25 ลว.08 ก.พ. 65

1

91 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 12-14 ม.ค. 2565 (รวม 3 วัน)

วงเงิน 2,100.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176269 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 09/26 ลว.08 ก.พ.  65

1

92 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง

จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 27,28,30 ธ.ค. 2564 และ 4,5,6 ม.ค. 2565 
(รวม 6 วัน)

วงเงิน 4,200.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176284 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/24 ลว.18 ม.ค. 65

1

93 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 20-24 ธ.ค. 2564 (รวม 5 วัน)

วงเงิน 3,500.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176300 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี09/23 ลว.17 ม.ค. 65

1

94 3830200058204 นายส าราญ ลิรัมย์
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า เขตพ้ืนท่ีป่าตอง

วงเงิน 12,620.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176205 ล.ว. 10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/016 ลว.07 ก.พ. 65

1

95 3830200058204 นายส าราญ ลิรัมญ์
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการต่อกลับมิเตอร์ 
เขตพ้ืนท่ีป่าตอง

วงเงิน 4,695.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176154 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/017 ลว.07 ก.พ. 65

1

96 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง จ้างเหมาบุคคลภายนอกต่อกลับเขตพ้ืนท่ีกะรน วงเงิน 4,700.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176186 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/018 ลว.07 ก.พ. 65

1

97 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการงดจ่ายไฟฟ้า 
เขตพ้ืนท่ีต าบลกะรน

วงเงิน 11,765.00 บาท 10/02/2565
เลขท่ี 2000176183 ลว.10 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/017 ลว.07 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

98 0835543002222
บริษัท กราฟโฟ้ดีไซน์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

จัดจ้าง สต๊ิกเกอร์ป้องปรามการละเมิด ประจ าปี 2565
 (สต๊ิกเกอร์ขาวเคลือบด้าน UV )

วงเงิน 13,482.00 บาท 11/02/2565
เลขท่ี 2100046034 ลว.11 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี124/6161 ลว.29 ม.ค. 65

1

99 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910 ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 14,15,18 ก.พ. 2565 (รวม 3 วัน)

วงเงิน 2,100.00 บาท 14/02/2565
เลขท่ี ลว.14 ก.พ. 65  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี
09/29 ลว.23 ก.พ. 65

1

100 0835561007389 บริษัท บุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 28,040.50 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000143499 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000961 ลว. 08 ม.ค. 65

1

101 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) สาขากระบ่ี

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะบ่ี วงเงิน 1,700.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000173555 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100108 ลว. 05 ม.ค. 65

1

102 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขาไม้ขาว

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.ไม้ขาว วงเงิน 1,909.40 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000139815 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100084 ลว. 04 ม.ค. 65

1

103 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.สงขลา วงเงิน 4,768.20 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000139693 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100344 ลว.08 ม.ค. 65

1

104 0105536080112 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากกะทู้ วงเงิน 1,880.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000143106 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2003554 ลว.13 ม.ค. 65

1

105 0803537001757 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.นครศรีฯ วงเงิน 2,023.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000142372 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2001277 ลว. 04 ม.ค. 65

1

106 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขากะรน

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะรน วงเงิน 3,953.10 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000154536 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100147 ลว. 06 ม.ค. 65

1

107 0835561007389 บริษัท บุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 13,527.80 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174553 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000976 ลว. 17 ม.ค. 65

1

108 0745561008122 บริษัท ท่าจีนรุ่งเรืองปิโตรเลียม จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.สมุทรสาคร วงเงิน 2,120.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174256 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2002257 ลว. 26 ม.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

109 0865563001132
บริษัท เอส.พี.ปิโตรเลียม อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.ชุมพร วงเงิน 1,990.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174274 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000494 ลว.28 ม.ค. 65

1

110 0835561021331 บริษัท สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัท สามารถ เอ็นเนอร์จี จ ากัด วงเงิน 9,326.60 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000175153 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2006445 ลว. 17 ม.ค. 65

1

111 0803537001757 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม นครศรีฯ วงเงิน 1,440.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174221 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000945 ลว. 22 ม.ค. 65

1

112 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน)

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะทู้ วงเงิน 7,667.50 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000181633 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100776 ลว. 18 ม.ค. 65

1

113 0803537001757 หจก.าสนาปิโตรเลียม รายงานจัดซ้ือน้ ามัน หจก.วาสนาปิโตรเลียม วงเงิน 1,800.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174981 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000003 ลว. 22 ม.ค. 65

1

114 0105536080112 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากกะทู้ วงเงิน 1,978.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174404 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2001983 ลว. 29 ม.ค. 65

1

115 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน)

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะรน วงเงิน 6,517.80 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000174303  ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี101008 ลว. 25 ม.ค. 65

1

116 0105546106785 บริษัท ป่าตองปิโตรเลียม จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัท ป่าตองปิโตรเลียม จ ากัด วงเงิน 20,802.05 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000183712 ลว.15 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี272/13555 ลว. 05 ม.ค. 65

1

117 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 7กม-1720 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000194930 ลว.15 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0347 ลว.11 ก.พ. 65

1

118 0835539002183 บริษัท น้ าด่ืม เอส.พี.เอ จ ากัด จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน ม.ค.2565 (กฟฟ.ปต.) วงเงิน 963.00 บาท 15/02/2565
เลขท่ี 2000198057 ลว.15/02/65 บิล 
65/00828 ลว.4 /01/65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

119 0105537143215 บริษัท ออฟฟิสเมท(ไทย) จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน ของ ผบป.กฟฟ.ป่าตอง
 6 รายการ

วงเงิน 7,813.99 บาท 17/02/2565
เลขท่ี 2000205365 ลว.17 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีSI2202045440 ลว.10 ก.พ.
 65

1

120 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดซ้ือกล่องพัสดุ 10 กล่อง วงเงิน 200.00 บาท 17/02/2565
เลขท่ี 2000205337 ลว.17 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01313/17 ลว.15 ก.พ. 65

1

121 3920300363407 ถลางก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ จัดจ้างงานถ่ายเอกสารของกฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 252.00 บาท 17/02/2565
เลขท่ี 2000204806 ลว.17 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/92 ลว.09 ก.พ. 65

1

122 0503546003735
บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี
 จ ากัด

ribbon fujitsu dl380 2 กล่อง /ricoh sp230 2 
กล่อง /samsung 116l 2 กล่อง /drum lexmark 
420 1 กล่อง /inkjet epson 188 2 ชุด

วงเงิน 24,447.36 บาท 18/02/2565
เลขท่ี 2000211700 ลว.18 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีIV6500939 ลว.07 ก.พ. 65

1

123 0105534060921 บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ ากัด
จัดซ้ือ Clip-on Volt-Amp Meter ผลิตภัณฑ์ HIOKI 
รุ่น CM3291

วงเงิน 5,350.00 บาท 18/02/2565
เลขท่ี 5200023561 ลว.18 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีIV65-02068 ลว.03 ก.พ. 65

1

124 3839900346120 นางเจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง
จ้างเหมารถยนต์ทะเบียน บพ1910 ภูเก็ต ปฏิบัติงาน
แผนกมิเตอร์ติดต้ัง/ตัดฝาก/ปรับปรุง/ย้าย/สับเปล่ียน 
วันท่ี 22,23,24 ก.พ. 2565 (รวม 3 วัน)

วงเงิน 2,100.00 บาท 18/02/2565
เลขท่ี ลว.18 ก.พ. 65  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี
09/30 ลว.3 มี.ค. 65

1

125 3839900047599 นายชวลิต ฤาแรง
งานจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุม
เล็กช้ัน 3 ทางเดินช้ัน 2 หน้าห้องรองผู้บริหาร ห้องแก้
ไฟฟ้าขัดข้อง EO หน้าห้องประชุมช้ัน 3 กฟฟ.ป่าตอง

วงเงิน 8,400.00 บาท 21/02/2565
เลขท่ี 2000221122 ลว.21 ก.พ. 65 บิลเงินสด
เล่มท่ี 001 เลขท่ี 020 ลว. 17 ก.พ. 2565

1

126 5949999019148 นายสุนันท์ แก้วชูทอง จัดซ้ือต้นไม้ ของ กฟฟ.ป่าตอง จ านวน 24 รายการ วงเงิน 21,215.00 บาท 23/02/2565
เลขท่ี 2000235420 ลว.23 ก.พ. 65 ใบวางบิล
เลขท่ี01/03 ลว.17 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

127 0835538001060 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงานของกฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 760.00 บาท 24/02/2565
เลขท่ี 2000245021 ลว.24 ก.พ. 65
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี S2202V40-0000079 ลว.
23 ก.พ. 65

1

128 0107561000013 บมจ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง วงเงิน 1,480.00 บาท 25/02/2565
เลขท่ี 2000251286 ลว.25 ก.พ. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100866 ลว.18 ก.พ. 65

1

129 0835558008353 บจก.ก่ีห้ินการไฟฟ้าภูเก็ต จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 6,783.80 บาท 25/02/2565
เลขท่ี ใบก ากับภาษีเลขท่ี 019-8297 ลว.25 ก.พ.
 65

1

130 0107552000146 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง Heatshrinkable 
termination Kits Outdoor,Terminal Lug Al 4 
Hole 240 MM ,185 MM  Mounting Bracket   
ตามอนุมัติ จัดสรร ต.2 กบษ(ตข.)348/2565

วงเงิน 72,931.20 บาท 25/02/2565
เลขท่ี 5200036696 ลว.10 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีGSIT22-00513 ลว. 25 ก.พ. 65 PO: 
3002017564 ลว. 25 ก.พ. 65

1

131 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว (พูนศักด์ิคาร์แคร์)
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 8กย-5722 กทม. วงเงิน 330.00 บาท 28/02/2565

เลขท่ี 2000256804 ลว.28 ก.พ. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0348 ลว. 25 ก.พ. 65

1

132 0835538001060
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด

จัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit (ATK) วงเงิน 5,500.00 บาท 28/02/2565
เลขท่ี 2000255626 ลว.28 ก.พ. 65 เลขท่ี
ใบเสร็จ S2202Y28-0000319 ลว.25 ก.พ. 65

1

133 3420600035370 นายพยัพพัน ์ จันดาหาร
รายงานจัดจ้าง ซ่อมสายเบรค, แผงกันสาด รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-5635 ภูเก็ต

วงเงิน 17,590.80 บาท 28/02/2565
เลขท่ี 5200028674 ลว.28 ก.พ. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี30/22 ลว. 23 ก.พ. 65

1

134 0107551000231
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน)

จัดซ้ือแผ่นดับกล่ินของกฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 2,739.20 บาท 01/03/2565
เลขท่ี 2000263535 ลว.01 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีB1-6502468 ลว.25 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

135 0835538001060 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือยาสามัญประจ าส านักงานของกฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 440.00 บาท 01/03/2565
เลขท่ี 2000263435 ลว.01 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี S2202Y28-0000318 ลว.
25 ก.พ. 65

1

136 0105540100068 บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด
Drum lexmark 420 2 กล่อง /Toner lexmark 420
 2 กล่อง

วงเงิน 26,536.00 บาท 01/03/2565
เลขท่ี 2000263735 ลว.01 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV65020169 ลว.25 ก.พ. 65

1

137 0835548011866 บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขอ
งกฟฟ.ป่าตอง

วงเงิน 3,240.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000273709 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIS2565/00006 ลว.02 ก.พ. 65

1

138 0835548011866 บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด รายงานจัดซ้ือ วัสดุส านักงาน ผกส.ปต. วงเงิน 1,191.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000273768 ลว.02 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีBS256502/00006 ลว. 03 ก.พ. 65

1

139 0835548011866 บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ วงเงิน 3,825.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000273793 ลว.02 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ีBS256502/00010 ลว.04 ก.พ. 65

1

140 0835548011866 บจก.เกียรติสินธุสเตช่ันเนอร่ี
จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกฟฟ.ป่าตอง จ านวน 1 
รายการ

วงเงิน 3,300.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000274055 ลว.02 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี IS256502/00122 ลว.18 ก.พ. 65

1

141 0835548011866 บจก.เกียรติสินธุสเตช่ันเนอร่ี
จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกฟฟ.ป่าตอง จ านวน 2 
รายการ

วงเงิน 649.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000274005 ลว.02 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี IS256502/00121 ลว.18 ก.พ. 65

1

142 0835548011866 บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วงเงิน 2,536.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000273875 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีBS256502/00047 ลว.15 ก.พ. 65

1

143 0835548011866 บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด จัดซ้ือหน้ากากอนามัย วงเงิน 1,200.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000273961 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIS256502/00103 ลว.15 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

144 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะทู้ วงเงิน 7,856.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000270213 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100314 ลว. 07 ก.พ. 65

1

145 0107561000013
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) สาขากะรน

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะรน วงเงิน 8,969.40 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000258725 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100072 ลว. 02 ก.พ. 65

1

146 0105536080112 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากกะทู้ วงเงิน 2,712.90 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000257982 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2002031 ลว. 05 ก.พ. 65

1

147 0835561007389 บริษัท บุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 31,939.90 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000270639 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000990 ลว. 02 ก.พ. 65

1

148 0135544005281
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
 (สาขาท่ี 00196)

จัดซ้ือ K/B+Mouse wireless 2 กล่อง /สาย DP to 
HDMI 1 กล่อง

วงเงิน 3,070.00 บาท 02/03/2565
เลขท่ี 2000274183 ลว.02 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี196650200190 ลว.28 ก.พ. 65

1

149 0992001133458 คณะบุคคล จ้ินฮวด
รายงานจัดซ้ือ ลูกปืนมอเตอร์พัดลมคอนเย็นแอร์ ของ
แผนกบริการลูกค้าฝ่ังรับค าร้อง

วงเงิน 428.00 บาท 03/03/2565
เลขท่ี 2000277081 ลว.03 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี429/21442 ลว. 25 ก.พ. 65

1

150 1849900305915 นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด

จัดจ้างตรายาง ของกฟฟ.ป่าตอง 6 ช้ิน "ตรวจแล้ว", 
สิทธิสวัสดิการ 3,600" โลโกการไฟฟ้า  " ช่ือต าแหน่ง 
หผ.มต. ตัวเต็ม" "ช่ือต าแหน่ง หผ.มต.ตัวย่อย" "ช่ือ
ต าแหน่ง หผ.บป. ตัวเต็ม"

วงเงิน 2,730.00 บาท 03/03/2565
เลขท่ี 2000277172 ลว.03 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี REC-00003 ลว.28 ก.พ. 65

1

151 5949999019148 นายสุนันท์ แก้วชูทอง
จ้างเหมาจัดสวนหย่อมจากบุคคลภายนอก จ านวน 1 
รายการ

วงเงิน 5,500.00 บาท 03/03/2565
เลขท่ี 2000277513 ลว.03 มี.ค. 65 ใบวางบิล
เขท่ี01/02 ลว.01 มี.ค. 65

1

152 3800100650594 นายสายัณห์ จินพล
จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคคลภายนอก จ านวน 
1 รายการ

วงเงิน 3,500.00 บาท 03/03/2565
เลขท่ี 2000277640 ลว.03 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/11 ลว.01 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

153 0835560000828 บริษัททวีทรัพย์เพาเวอร์99 จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงหม้อแปลงช ารุดบริษัทไตรตรัง
 บีช รีสอร์ท จ ากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 7,964.97 บาท 07/03/2565
เลขท่ี 5200046042 ลว.25 มี.ค. 65 
PO.3002021931 ลว.07 มี.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี 003-0107 ลว.23 ม้ี.ค. 65

1

154 0835558008353 บริษัท ก่ีห้ิน การไฟฟ้าภูเก็ต จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ วงเงิน 6,783.80 บาท 08/03/2565
เลขท่ี 210007394 ลว.08 มี.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี019-8297 ลว.25 ก.พ. 65

1

155 0105537143215 บริษัท ออฟฟิสเมท(ไทย) จ ากัด
จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3452BXB 6
 เคร่ือง

วงเงิน 11,939.98 บาท 10/03/2565
เลขท่ี 5200036560 ลว.10 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีSI2202037968 ลว.09 ก.พ.
 65

1

156 0105555089294 บจก. พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด จัดซ้ือชุดเซ็ตกระบอกน้ าของท่ีระลึกสัญลักษณ์ กฟภ. วงเงิน 47,347.50 บาท 10/03/2565
เลขท่ี 5200035814 ลว.10 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV2202206 ลว.24 ก.พ. 65

1

157 0835538001060 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด จัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit วงเงิน 2,500.00 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 2000322555 ลว.14 มี.ค. 65 เลขท่ี
ใบก ากับภาษี S2203Y28-0000077 ลว. 09 มี.ค.
 65

1

158 0107536000633
บริษัท บ๊ิกซู ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน)

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน วงเงิน 3,365.00 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 2000322420 ลว.14 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี 11129009006391 ลว.09 มี.ค. 65

1

159 0105539004352 บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด (สาขาภูเก็ต)
ซ้ือ SD Card 128GB 1 กล่อง /Flash Drive 256GB
 1 กล่อง

วงเงิน 2,620.00 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 20003222646 ลว.14 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี00065032210000113 ลว.04 มี.ค. 65

1

160 0503546003735 หจก.พี เอ็น ปร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ ซ้ือ Toner Lexmark421  2 กล่อง วงเงิน 19,902.00 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 2000322124 ลว.14 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี2565/0102 ลว.04 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

161 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงต่ าเมนชายคานายพิสิฐ
 ขวัญขจรวงศ์ ถ.ริมหาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 4,650.65 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 5200050282 ลว.01 เม.ย. 65 
PO.3002025823 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-009 
ลว.31 มี.ค. 65

1

162 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงฯระบบจ าหน่ายร้ือถอนหม้อ
แปลงบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด ถ.ผังเมืองสายก. ต.ป่า
ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 3,151.42 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 5200050289 ลว.01 เม.ย. 65 
PO.3002025828 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-010 
ลว.31 มี.ค. 65

1

163 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายร้ือถอนแรงต่ า
เมนชายคาน.ส.สายชล ยาทิพย์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 1,363.07 บาท 14/03/2565
เลขท่ี 5200050271 ลว.01 เม.ย. 65 
PO.3002025835 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-011 
ลว.31 มี.ค. 65

1

164 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขากะรน

รายงานการจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.กะรน วงเงิน 7,221.50 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326253 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100752 ลว. 22 ก.พ. 65

1

165 0803537001757 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวาสนาปิโตรเลียม รายงานการจัดซ้ือน้ ามัน หจก.วาสนาปิโตรเลียม วงเงิน 1,770.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326058 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000196 ลว. 22 ก.พ. 65

1

166 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขากะทู้

รายงานการจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.กะทู้ วงเงิน 2,694.60 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326014 ลว.14 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100865 ลว. 18 ก.พ. 65

1

167 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน) สาขา 2 กะทู้

รายงานการจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.กะทู้ (สาขา2) วงเงิน 1,800.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326460 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100827 ลว. 22 ก.พ. 65

1

168 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)    สาขาบายพาส

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.บายพาส วงเงิน 4,833.10 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326533 ลว.14 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี101742 ลว .19 ก.พ. 65

1

169 0835561007389 บริษัทบุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานการจัดซ้ือน้ ามัน  ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 12,451.30 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000326101 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2001017 ลว. 25 ก.พ.65

1

170 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 1นก-434 กทม.

วงเงิน 350.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000329929 ลว.15 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี008/0351 ลว. 14 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

171 0835547006915
บริษัท สร้างเสริมทัพย์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

ค่ารับรองลูกค้าหรือค่ารับรองบุคคลภายนอก
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

วงเงิน 4,200.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000335476 ลว.15 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี007/0316 ลว.14 มี.ค. 65

1

172 0823559000575
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชพฤกษ์ พังงา 
ส านักงานใหญ่

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง วงเงิน 1,020.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000334740 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากัภาษี
เลขท่ีTIO000016503000264 ลว.11 มี.ค. 65

1

173 0835561021331 บริษัท สามารถ เอนเนอร์จี จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง วงเงิน 1,420.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2100083940 ลว.15 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีTIO000016503001192 ลว.12 มี.ค. 
65

1

174 3740100758426 ร้านช่อจ าปูน ฟลาวเวอร์ แอนด์กิฟท์ ค่ารับรองลูกค้าหรือรับรองบุคคลภายนอก วงเงิน 1,000.00 บาท 15/03/2565
เลขท่ี 2000335476 ลว.15 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี15/03 ลว.14 มี.ค. 65

1

175 0105546106785
บริษัท ป่าตองปิโตรเลียม จ ากัด สาขาท่ี
0001

รายงานจัดซ้ือ น้ ามันเช้ือเพลิง บริษัท ป่าตอง
ปิโตรเลียม จ ากัด

วงเงิน 22,246.20 บาท 16/03/2565
เลขท่ี 2000332632 ลว.16 มี.ค. 65274/13655
 ลว. 03 ก.พ. 65

1

176 ร้านดอกไม้สดพ่ีเล็ก จัดซ้ือพวงหรีดของบิดาผชก.ต2 วงเงิน 1,000.00 บาท 16/03/2565
เลขท่ี 2000338316 ลว.16 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี1/16 ลว.11 มี.ค. 65

1

177 0815561002352 บริษัท รักษ์บ ารุง โลจิสติกส์ จ ากัด ค่าขนส่ง (ของท่ีระลึก 5 กล่อง) 1 งาน วงเงิน 1,000.00 บาท 17/03/2565
เลขท่ี 2000344967 ลว.17 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี183/9110 ลว.28 ก.พ. 65

1

178 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอรไลน์ จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงบริษัท
ปาล์มเมตโต้ แอสเซท จ ากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต

วงเงิน 5,659.85 บาท 17/03/2565
เลขท่ี 5200042667 ลว.21 มี.ค. 65 
PO.3002013105 ใบแจ้งหน้ีเลขท่ี65-007 ลว.
21 มี.ค. 65

1

179 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
ค่าแรงจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจ าหน่ายร้ือถอน
หม้อแปลงบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ถ.ราษฏร์
อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 5,438.54 บาท 17/03/2565
เลขท่ี 5200042694 ลว.21 มี.ค. 65 
PO.3002013120 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-008 
ลว.21 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

180 0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต) จ ากัด จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8078 ภูเก็ต วงเงิน 2,769.16 บาท 17/03/2565 เลขท่ี 3002030794 ลว. 22 มี.ค. 2565 1

181 3839900261183
นายสัมพันธ์  คงเหล่า (ร้าน แอทโฮม 
ไซน์บอร์ด)

จัดจ้างไวนิล งานบริจาคโลหิต กฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 856.00 บาท 18/03/2565
เลขท่ี 2000352401 ลว.18 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเล่มท่ี 38 No.1886 ลว.28 ก.พ. 65

1

182 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 8กย-5722 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 18/03/2565
เลขท่ี 2000352140 ลว.18 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี008/0353 ลว. 17 มี.ค. 65

1

183 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 2ฒฆ-2480 กทม.

วงเงิน 350.00 บาท 18/03/2565
เลขท่ี 2000352186 ลว.18 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี008/0354 ลว. 17 มี.ค. 65

1

184 3420600035370 นายพยัพพันธ์ จันดาหาร
รายงานการจัดจ้าง บ ารุงรักษาตามวาระ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-5635 ภูเก็ต

วงเงิน 9,132.45 บาท 21/03/2565
เลขท่ี 5200042751 ลว.21 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี06/29 ลว.17 มี.ค. 65

1

185 0503546003735 หจก.พี เอ็น ปร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือหมึก Lexmark 421 จ านวน 3 กล่อง วงเงิน 29,853.00 บาท 22/03/2565
เลขท่ี 2000367512ลว.22 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2565/0128 ลว.15 มี.ค. 65

1

186 0835560005340 บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส จ ากัด
ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน เข้าร่วมปฏิบัติงานปป.
แรงสูงจากส่ีแยกโคกยางถึงปากซอยนาคาเลสุด(ช่วงท่ี
2) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันท่ี24 มี.ค.2565

วงเงิน 11,770.00 บาท 22/03/2565
เลขท่ี 5200051670 ลว.04 เม.ย. 65 
PO.3002030662 ใบวางบิลเลขท่ีA1431 ลว.29
 มี.ค. 65

1

187 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงฯร้ือถอนเสาไฟฟ้าบริษัทอาร์ต
 เฮ้าส์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต

วงเงิน 2,225.51 บาท 22/03/2565
เลขท่ี 5200061115 ลว.21 เม.ย. 65 
PO.3002030905 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-012 
ลว.20 เม.ย. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

188 0835554000528 บริษัทพี.ที.เมเจอร์ไลน์ จ ากัด
จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตฯแรงต่ านางสาวไพลิน อิน
เหล้า ถ.โคกยาง ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วงเงิน 3,201.16 บาท 22/03/2565
เลขท่ี 5200061122 ลว.21 เม.ย. 65 
PO.3002030894 ใบก ากับภาษีเลขท่ี65-013 
ลว.20 เม.ย. 65

1

189 0835561007389 บริษัท บุญศิลป์ ปิโตรเลียม ออยล์ จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม บางจากป่าตอง วงเงิน 28,212.70 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368654 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2001020 ลว. 01 มี.ค. 65

1

190 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)  สาขาท่ี 00768 สาขากะรน

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัม ปตท.กะรน วงเงิน 1,800.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368454 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100344 ลว. 09 มี.ค. 65

1

191 0805558001014 บริษัท บ้านพลังงาน ซีพี จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัท  บ้านพลังงานซีพี จ ากัด วงเงิน 1,764.90 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 200368512 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับภาษี
เลขท่ี2000296 ลว. 11 มี.ค. 65

1

192 0833513000131 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกิจโชคชัยตะก่ัวป่า รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.ตะก่ัวป่า วงเงิน 1,820.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368575 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000034 ลว. 08 มี.ค. 65

1

193 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)   สาขาท่ี 00099 สาขากะทู้

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ปตท.กะทู้ วงเงิน 5,541.20 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000367909 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100040 ลว. 02 มี.ค. 65

1

194 0745563008201 บริษัทศิริสาคร พาวเวอร์5 จ ากัด 0745563008201 บริษัท ศิริสาคร พาวเวอร์5 จ ากัด วงเงิน 1,960.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368262 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000317 ลว. 10 มี.ค. 65

1

195 0105536080112 บริษัทบางจากกรีนเนท จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน ป้ัมบางจาก สาขากะทู้ วงเงิน 2,000.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368808 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี 2003667 ลว. 10 มี.ค. 65

1

196 0805564001195 บริษัทเทียนทวีสุข จ ากัด รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัทเทียนทวีสุข จ ากัด วงเงิน 1,823.40 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368398 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับภา้
เลขท่ี2000014ลว. 05 มี.ค. 65

1

197 0107561000013
บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด
 (มหาชน)   สาขาท่ี 00984

รายงานจัดซ้ือน้ ามัน  ปตท.กะทู้ 2 วงเงิน 1,540.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000368869 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี100120 ลว. 03 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

198 0815557000570 บริษัทดับเบ้ิล เอส ปิโตร เซอร์วิส จ ากัด
รายงานจัดซ้ือน้ ามัน บริษัทดับเบ้ิล เอส ปิโตร เซอร์วิส
 จ ากัด

วงเงิน 1,750.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000371904 ลว.23 ม้ี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2000071 ลว.04 มี.ค. 65

1

199 3100902620898
นางสุนันทา   โพธิสุนทร (สวิสซ์-
ออนอิเลคทริค)

รายงานจัดซ้ือสายฉีดพร้อมหัวช าระและหลอดไฟห้อง
ศูนย์ส่ังการแก้ไฟ

วงเงิน 3,103.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000375694 ลว.23 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV6500746 ลว. 18 มี.ค. 65

1

200 3830100242003
นายเจริญ ประชุมพรรณ์(อู่รุ่งเจริญการ
ช่าง)

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
 8994 ภก.จ านวน 11 รายการ

วงเงิน 26,300.60 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 2000375570 ลว.23 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี BI65/003 ลว. 21 มี.ค. 65

1

201 0833563000029 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
จัดจ้างบุคคลภายนอกเข้าร่วมปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
(24-25 มีนาคม 2565)

วงเงิน 25,680.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 5200050239 ลว.01 เม.ย. 65 PO : 
3002031767 ใบแจ้งหน้ี ลว.23 มี.ค. 65

1

202 0833563000029 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
จัดจ้างบุคคลภายนอกเข้าร่วมปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
(23 มีนาคม 2565)

วงเงิน 12,840.00 บาท 23/03/2565
เลขท่ี 5200050255 ลว.04 เม.ย. 65 PO : 
3002031763 ใบแจ้งหน้ีเลขท่ี 29 มี.ค. 65

1

203 3830200043215 ร้าน ทุ่งทอง ก๊อปป้ี จัดจ้าง งานถ่ายเอกสาร ของผบค.กฟฟ.ป่าตอง วงเงิน 500.00 บาท 24/03/2565
เลขท่ี 2000383148 ลว.24 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 233 เลขท่ี 36 ลว.23 มี.ค. 
65

1

204 0503546003735 หจก.พี เอ็น ปร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ จัดซ้ือ Drum Lexmark 421 จ านวน 2 กล่อง วงเงิน 16,050.00 บาท 24/03/2565
เลขท่ี 2000386825 ลว.24 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี2565/0135 ลว.21 มี.ค. 65

1

205 3820800322808 นายสิริ  เสรีวงษ์
ผปบ.จ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมรถเครนใกล้แนวระบบ
จ าหน่าย33เควีแบบลักษณะพิเศษ บนเขากะรน

วงเงิน 28,000.00 บาท 24/03/2565
เลขท่ี 5200049313 ลว.31 มี.ค. 65 PO 
300203380  ลว. 24 มี.ค.2565 ใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 1/2 ลว.30 มี.ค. 65

1

206 1720500075664
ร้าน SPARY CARD แอลกอฮอล์สเปรย์
แบบพกพา

จัดซ้ือสเปรย์แอลกอฮอล์ของท่ีระลึกสัญลักษณ์ กฟภ. วงเงิน 4,445.00 บาท 25/03/2565
เลขท่ี 2000390472ลว.25 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/274 ลว.22 ก.พ. 65

1

207 1720500075664
ร้าน SPARY CARD แอลกอฮอล์สเปรย์
แบบพกพา

จัดซ้ือจัดจ้างค่าส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ วงเงิน 150.00 บาท 25/03/2565
เลขท่ี 2000390428 ลว.25 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี001/275 ลว.22 ก.พ. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

208 0835549012351 บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต) จ ากัด
ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5635 ภก.
จ านวน 9 รายการ

วงเงิน 24,265.46 บาท 25/03/2565 เลขท่ี 3002033944 ลว. 28 มี.ค. 2565 1

209 3420600035370 พยัพพันธ์ จันดาหาร จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1062 ภูเก็ต วงเงิน 36,476.30 บาท 28/03/2565
เลขท่ี 2000391989 ลว.28 มี.ค. 65 ใบแจ้งหน้ี
เลขท่ี08/01 ลว. 14 มี.ค. 65

1

210 3839900453261 ร้านเฉลิมพลการไฟฟ้า
จัดจ้าง ซ่อมสว่านไร้สาย BOSCH รุ่น GSB 120 รหัส
ทรัพย์สิน 550270016 เน่ืองจาก สว่านช ารุด แรงตก 
ปากสว่านไม่จับดอกสว่าน

วงเงิน 487.00 บาท 29/03/2565
เลขท่ี 2000404784 ลว.29 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIVC6503-00168 ลว.01 มี.ค. 65

1

211 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว (พูนศักด์ิคาร์แคร์)
รายงานจัดจ้าง ล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 ขม-5485 ขอนแก่น (รถทดแทน 8กย-5722 กทม.)

วงเงิน 330.00 บาท 29/03/2565
เลขท่ี 2000403147 ลว.29 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี008/0355 ลว. 24 มี.ค. 65

1

212 0833563000029 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงต่ าเทศบาลกะรน ถ.
ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 1,856.34 บาท 29/03/2565
เลขท่ี 5200061597 ลว.21 เม.ย. 65 
PO.3002035095 ใบก ากับภาษีเลขท่ี 005/0236
 ลว.20 เม.ย. 65

1

213 08335630000029 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
ค่าแรงจ้างเหมาย้ายแนวฯแรงสูงนางประดา เบิร์กดาล
 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วงเงิน 16,468.26 บาท 29/03/2565
เลขท่ี 5200061600 ลว.21 เม.ย. 65 
PO.3002035087 ใบก ากับภาษีเลขท่ี005-0235
 ลว.20 เม.ย. 65

1

214 3100902620898 สวิสซ์-ออนอิเลคทริค (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 845.30 บาท 30/03/2565
เลขท่ี 2000406880 ลว.30 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี IV2200843 ลว.29 มี.ค. 65

1

215 3100902620898 สวิสซ์-ออนอิเลคทริค (ส านักงานใหญ่) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 982.26 บาท 30/03/2565
เลขท่ี 2000406854 ลว.30 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ี IV6500842 ลว.29 มี.ค. 65

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) วันท่ี เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคป่ำตอง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง (6)

216 3100902620898
นางสุนันทา โพธิสุนทร (สวิสซ์
ออนอิเลคทริค)

รายงานจัดซ้ือ ไขควงและยาแนวตราจระเข้ ซ่อมแซม
พ้ืนห้องน้ าหญิงช้ัน 3

วงเงิน 234.33 บาท 30/03/2565
เลขท่ี 2000407731 ลว.30 มี.ค. 65 ใบก ากับ
ภาษีเลขท่ีIV6500840 ลว. 29 มี.ค. 65

1

217 3830200013537 นายลิขิต มะลิแก้ว (พูนศักด์ิคาร์แคร์)
รายงานจัดจ้าง ล้าง อีด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 7กม-1913 กทม.

วงเงิน 330.00 บาท 30/03/2565
เลขท่ี 2000407763 ลว.30 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี008/0356 ลว. 29 มี.ค. 65

1

218 1839900374291 นางสาวสิรินยา  เสรีวงษ์
ผปบ.จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้
แนวสายส่ง 115 เควี ป่าตอง-ถลาง ,ระบบ33เควี 
สฟฟ.ป่าตอง ตามวาระ

วงเงิน 89,000.00 บาท 31/03/2565
เลขท่ี 5200061588 ลว.21 เม.ย. 65 
PO.3002036282  ลว. 31 มี.ค. 65 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี01/01 ลว.21 เม.ย. 65

1

วงเงิน 1,677,834.93 บาท

  2. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ข้อ79 วรรคสอง
  3. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  4.หมายถึงการจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 1-3

3.ระบุช่ือผู้ประกอบการ
4.ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
5.ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
6.ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน  เช่น ใบเสร็จ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
7.ระบุเหตุผลสนันสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบบ เป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
  1.หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 04054/ว 722 ลว. 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ข้อ 79 วรรคสอง

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
1.ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ


