


ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

1  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนด แอคเซสเซอรี่ 

จํากัด

ซื้อหมึกพิมพ เครื่องพิมพ Line Printer

 Tally Genicom 6615 Q ศปค.ก

ฟอ.กม.

7,704.00 3/7/2563 เลขที่ 2001147046 1

2  3860500043571 ราน เทคโน มารเนีย Techno Mania ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจางยาย

 และซอมระบบระบบโทรทัศนวงจรปด 

CCTV กฟย.ต.เกาะเตา

10,050.00 15/7/2563 เลขที่ 2001377429 1

3  3840400047176 ราน @PC SHOP จางบุคคลภายนอกบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร PM COMPUTER กฟอ.

กม. ตามวาระ ครั้งที่ 1 ประจําป 2563

14,600.00 6/8/2563 เลขที่ 2001509493 1

4  3840400047176 ราน@PC SHOP จางยายระบบวงจรปด CCTV จํานวน 1

 จุด

500 6/8/2563 เลขที่ 2001509619 1

5  0843534000873 หจก.สมุยอักษร จัดจางทําปายทางหนีไฟ 5,564.00 15/9/2563 เลขที่ 2001558479 1

6  0994000165501 บริษัท เอเชี่ยน ออนไลน จํากัด (Asian 

Online Co.,Ltd.)

ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร HDMI Splitter

 สําหรับหองประชุม และอุปกรณตอพวง

 สําหรับซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 

และระบบเครือขาย กฟอ.กม.

4,370.00 25/9/2563 เลขที่ 2001699869 1

บริษัท สมารท คอม แอนด แอคเซสเซอรี่ 

จํากัด

สํานักงานใหญ 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.

นครนชัยศรี จ.นครปฐม 73120

17  0735547002121 คาตลับหมึกเครื่องปริ้นทเตอร 

Samsung 3 กลอง

17,173.50 23/7/2563 เลขที่ 2001461892

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด สาขา 

สํานักงานใหญ

ที่อย 119 หมที่ 5 ตําบลลิปะนอย อําเภอ

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140

บริษัท ไอที เวิรค อินเตอรเทรด จํากัด

เลขที่ 678/339 ซอยพัฒนาการ 44 แขวง

พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด สาขา 

สํานักงานใหญ ที่อย 116 หมที่ 5 ตําบลลิปะ

นอย อําเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี 84140

บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด สํานักงาน

ใหญ ที่อย 119 หมที่ 5 ตําบลลิปะนอย 

อําเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี 84140

บริาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

สาขาที่ 00095 สาขาละไม 199 หมที่ 3 ต.

มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84310

8  0845554000676 คาน้ํามันรถ ทะเบียน ขอ.1948 สงขลา 

เดือน กรกฎาคม

1,602.30 30/7/2563 เลขที่ 2001285191 1

1

10  0845554000676 คาน้ํามันรถ ทะเบียน ขอ 1948 สงขลา 1,658.30 7/8/2563 เลขที่ 2001308835 1

9  0105554017214 คาตลับหมึกเครื่องปริ้นทเตอร 2,568.00 5/8/2563 เลขที่ 2001378053

1

12  0107537000521 กรวยกระดาษสีขาว 200 ใบ 420 28/8/2563 เลขที่ 2001401949 1

11  0845554000676 คาน้ํามันรถ ทะเบียน ขอ 1948 สงขลา 

เดือน สิงหาคม 2563

1,540.40 17/8/2563 เลขที่ 2001426664



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอรเทรด จํากัด

(สํานักงานใหญ

1/10-11 ซ.ประชาอุทิศ23 ถ.ประชาอุทิศ 

แขวงราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด สาขา

สํานักงานใหญ ที่อย 119 หมที่ 5 ตําบล ลิปะ

นอย อําเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎรธานี 

84140

บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ ที่อยู 119 หมที่ 5 ตําบล ลิปะ

นอย อําเภอเกาะสมุย

จังหวัด สุราษฎรธานี 84140

16  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6 กบ.7157 

กทม.

1,546.70 16/7/2563 เลขที่ 2001170548 1

17  0845554000676 บ.ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด สาขา สํานักงาน

ใหญ

คาน้ํามันเรถยนต ทะเบียน ผจ 4463 สฎ 1,485.40 23/7/2563 เลขที่ 2001285175 1

18  0845554000676 บ.ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

1,314.90 23/7/2563 เลขที่ 2001285156 1

19  0843538001998 หจก.เฉวงปโตรเลี่ยม สาขา สํานักงานใหญ คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

1,400.00 23/7/2563 เลขที่ 2001285168 1

ของที่ระลึกสงทายปเกาตอนรับปใหม 

2564

26,493.20 4/9/2563 เลขที่ 2001579273

115  0845554000676 คาน้ํามันรถ ทะเบียน ขอ 1948 สงขลา 1,461.00 18/9/2563 เลขที่ 2001585835

1

14  0845554000676 คาน้ํามันรถ ทะเบียน ขอ 1948 สงขลา 1,569.80 9/9/2563 เลขที่ 2001468131 1

13  0105560053065



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

20  0845554000676 บ.ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด สาขา สํานักงาน

ใหญ

คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

608.8 23/7/2563 เลขที่ 2001285162 1

21  0845554000676 บ.ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน ผจ 4463 สฎ 1,431.00 23/7/2563 เลขที่ 2001285135 1

22  3840400095651 นายอนุชา ฮั่นเจริญ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

กฎ 1876

750 31/7/2563 เลขที่ 2001407920 1

23  3841600152101 น.ส.จรรยาพร ทองนุกูล คาจางเหมารถจักรยานยนตทะเบียน 1

กง 63

750 31/7/2563 เลขที่ 2001397068 1

24  1800200053133 น.ส.วิรัญดา ทองใบใหญ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 

คนพ 181

750 31/7/2563 เลขที่ 2001229498 1

25  3930300631371 รานวิทยาภัณฑการพิมพ (สํานักงานใหญ) เบิกคาถายเอกสาร 510 7/8/2563 เลขที่ 2001377933 1

26  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

1,614.70 10/8/2563 เลขที่ 2001309082 1

27  0845553005721 บริษัทลิปะใหญ เทรดดิ้ง จํากัด คาซื้อวัสดุภัณฑ 2,069.00 13/8/2563 เลขที่ 2001361012 1

28  3930300631371 รานวิทยาภัณฑการพิมพ เบิกคาถายเอกสาร 340 14/8/2563 เลขที่ 2001397108 1

29  3840400095651 นายอนุชา ฮั่นเจริญ คาจางเหมารถจักรยายนต ทะเบียน 1

กฎ 1876

750 31/8/2563 เลขที่ 2001569425 1

30  1800200053133 น.ส.วิรัญดา ทองใบใหญ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 

คนพ 181

750 31/8/2563 เลขที่ 2001569470 1

31  3841600152101 น.ส.จรรยาพร ทองนุกูล คาจางเหมารถจักยานยนต ทะเบียน 1

กง 63

750 31/8/2563 เลขที่ 2001569487 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

32  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลี่ยม (สํานักงานใหญ) คาน้ํามันรถยนตทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

1,638.20 1/9/2563 เลขที่ 2001426679 1

33  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนตทะเบียน ผจ 4463 สฎ 1,344.80 1/9/2563 เลขที่ 2001426690 1

34  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

929.1 9/9/2563 เลขที่ 2001468078 1

35  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลี่ยม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

1,473.20 9/9/2563 เลขที่ 2001468088 1

36  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลี่ยม (สํานักงานใหญ) คาน้ํามันรถยนตทะเบียน ผจ 4463 สฎ 1,418.10 9/9/2563 เลขที่ 2001468098 1

37  3930300631371 รานวิทยาภัณฑการพิมพ (สํานักงานใหญ) คาสติ๊กเกอร คําเตือน เพื่อปองกันการ

ละเมิด

30,912.30 17/9/2563 เลขที่ 3001760593 1

38  3800400411421 นายวิชัย สมบัติ ตนไมและวัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

แผนกมิเตอร โครงการสํานักงานสีเขียว

(Green Office)

1,710.00 21/9/2563 เลขที่ 2001514218 1

39  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนดเชลเซอรี จํากัด คาผาหมึกสีเครื่องพริ้น 17,676.40 22/9/2563 เลขที่ 2001559458 1

40  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม

1,498.30 28/9/2563 เลขที่ 2001618713 1

41  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) สาจขาหนา

เมือง

คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ 7157 

กทม.

817.2 28/9/2563 เลขที่ 2001618708 1

42  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) สาขาหนาเมือง คาน้ํามันรถยนต ทะเบียน 6กบ.7157 

กทม

1,638.20 29/9/2563 เลขที่ 2001618723 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

43  3841600152101 น.ส.จรรยาพร ทองนุกูล คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

 กง 63

750 30/9/2563 เลขที่ 2001721744 1

44  1800200053133 น.ส.วิรัญดา ทองใบใหญ คาจางเหมารถจักรยานนยต ทะเบียน 

คนพ 181

750 30/9/2563 เลขที่ 2001721814 1

45  3840400095651 นายอนุชา ฮั่นเจริญ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

กฎ 1876

750 30/9/2563 เลขที่ 2001715781 1

46  1840200132327 นางสาวรุงนํ้าทิพย ยกเจริญ สั่งจางถายเอกสาร 825 1/7/2563 เลขที่ 2001462150 1

47  3841200353096 นางวราภรณ สุวรรณชาติ คาน้ํามันรถจักรยานยนตทะเบียน ขรข 

444

3,500.00 6/7/2563 เลขที่ 2001325199 1

48  3101701046591 รานจันทรธํารง (สํานักงานใหญ) สั่งจางทําตรายาง 570 8/7/2563 เลขที่ 2001282235 1

49  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

984.9 15/7/2563 เลขที่ 2001174105 1

50  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,683.50 15/7/2563 เลขที่ 2001174147 1

51  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,611.35 15/7/2563 เลขที่ 2001174193 1

52  0843538001998 หจก.เฉวงปโตรเลี่ยม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,477.40 15/7/2563 เลขที่ 2001174978 1

53  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

2,826.00 15/7/2563 เลขที่ 2001174400 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

54  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

938 15/7/2563 เลขที่ 2001174468 1

55  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,467.00 15/7/2563 เลขที่ 2001174587 1

56  0853543000082 หจก.วิยะดา ปโตรเลียม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,449.00 15/7/2563 เลขที่ 2001174653 1

57  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

941.9 15/7/2563 เลขที่ 2001174913 1

58  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,055.30 15/7/2563 เลขที่ 2001175075 1

59  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,298.70 15/7/2563 เลขที่ 2001173971 1

60  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

942 15/7/2563 เลขที่ 2001175339 1

61  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,497.30 15/7/2563 เลขที่ 2001175434 1

62  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,255.80 15/7/2563 เลขที่ 2001172252 1

63  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

2,714.50 15/7/2563 เลขที่ 2001175514 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

64  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

2,886.00 15/7/2563 เลขที่ 2001175584 1

65  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,587.30 15/7/2563 เลขที่ 2001176656 1

66  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,531.00 15/7/2563 เลขที่ 2001174044 1

67  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

673.4 15/7/2563 เลขที่ 2001175715 1

68  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,524.30 15/7/2563 เลขที่ 2001175826 1

69  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

912.2 15/7/2563 เลขที่ 2001176510 1

70  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,611.40 15/7/2563 เลขที่ 2001175912 1

71  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,789.80 15/7/2563 เลขที่ 2001176139 1

72  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,023.50 15/7/2563 เลขที่ 2001172186 1

73  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,125.60 15/7/2563 เลขที่ 2001176248 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

74  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,899.50 15/7/2563 เลขที่ 2001176317 1

75  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

645.3 15/7/2563 เลขที่ 2001176391 1

76  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,250.60 15/7/2563 เลขที่ 2001176590 1

77  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,611.40 15/7/2563 เลขที่ 2001176452 1

78  0843540001649 หจก.เรือศรีฟาออยล สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,645.20 15/7/2563 เลขที่ 2001172077 1

79  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,159.20 21/7/2563 เลขที่ 2001184174 1

80  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

917.7 21/7/2563 เลขที่ 2001184110 1

81  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,787.10 21/7/2563 เลขที่ 2001184064 1

82  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,595.80 21/7/2563 เลขที่ 2001184000 1

83  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,497.30 21/7/2563 เลขที่ 2001183940 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

84  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,178.40 21/7/2563 เลขที่ 2001183893 1

85  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,325.70 21/7/2563 เลขที่ 2001183818 1

86  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,280.00 21/7/2563 เลขที่ 2001183678 1

87  0845553001695 บจก.แอนด เอ ปโตรเลี่ยม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

3,126.20 21/7/2563 เลขที่ 2001183760 1

88  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

883.8 21/7/2563 เลขที่ 2001183565 1

89  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,738.80 21/7/2563 เลขที่ 2001183442 1

90  0843536000773 หจก ศรีพรหม ปโตรเลียม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

3,117.40 21/7/2563 เลขที่ 2001183301 1

91  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

มิถุนายน

1,473.20 21/7/2563 เลขที่ 2001183228 1

92  3841200353096 นางวราภรณ สุวรรณชาติ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 

ขรข 444

1,750.00 22/7/2563 เลขที่ 2001320834 1

93  3840400026276 นายสุขสันคงกลิ่น จางรถแบ็คโฮลงานปรับแตงพ้ืนที่และ

ทําแบบหลอเทโคนเสาจุดชมวิวบานเขา

เลย

15,000.00 30/7/2563 เลขที่ 3001735825 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

94  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางรถเครน 25 t

14,980.00 30/7/2563 เลขที่ 3001735829 1

95  5700100035048 นายสังเวยีน สอนพราย สั่งจางตัดถางหญาสถานีปลายสายบัาน

พังกา

3,500.00 31/7/2563 เลขที่ 2001282126 1

96  1840200132327 นางสาวรุงนํ้าทิพย ยกเจริญ สั่งจางถายเอกสาร 1,012.50 3/8/2563 เลขที่ 2001461931 1

97  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟางาน ปป.มป.ทาเรืออิฐ

วิเศษ ม.2 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

91,730.00 4/8/2563 เลขที่ 3001737352 1

98  3841200353096 นางวราภรณ สุรรณชาติ คาจางเหมารถจักรยานยนต 1,500.00 5/8/2563 เลขที่ 2001377610 1

99  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,429.70 7/8/2563 เลขที่ 2001285539 1

100  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,558.40 7/8/2563 เลขที่ 2001285543 1

101  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,582.80 7/8/2563 เลขที่ 2001285518 1

102  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,232.50 7/8/2563 เลขที่ 2001285525 1

103  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

803.6 7/8/2563 เลขที่ 2001285531 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

104  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,022.70 7/8/2563 เลขที่ 2001285508 1

105  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

901 7/8/2563 เลขที่ 2001285553 1

106  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,704.50 7/8/2563 เลขที่ 2001285571 1

107  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,133.90 7/8/2563 เลขที่ 2001285505 1

108  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1
,

001.70 7/8/2563 เลขที่ 2001285564 1

109  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

3,336.00 7/8/2563 เลขที่ 2001285560 1

110  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,655.80 7/8/2563 เลขที่ 2001285556 1

111  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,553.00 7/8/2563 เลขที่ 2001285616 1

112  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,577.60 7/8/2563 เลขที่ 2001285595 1

113  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,022.70 7/8/2563 เลขที่ 2001285587 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

114  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,503.70 7/8/2563 เลขที่ 2001285601 1

115  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,084.60 7/8/2563 เลขที่ 2001285608 1

116  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,948.00 7/8/2563 เลขที่ 2001285503 1

117  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

381.6 7/8/2563 เลขที่ 2001285575 1

118  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,266.20 7/8/2563 เลขที่ 2001285584 1

119  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,388.00 7/8/2563 เลขที่ 2001285550 1

120  3840400150970 รานเจริญศิริการไฟฟา 124/51 ม.2 ต. บอผุด

 อ. เกาะสมุย

จางเหมาบุคคลภายนอกชวยงาน

กอสรางขยายเขตระบบไฟฟา งานปป.

มป.ซอยสุขสะบาย ปลายแหลม ซอย 1

37,454.34 11/8/2563 เลขที่ 3001740419 1

121  3840400150970 รานเจริญศิริการไฟฟา เลขที่ 124/51 ม. 2 ต.

 บอผุด อ. เกาะสมุย

จางเหมาบุคคลภายนอกชวยงาน

กอสรางขยายเขตระบบไฟฟางาน ปป.

มป.หลังวดับางรักษ ม.4 ต. บอผุด อ. 

เกาะสมุย

25,458.60 11/8/2563 เลขที่ 3001740422 1

122  1840200132327 นางสาวรุงนํ้าทิพย ยกเจริญ สั่งจางถายเอกสาร 1,162.50 11/8/2563 เลขที่ 2001461978 1

123  0843534000873 หจก.สมุยอักษร สั่งจางทําปายและติดตั้งบปายโรงพักขยะ 7,875.20 11/8/2563 เลขที่ 2001507713 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

124  3841200353096 นางวราภรณ สุวรรณชาติ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

กต 5192

2,250.00 14/8/2563 เลขที่ 2001521998 1

125  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,410.80 17/8/2563 เลขที่ 2001310438 1

126  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,559.30 17/8/2563 เลขที่ 2001310352 1

127  3840400150970 รายเจริญศิริการไฟฟา รายงานผลการพิจารณาและขอจางรถ

เครนพรอมชุดทีมงาน

12,840.00 17/8/2563 เลขที่ 3001742829 1

128  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,361.20 17/8/2563 เลขที่ 2001310132 1

129  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,388.00 17/8/2563 เลขที่ 2001310046 1

130  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,039.50 17/8/2563 เลขที่ 2001309967 1

131  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,732.50 17/8/2563 เลขที่ 2001309884 1

132  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,485.00 17/8/2563 เลขที่ 2001309810 1

133  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,732.50 17/8/2563 เลขที่ 2001309745 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

134  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,262.20 17/8/2563 เลขที่ 2001309324 1

135  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

925.3 17/8/2563 เลขที่ 2001309670 1

136  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,633.50 17/8/2563 เลขที่ 2001309218 1

137  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

3,043.80 17/8/2563 เลขที่ 2001309563 1

138  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

กรกฎาคม

1,386.00 17/8/2563 เลขที่ 2001309386 1

139  3101701046591 รานจัทรธํารง สั่งซื้อกระดานไวบอรอด 600 19/8/2563 เลขที่ 2001579037 1

140  3841200353096 นางวราภรณ สุวรรณชาติ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

กต 5192

1,500.00 31/8/2563 เลขที่ 2001521967 1

141  1840200132327 นางสาวรุง น้ําทิพย สั่งจางถายเอกสาร 3,305.00 1/9/2563 เลขที่ 2001700136 1

142  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางรถเครน

16,000.00 3/9/2563 เลขที่ 3001751615 1

143  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,320.30 7/9/2563 เลขที่ 2001467864 1

144  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,146.70 14/9/2563 เลขที่ 2001467840 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

145  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,690.50 14/9/2563 เลขที่ 2001468426 1

146  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,515.90 14/9/2563 เลขที่ 2001467807 1

147  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

821.1 14/9/2563 เลขที่ 2001468380 1

148  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,271.40 14/9/2563 เลขที่ 2001467851 1

149  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,062.60 14/9/2563 เลขที่ 2001468351 1

150  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,369.20 14/9/2563 เลขที่ 2001467796 1

151  0843536000773 หจก ศรีพรหม ปโตรเลียม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

2,952.60 14/9/2563 เลขที่ 2001467698 1

152  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,540.40 14/9/2563 เลขที่ 2001468294 1

153  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

3,042.90 14/9/2563 เลขที่ 2001468328 1

154  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,173.60 14/9/2563 เลขที่ 2001467785 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

155  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,589.30 14/9/2563 เลขที่ 2001467778 1

156  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,569.80 14/9/2563 เลขที่ 2001468363 1

157  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

831.3 14/9/2563 เลขที่ 2001467771 1

158  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,344.80 14/9/2563 เลขที่ 2001467826 1

159  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,666.40 14/9/2563 เลขที่ 2001468440 1

160  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

978 14/9/2563 เลขที่ 2001468305 1

161  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,062.60 14/9/2563 เลขที่ 2001468396 1

162  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,159.20 14/9/2563 เลขที่ 2001468447 1

163  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,424.85 14/9/2563 เลขที่ 2001468337 1

164  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,618.10 14/9/2563 เลขที่ 2001468434 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

165  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,638.20 14/9/2563 เลขที่ 2001468253 1

166  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,418.10 14/9/2563 เลขที่ 2001467766 1

167  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,222.50 14/9/2563 เลขที่ 2001467761 1

168  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,051.40 14/9/2563 เลขที่ 2001468284 1

169  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

660.2 14/9/2563 เลขที่ 2001467755 1

170  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,344.80 14/9/2563 เลขที่ 2001467748 1

171  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,613.70 14/9/2563 เลขที่ 2001467743 1

172  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,515.90 14/9/2563 เลขที่ 2001467738 1

173  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,642.20 14/9/2563 เลขที่ 2001468313 1

174  0843538001998 หจก.เฉวงปโตรเลี่ยม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,222.50 14/9/2563 เลขที่ 2001467734 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

175  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,100.30 14/9/2563 เลขที่ 2001467731 1

176  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,183.40 14/9/2563 เลขที่ 2001468386 1

177  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,075.80 14/9/2563 เลขที่ 2001467728 1

178  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

831.3 14/9/2563 เลขที่ 2001467706 1

179  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,467.00 14/9/2563 เลขที่ 2001467727 1

180  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,540.35 14/9/2563 เลขที่ 2001468462 1

181  0853543000082 หจก.วิยะดา ปโตรเลียม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

869.4 14/9/2563 เลขที่ 2001468370 1

182  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,515.90 14/9/2563 เลขที่ 2001467724 1

183  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,159.20 14/9/2563 เลขที่ 2001468472 1

184  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,002.50 14/9/2563 เลขที่ 2001467720 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

185  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

3,423.00 14/9/2563 เลขที่ 2001467815 1

186  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

2,463.30 14/9/2563 เลขที่ 2001468406 1

187  0845553003205 บจก.น้ํามันสมุย สั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,295.80 14/9/2563 เลขที่ 2001467714 1

188  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปโตรเลยีม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,497.30 14/9/2563 เลขที่ 2001468417 1

189  0843538001998 หจก.เฉวงปโตรเลี่ยม สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน 

สิงหาคม

1,618.10 14/9/2563 เลขที่ 2001468451 1

190  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจาง

รถเครน

8,500.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755313 1

191  3841200353096 นางวราภรณ สุวรรณชาติ คาจางเหมารถจักรยานยนต ทะเบียน 1

กต 5292

1,250.00 18/9/2563 เลขที่ 2001579539 1

192  3840400280890 นายชวลิต เกตุแกว งานจางเหมารถบรรทุกพรอมแรงงานขน

เก็บกิ่งไมไลนแยกสถานีไฟฟา1บาน

พังกาจํานวน35ไลนแยก

77,040.00 24/9/2563 เลขที่ 3001760640 1

193  3840400280890 นายชวลิต เกตุแกว จางเหมารถบรรทุกพรอมแรงงานขน

เก็บกิ่งไมไลนแยก35ไลนสถานีไฟฟา1

บานพังกา

72,000.00 24/9/2563 เลขที่ 3001760640 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

194  2840100024199 นายกิตติพงษ ชวงโชติ คาจางทําซุม ก้ันบริเวณจุดพักสูบบุหรี่

ขางอาคาร 2 (รวมคาของและคาแรง)

15,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2001184415 1

195  2840100024199 นายกิตติพงษ ชวงโชติ คาจางทําโรงเก็บขยะรวมคาแรงและวัสดุ 29,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2001184458 1

196  3840400271432 ส.รวมชางอะไหล เกาะสมุย ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ 2,700.00 1/7/2563 เลขที่ 2001229478 1

197  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล

(หนาศุภกิตมอเตอรบานใต) ม.5 ต.

แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,655.34 2/7/2563 เลขที่ 3001724633 1

198  3840700727302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล(หนา

วัดแหลมหอย) ม.5 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย

 จ.สุราษฎรธานี

1,971.47 2/7/2563 เลขที่ 3001724628 1

199  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางวรัญญาภรณ จริ

ภาคพงศภัค ม.1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

3,437.74 2/7/2563 เลขที่ 3001724622 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

200  3840200072011 นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ บ.เอฟ.ว.ีพรอพเพอร

ตี้ จํากัด ม.6 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย

70,818.62 2/7/2563 เลขที่ 3001724635 1

201  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล(สาม

แยกบอผุด) ม.1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

1,691.82 2/7/2563 เลขที่ 3001724627 1

202  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล(ปาก

ทางเขาสนามบิน) ม.4 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,649.25 2/7/2563 เลขที่ 3001724630 1

203  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายพงษศักดิ์ ฮองภู

 ม.4 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

21,152.91 2/7/2563 เลขที่ 3001724625 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

204  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล(ปาก

ซอยแมน้ํา4) ม.1 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

2,135.19 2/7/2563 เลขที่ 3001724634 1

205  0845562000388 บริษัท สมุยคินข ดิเวลลอปเมนท จํากัด รายงานผลการตรวจรับงานจางทํารั้ว

ลวดตาขาย ลอมพื้นที่ RISER POLE 33

 KV.สถานีปลายสาย

41,730.00 2/7/2563 เลขที่ 3001724608 1

206  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ สนง.เทศบาล(เดอะ

วอเตอรฟรอนหาดบอผุด) ม.1 ต.บอผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,679.66 2/7/2563 เลขที่ 3001724631 1

207  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับเทโคน

เสางานขยายเขตฯ บ.เอฟ.ว.ีพร็อพเพอร

ตี้ จก. ม.6 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

10,700.00 8/7/2563 เลขที่ 3001726325 1

208  3301300033306 นางสาวเกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 80-7527 

สฎ.

4,000.00 8/7/2563 เลขที่ 2001315145 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

209  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางลัดดา ศรีแผว 

ม.5 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,874.83 8/7/2563 เลขที่ 3001726313 1

210  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สุณิสา วิชัยดิษฐ

 ม.3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

2,657.01 8/7/2563 เลขที่ 3001726273 1

211  0843553001588 หจก.ไทร แอนด ทรี เซอรวิส ซื้อยางรถยนตทะเบียน 80-8103 สฎ. 72,600.04 8/7/2563 เลขที่ 3001726373 1

212  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาซอมแซมรถยนตทะเบียน บล-1223 

สฎ.

52,385.00 8/7/2563 เลขที่ 3001726363 1

213  3301300033306 นางสาว เกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-2578 

สฎ.

1,600.00 8/7/2563 เลขที่ 2001156550 1

214  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายณัฐธนนท สมุย

เจริญสิน ม.1 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

6,658.92 8/7/2563 เลขที่ 3001726292 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

215  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับเทโคน

เสางานขยายเขตฯ นายพงษศักดิ์ ฮองภู

 ม.4 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

3,210.00 8/7/2563 เลขที่ 3001726348 1

216  3301300033306 นางสาวเกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 80-7527 

สฎ.

89,860.00 8/7/2563 เลขที่ 3001726357 1

217  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางชื่นจิตต บุญสา 

ม.3 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

8,548.60 8/7/2563 เลขที่ 3001726303 1

218  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับเทโคน

เสางานขยายเขตฯ บจก.ทองคําพร็อพ

เพอรตี้ ม.5 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

8,025.00 8/7/2563 เลขที่ 3001726334 1

219  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายสิทธโิชค พรามณี ม.1 ต.

แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,210.00 9/7/2563 เลขที่ 3001726603 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

220  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ ศูนยสวัสดิการผูสูงอายุ ม.1 ต.

ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

5,350.00 9/7/2563 เลขที่ 3001726612 1

221  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางมณฑา มีเพียร ม.1 ต.บอผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,012.50 9/7/2563 เลขที่ 3001726595 1

222  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ บริษัท สมุยโฮมมารทออนไลน

แอนดคอนสตรัสชั่น จํากัด ม.3 ต.มะเร็ต

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

9,362.50 9/7/2563 เลขที่ 3001726594 1

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายเจริญพงศ เจริญสุข ม.3

ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

224  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ บริษัท ท.ีเอ.บี 13 จํากัด ม.3 ต.

บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,210.00 9/7/2563 เลขที่ 3001726626 1

223  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร 4,012.50 9/7/2563 เลขที่ 3001726596 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

225  0843553001944 หจก.ตรีเพชร ราชานอต อนุมัติจัดซื้ออุปกรณดานชาง 6,585.85 10/7/2563 เลขที่ 3001728949 1

226  1959900120728 นางสาวสายฝน แกวเจริญ ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ 8,900.00 10/7/2563 เลขที่ 2001241541 1

227  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,394.90 13/7/2563 เลขที่ 2001170309 1

228  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,524.30 13/7/2563 เลขที่ 2001169893 1

229  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,473.00 13/7/2563 เลขที่ 2001171642 1

230  0843557002023 หจก. เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) ม.5 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

25,817.41 13/7/2563 เลขที่ 3001728091 1

231  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

2,119.50 13/7/2563 เลขที่ 2001170443 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

232  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสมปอง กาย

นิตย ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

30,260.93 13/7/2563 เลขที่ 3001728082 1

233  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,521.50 13/7/2563 เลขที่ 2001171077 1

234  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,835.40 13/7/2563 เลขที่ 2001171268 1

235  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

2,063.60 13/7/2563 เลขที่ 2001170212 1

236  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

3,634.80 13/7/2563 เลขที่ 2001170132 1

237  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,129.30 13/7/2563 เลขที่ 2001171393 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

238  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

2,111.30 13/7/2563 เลขที่ 2001171700 1

239  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,350.30 13/7/2563 เลขที่ 2001171454 1

240  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

2,002.50 13/7/2563 เลขที่ 2001169683 1

241  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,401.80 13/7/2563 เลขที่ 2001169518 1

242  3843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับเทโคน

เสางานขยายเขตฯ นายภุชงค ชมภุนิช 

ม.5 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8,025.00 13/7/2563 เลขที่ 3001728086 1

243  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) สาขาสมุย-

หนาเมือง สาขาที่ 00003

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,320.00 13/7/2563 เลขที่ 2001169770 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

244  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,125.60 13/7/2563 เลขที่ 2001170034 1

245  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (1)

1,683.50 13/7/2563 เลขที่ 2001170363 1

246  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

1,086.80 13/7/2563 เลขที่ 2001170960 1

247  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน มิถุนายน 

2563 (2)

3,332.70 13/7/2563 เลขที่ 2001171183 1

248  0845562000388 บริษัท สมุยคินข ดิเวลลอปเมนท จํากัด รายงานผลการตรวจรับงานจางทํารั้ว

ลวดตาขาย ลอมพื้นที่ AVR สถานี

เกาะสมุย1

47,615.00 14/7/2563 เลขที่ 3001729018 1

249  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ บริษัท โอบออม เรียลเอสเตท 

จํากัด ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

14,712.50 14/7/2563 เลขที่ 3001728961 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

250  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ บริษัท โอบออม เรียลเอสเตท 

จํากัด ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,210.00 14/7/2563 เลขที่ 3001728973 1

251  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 1นก-440 

กทม.

450 15/7/2563 เลขที่ 2001315181 1

252  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 5กช-1874

 กทม.

350 16/7/2563 เลขที่ 2001339268 1

253  3301300033306 นางสาวเกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน ผจ-4463 

สฎ.

2,800.00 17/7/2563 เลขที่ 2001354859 1

254  3301300033306 นางสาวเกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-0173 

สฎ.

30,000.00 17/7/2563 เลขที่ 3001731229 1

255  3301300033306 นางสาวเกศรินทร แวงชิน คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-0173 

สฎ.

1,000.00 18/7/2563 เลขที่ 2001354827 1

256  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาบํารุงรักษารถยนตทะเบียน กฉ-1220

 สฎ.

6,660.00 20/7/2563 เลขที่ 2001377652 1

257  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายดํารง ศิริยงค ม.5 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

19,552.51 20/7/2563 เลขที่ 3001731592 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

258  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายณัฐพงษ มงคล

นาวิน ม.3 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

2,126.72 22/7/2563 เลขที่ 3001733073 1

259  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวยาจิต แขงขัน ม.5 ต.

แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

15,098.86 22/7/2563 เลขที่ 3001732993 1

260  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายทนงศกัดิ์ 

บริพันธ ม.4 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

20,364.94 22/7/2563 เลขที่ 3001733029 1

261  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางปภาวี โชติสันต 

ม.3 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,010.46 22/7/2563 เลขที่ 3001733090 1

262  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นายวิชาญ กระสินธุ ม.3 ต.ตลิ่งงาม

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,764.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733013 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

263  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายชุมพร เมือง

พรหม ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,223.48 22/7/2563 เลขที่ 3001733056 1

264  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อบจก.กาซา พีเอ็มซี 

ม.4 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,896.38 22/7/2563 เลขที่ 3001733042 1

265  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต พงษศิริ ชูนวลศรี ม.5 ต.หนาเมือง 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

6,869.34 22/7/2563 เลขที่ 3001732987 1

266  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.นฤมล วิรษร ม.

1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธานี

1,761.66 22/7/2563 เลขที่ 3001733046 1

267  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางสาวจรรยาภรณ ทิวแพ ม.6 ต.

มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,532.03 22/7/2563 เลขที่ 3001732992 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

268  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายจเร ทองขาว ม.1 ต.แมน้ํา อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

19,320.09 22/7/2563 เลขที่ 3001732998 1

269  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.ณัชชา คงธนกุล

สุนทร ม.6 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

1,764.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733052 1

270  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายวรรณดี พรหม

รังษี ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

1,044.83 22/7/2563 เลขที่ 3001733021 1

271  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางสาวสุพรรษา คงทอง ม.5 ต.

หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,403.72 22/7/2563 เลขที่ 3001732986 1

272  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางพัชฎาภรณ เติม

สายทอง ม.1 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,285.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733036 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

273  0845561002310 บจก.สมุยเทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางยุพา หวานขัน 

ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8,898.21 22/7/2563 เลขที่ 3001733081 1

274  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางกาญจนา ทองทิพย ม.2 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,166.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733001 1

275  3840400092023 นายพงศักดิ์ ชูเชื้อ รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางวิมลพรรณ ชูเชื้อ ม.1 ต.แมน้ํา 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

17,541.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733008 1

276  3840400004515 สี่แยกคารแคร คาซื้อแบตเตอรี่รถยนตและขั้วหมอ

แบตเตอรี่ ทะเบียน 80-3700 สฎ.

9,700.00 23/7/2563 เลขที่ 2001320805 1

277  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 5 กฒ-

7714 กทม.

350 23/7/2563 เลขที่ 2001334504 1

278  3840400004515 รานสี่แยกคารแคร คาบํารุงรักษารถยนตทะเบียน 80-7527

 สฎ.

3,300.00 23/7/2563 เลขที่ 2001339198 1

279  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางเนตินาถ สังขเลื่อน ม.1 ต.หนา

เมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

13,702.48 24/7/2563 เลขที่ 3001734466 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

280  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 82-2578 

สฎ.

850 24/7/2563 เลขที่ 2001330528 1

281  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสุจิตรา แซดาน ม.5 ต.หนา

เมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,361.66 24/7/2563 เลขที่ 3001734470 1

282  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางวิไลพร บุญมาก ม.4 ต.อางทอง

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,644.83 24/7/2563 เลขที่ 3001734468 1

283  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.ภัทรพร พูลผล 

ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

4,223.31 29/7/2563 เลขที่ 3001734904 1

284  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 6กบ-7157

 กทม.

350 29/7/2563 เลขที่ 2001334473 1

285  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สุภาพร ศรีสุข 

ม.5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

29,478.64 29/7/2563 เลขที่ 3001734902 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

286  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางกัญญศิริ ชูแกว ม.5 ต.ตลิ่ง

งาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

5,967.34 30/7/2563 เลขที่ 3001735831 1

287  3801500135248 รานภิสิทธิ์การยาง คาปะยางรถยนตทะเบียน บล-1223 สฎ. 200 30/7/2563 เลขที่ 2001339156 1

288  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขต นางสาวกาญจนา ลิ้มมธุรสสกุล ม.3

 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

10,874.56 30/7/2563 เลขที่ 3001735547 1

289  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสุภาวดี เรืองโรจน ม.4 ต.

มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

31,307.66 30/7/2563 เลขที่ 3001735837 1

ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จ สําหรับเทโคนเสา

งานขยายเขตฯ นายสมปอง กายนิตย 

ม.1

ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

291  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 6 กบ-

7158 กทม.

350 31/7/2563 เลขที่ 2001339289 1

292  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 1นก-440 

กทม.

450 31/7/2563 เลขที่ 2001330446 1

290  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร 3,210.00 31/7/2563 เลขที่ 3001736111 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

293  3801500135248 รานภิสิทธิ์การยาง คาปะยางรถยนตทะเบียน 80-8103 สฎ. 600 31/7/2563 เลขที่ 2001339121 1

294  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จ สําหรับเทโคนเสา

งานขยายเขตฯ นายทนงศักดิ์ บริพันธ 

ม.4 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,210.00 31/7/2563 เลขที่ 3001736116 1

295  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายประมวลศิลป 

วิชัยดิษฐ ม.3 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฎรธานี

2,644.83 1/8/2563 เลขที่ 3001646300 1

296  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับงานจัดซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จ

10,700.00 4/8/2563 เลขที่ 3001737290 1

297  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สนธยา ทอง

พรหมดี ม.6 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 

จ.สรุาษฎรธานี

3,361.66 4/8/2563 เลขที่ 3001737320 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

298  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสะอาด เรือง

ทอง ม.1 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

6,541.60 4/8/2563 เลขที่ 3001737299 1

299  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ บ.ดรีมคลับ จํากัด 

ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธานี

3,645.04 4/8/2563 เลขที่ 3001737324 1

300  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางกนกวรรณ 

เจษฎานนท ม.1 ต.ลิปะนอย อ.เกาะส

มุย จ.สุราษฎรธานี

5,284.72 4/8/2563 เลขที่ 3001737303 1

301  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสุทิน เพชรเจริญ

 ม.4 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร

ธานี

12,051.80 4/8/2563 เลขที่ 3001737316 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

302  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.อรทัย สมบูรณ 

ม.3 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธานี

3,437.74 4/8/2563 เลขที่ 3001737312 1

303  0845561002310 บจก.สมุยเทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายเริงศกัดิ์ สุข

เกษม ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

32,878.53 4/8/2563 เลขที่ 3001737315 1

304  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.พรเพ็ญ จันทร

ผอง ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

8,170.40 4/8/2563 เลขที่ 3001737296 1

305  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางพงศศรี นาค

เมือง ม.2 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,422.52 4/8/2563 เลขที่ 3001737308 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

306  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

1,704.50 5/8/2563 เลขที่ 2001285433 1

307  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

3,529.80 5/8/2563 เลขที่ 2001285410 1

308  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

1,355.80 5/8/2563 เลขที่ 2001285460 1

309  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

2,662.20 5/8/2563 เลขที่ 2001285437 1

310  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

1,509.70 5/8/2563 เลขที่ 2001285473 1

311  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

1,669.50 5/8/2563 เลขที่ 2001285423 1

312  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

1,310.00 5/8/2563 เลขที่ 2001285454 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

313  0845527000105 บริษัท พ.ีซ.ีออยล (1984) จํากัด จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (1)

502.5 5/8/2563 เลขที่ 2001285446 1

314  0843557002023 หจก.เธียรโชติการไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวกุลภานัน แยมเลม็ด ม.3 

ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

14,484.68 7/8/2563 เลขที่ 3001738982 1

315  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาซอมแซมรถยนตทะเบียน ผจ-4465 

สฎ.

5,665.00 11/8/2563 เลขที่ 2001569113 1

316  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท เจ.เอส.9091 จํากัด ม.4 

ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

9,988.20 11/8/2563 เลขที่ 3001740664 1

317  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาบํารุงรักษารถยนตทะเบียน 81-4355

 สฎ.

13,585.00 11/8/2563 เลขที่ 2001569142 1

318  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 80-5680 

สฎ.

700 13/8/2563 เลขที่ 2001472420 1

319  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางปยะดา บรึกเรวชิ ม.6 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

16,389.92 14/8/2563 เลขที่ 3001742131 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

320  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางพวงจันทร สม

วงศ ม.6 ต.แมน อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร

ธานี

3,483.34 14/8/2563 เลขที่ 3001741895 1

321  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายพีรวัฒน พรหม

เจริญ ม.5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย 

จ.สรุาษฎรธานี

20,621.13 14/8/2563 เลขที่ 3001741898 1

322  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายศรัณย แซเจีย 

ม.2 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร

ธานี

54,988.69 14/8/2563 เลขที่ 3001741891 1

323  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางแอว ยืนนาน ม.1 ต.ตลิ่งงาม 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

14,108.70 14/8/2563 เลขที่ 3001742137 1

324  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางจินตนา มีจ่ันเพชร ม.5 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,583.98 14/8/2563 เลขที่ 3001742126 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

325  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลี่ยม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (2)

1,680.15 17/8/2563 เลขที่ 2001310530 1

326  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (2)

1,388.00 17/8/2563 เลขที่ 2001310712 1

327  0845554000686 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กรกฎาคม

 2563 (2)

3,555.10 17/8/2563 เลขที่ 2001310624 1

328  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายณัฐกรณ วันดี ม.2 ต.อางทอง

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,159.10 18/8/2563 เลขที่ 3001743520 1

329  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวจีรนันท วงศวัน ม.3 ต.

หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

31,009.98 18/8/2563 เลขที่ 3001743517 1

330  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางวิราวรรณ ยืนนาน ม.6 ต.

มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,337.34 18/8/2563 เลขที่ 3001743514 1

331  0845559006478 บริษัท ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล 

จํากัด 38/2-10 หมู 2 ถ.สุราษฎร-พุนพิน ต.

วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

จางบํารุงรักษารถยนตทะเบียน 

82-2578 สฎ

19,459.23 18/8/2563 เลขที่ 2001390105 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

332  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

เกาะสมุย ม.3 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

9,071.56 18/8/2563 เลขที่ 3001743519 1

333  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สุพรรณี เธียร

โชติม.2 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

2,492.60 19/8/2563 เลขที่ 3001744470 1

334  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สําหรับเทโคน

เสางานขยายเขตฯน.ส.สุภาพร ศรีสุข ม.

5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

5,350.00 19/8/2563 เลขที่ 3001744493 1

335  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสมพงศ สืบสังข

 ม.3 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

3,883.90 19/8/2563 เลขที่ 3001744467 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

336  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายคึกฤทธิ์ อําไพ 

ม.3 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

7,219.42 19/8/2563 เลขที่ 3001744474 1

337  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางพรนภา กิตติสุ

นทราภรณ ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

4,009.66 19/8/2563 เลขที่ 3001744489 1

338  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางจันทร วรรณกิจ

 ม.5 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

1,573.92 19/8/2563 เลขที่ 3001744484 1

339  0845561002310 บจก.สมุย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางสุภาพร ระมัด 

ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

16,328.74 19/8/2563 เลขที่ 3001744477 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

340  3849900348009 นายประสิทธิ์ อภิชล คาซอมแซมแอรรถยนตทะเบียน กฉ-

1220 สฎ.

3,800.00 20/8/2563 เลขที่ 2001472379 1

341  0105555019831 บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ) ซื้ออุปกรณเพ่ือจัดทํา นวัตกรรมเรื่อง 

อุปกรณแจงเตือนกระแสเกินพิกัดหมอ

แปลง พรอมตรวจเช็คโหลดแบบ 

เรียลไทม(TR Overload Smart Data 

System)

39,493.70 20/8/2563 เลขที่ 3001744828 1

342  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ คฟม. นายบุญชํา เธียรโชติ ม.1 

ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

73,538.13 21/8/2563 เลขที่ 3001745673 1

343  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท เธอรอน จํากัด ม.1 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,885.34 21/8/2563 เลขที่ 3001745686 1

344  3840400026276 นายสุขสันต คงกลิ่น อนุมัติจางแบ็คโฮ 16,000.00 21/8/2563 เลขที่ 2001579167 1

รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวสุพรรษา แคลวคลอง ม.3

 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎรธานี

346  0843557002023 หจก. เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายสุเทพ ยืนนาน ม.1 ต.ตลิ่งงาม

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

10,750.85 24/8/2563 เลขที่ 3001746405 1

345  0843557002023 หจก. เธียรโชติ การไฟฟา 7,211.18 24/8/2563 เลขที่ 3001746407 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

347  0843557002023 หจก. เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวอรอนงค มีเพียร ม.1 ต.

ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,952.15 25/8/2563 เลขที่ 3001747254 1

348  0843548002091 หจก.สมุยโลจิสติกส(สํานักงานใหญ) จางทํารางระบายนํ้าบริเวณหองสุขา

ภายนอกอาคารสํานักงานสําหรับลูกคา

และคนพิการ

54,000.00 25/8/2563 เลขที่ 3001708859 1

349  0845562000388 บริษัท สมุยคินข ดีเวลลอปเมนท จํากัด อนุมัติปรับภูมิทัศนหนาหองนํ้าใหม 

กฟอ.เกาะสมุย

41,197.14 25/8/2563 เลขที่ 3001747260 1

350  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางแพรวศิริ สิมารักษ ม.5 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,440.86 25/8/2563 เลขที่ 3001747256 1

351  0845562000388 บริษัท สมุยคินข ดีเวลลอปเมนท จํากัด อนุมัติสั่งจางปรับภูมิทัศนสระน้ําหนา 

กฟอ.เกาะสมุย

58,319.28 25/8/2563 เลขที่ 3001747259 1

352  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางผกาวรรณ มั่น

แมน ม.2 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

11,950.17 26/8/2563 เลขที่ 3001747504 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

353  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางโสมาวดี มนัสคํา

พน ม.4 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

8,209.57 26/8/2563 เลขที่ 3001747492 1

354  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางณิญา บุญสินธิ์ 

ม.5 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

11,661.89 26/8/2563 เลขที่ 3001747497 1

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางสาวกุลภานัน แยมเลม็ด ม.5

ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

356  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายพงศักดิ์ เรือง

ทอง ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

27,201.05 28/8/2563 เลขที่ 3001749190 1

 0843534001021 หจก. สมุยพงศเพชร 3,210.00 28/8/2563 เลขที่ 3001749180 1355



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

357  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายทวีเกียรติ เหลืองวิชชเจริญ 

ม.6 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

21,707.09 28/8/2563 เลขที่ 3001749177 1

358  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สุภาพร จันทิชัย

 ม.3 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

4,059.28 28/8/2563 เลขที่ 3001749187 1

359  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายพิสิษฐ อาณาศิริ ม.1 ต.บอผุด

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8,025.00 28/8/2563 เลขที่ 3001749178 1

360  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวธาระณี กาญจนาภา ม.2 

ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

17,311.64 28/8/2563 เลขที่ 3001749163 1

361  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.ออยทิพย ณ ผล

ฤทธิ์ ม.1 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

48,280.43 28/8/2563 เลขที่ 3001749188 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายศรัณย แซเจีย ม.2

ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

363  3840400025491 อูวินัยสมุยกลการ คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 81-4355 

สฎ.

2,390.00 28/8/2563 เลขที่ 2001627182 1

เคลียรเงินยืม 1,123.50 บาท

จางซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-2578 

สฎ.

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางสุภาพร ระมัด ม.5

ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

366  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวจิราภรณ ลิ่มนิจสรกุล ม.1

 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

18,283.56 28/8/2563 เลขที่ 3001749169 1

367  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางบุญจิตร ใจสม 

ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

1,761.53 28/8/2563 เลขที่ 3001749186 1

1

365  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร 3,210.00 28/8/2563 เลขที่ 3001749182 1

364  0994000165501 บริษัท ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล 

จํากัด

1,123.50 28/8/2563 เลขที่ 2001568602

362  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร 8,025.00 28/8/2563 เลขที่ 3001749185 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

368  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางอําพรรณ 

สุวรรณเมฆ ม.2 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย

 จ.สุราษฎรธานี

4,005.39 3/9/2563 เลขที่ 3001751374 1

369  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสังคม ศรีแสง 

ม.6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

7,947.70 3/9/2563 เลขที่ 3001751379 1

370  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายกอบเกียรติ ศิริยงค ม.1 ต.

แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

9,973.83 3/9/2563 เลขที่ 3001751371 1

371  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ บจก.แอดวานซ ไวร

เลส เน็ทเวอรค ม.2 ต.ลิปะนอย อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,642.76 3/9/2563 เลขที่ 3001751377 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

372  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท ไอสแลนด ฮิลล ดีเวลลอป

เมนท จํากัด ม.1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี

24,852.63 3/9/2563 เลขที่ 3001751369 1

373  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายปติพงศ พูล

สวัสดิ์ ม.6 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,310.90 3/9/2563 เลขที่ 3001751380 1

374  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท ดยุค โฮลดิ้งส จํากัด ม.3 

ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,088.00 3/9/2563 เลขที่ 3001751367 1

375  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายสมพาส คงสี ม.

4 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

40,499.72 3/9/2563 เลขที่ 3001751375 1

376  3849900348009 นายประสิทธิ์ อภิชล รายงานผลการตรวจรับงานจางติดฟลม

ปองกันแสงแดดที่ตู Remote Control

 AVR บานพังกา

2,500.00 8/9/2563 เลขที่ 3001752364 1

377  0105536092641 บริษัท เอ-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด รายงานขอซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 520 8/9/2563 เลขที่ 2001579197 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

378  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับงานจัดซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จ สําหรับเทโคนเสา

งานขยายเขตฯ คฟม. นายบุญชํา เธียร

โชติ ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

12,037.50 9/9/2563 เลขที่ 3001753105 1

379  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางวรรณ ีทองโชติ 

ม.5 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

3,724.66 9/9/2563 เลขที่ 3001753091 1

380  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.นัชชา ทวยเจริญ

 ม.6 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

1,884.84 9/9/2563 เลขที่ 3001753076 1

381  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางจารีพร เนียมรุง 

ม.2 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,117.89 9/9/2563 เลขที่ 3001753094 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

382  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางเนตินาถ สังขเลื่อน ม.1 ต.

หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

5,987.91 9/9/2563 เลขที่ 3001753099 1

383  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสวาง ทองเหลือ ม.1 ต.บอผุด

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

30,177.53 9/9/2563 เลขที่ 3001753103 1

384  0845561002310 บจก.สมุยเทคเซอรวิสแอนดซัพพลาย ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางอําภา ชูประดิษฐ

 ม.2 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

1,124.40 9/9/2563 เลขที่ 3001753085 1

385  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายสัญญา วิชัยดิษฐ ม.1 ต.บอผุด

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,403.84 11/9/2563 เลขที่ 3001754080 1

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายสมพาส คงสี ม.4

ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

หจก.สมุยพงษเพชร 8,025.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755891 1386  0843534001021



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ น.ส.ออยทิพย ณ ผลฤทธิ์ ม.1

ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

388  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ พ.ต.ท. หญิง ศิริภา ชูจันทร ม.3 

ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8,510.71 15/9/2563 เลขที่ 3001755885 1

389  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางเวยีน เก้ือสกุล ม.1 ต.บอผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

7,096.90 15/9/2563 เลขที่ 3001755877 1

390  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายฉัตรชัย หุยนํ้า ม.3 ต.ตลิ่งงาม

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,654.90 16/9/2563 เลขที่ 3001756615 1

391  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,328.30 16/9/2563 เลขที่ 2001468161 1

392  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,467.20 16/9/2563 เลขที่ 2001468207 1

387  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร 8,025.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755897 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

393  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,467.00 16/9/2563 เลขที่ 2001467957 1

394  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,589.25 16/9/2563 เลขที่ 2001468135 1

395  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

3,501.80 16/9/2563 เลขที่ 2001468148 1

396  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,247.00 16/9/2563 เลขที่ 2001467904 1

397  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางพิบูลย แซฮั้น ม.3 ต.มะเร็ต อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

78,169.57 16/9/2563 เลขที่ 3001756619 1

398  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,467.00 16/9/2563 เลขที่ 2001467926 1

399  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

2,762.90 16/9/2563 เลขที่ 2001468174 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

400  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,907.10 16/9/2563 เลขที่ 2001467895 1

401  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,825.90 16/9/2563 เลขที่ 

20014681825

1

402  3840400092023 นายพงศักดิ์ ทองเรือง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายสรวง บุญสินธุ ม.5 ต.อางทอง

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

9,052.52 16/9/2563 เลขที่ 3001756616 1

403  1840200027841 นายสิทธิชัย บัลลพวานิชย รายงานขอสั่งซื้อสลิงพรอมถักหัว และส

เก็น

6,300.00 16/9/2563 เลขที่ 3001757331 1

404  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,295.90 16/9/2563 เลขที่ 2001467938 1

405  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

2,200.50 16/9/2563 เลขที่ 2001468195 1

406  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

2,151.60 16/9/2563 เลขที่ 2001467977 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

407  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

1,980.50 16/9/2563 เลขที่ 2001467886 1

408  0843536000773 หจก.ศรีพรหม ปโตรเลียม จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

916.1 16/9/2563 เลขที่ 2001467968 1

409  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,545.60 16/9/2563 เลขที่ 2001468155 1

410  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (1)

3,031.80 16/9/2563 เลขที่ 2001467913 1

411  0843540000758 หจก.พงษพรภารปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงแผนกกอสราง 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (2)

1,473.20 16/9/2563 เลขที่ 2001468140 1

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายพงศศักดิ์ เรืองทอง ม.1

ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1412  0843534001021 หจก.สมุยพงษเพชร 5,350.00 17/9/2563 เลขที่ 3001756895



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

413  0843552000031 หจก.ธรรมวิชญเอ็นจิเนียริ่ง ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ทอง

ใส ม.4 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

4,003.94 18/9/2563 เลขที่ 3001757325 1

414  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางสาวจิราภรณ ลิ่มนิจสรกุล ม.1

 ต.อางทอง.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,012.50 24/9/2563 เลขที่ 3001760154 1

415  0845561002310 บ.สมุย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายวสัณ จันทรัมพร

 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

1,104.88 24/9/2563 เลขที่ 3001760215 1

416  0845561002310 บ.สมุย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สายจรรยา มี

เดช ม.4 ต.อองทอง อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

2,853.75 24/9/2563 เลขที่ 3001760203 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

417  0845561002310 บ.สมุย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สิรินาถ ชูคง ม.1

 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,079.89 24/9/2563 เลขที่ 3001760197 1

418  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสาวภัทรียา อินนุพัฒน ม.6 

ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,490.79 24/9/2563 เลขที่ 3001760168 1

419  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.นิตยาวดี พันธุ

เศรษฐ ม.4 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฎรธานี

19,235.17 24/9/2563 เลขที่ 3001760211 1

420  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ บริษัท แมนสมุย จํากัด ม.4 ต.

แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

52,893.36 24/9/2563 เลขที่ 3001760180 1

421  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายภูวนัย สมใจหมาย ม.3 ต.บอ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

26,162.57 24/9/2563 เลขที่ 3001760192 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

422  3840200319261 รานสมุยเอ็นจิเนียริ่ง รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นายณฤทธิ์ ชวยหนู ม.5 ต.บอผุด 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,489.55 24/9/2563 เลขที่ 3001760162 1

423  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นายจักรพันธ ณ วิพันธ ม.3 ต.

มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,012.50 24/9/2563 เลขที่ 3001760153 1

424  0845561002310 บ.สมุย เทค แอนด ซํพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.ธารา ฤทธิ์วนิท 

ม.4 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

5,469.19 24/9/2563 เลขที่ 3001760222 1

425  0845561002310 บ.สมย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.จิราลักษณ เตโช

 ม.5 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

2,814.74 24/9/2563 เลขที่ 3001760199 1

426  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางสมปอง ยืนนาน ม.1 ต.ตลิ่ง

งาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,976.74 24/9/2563 เลขที่ 3001760285 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

427  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางสวาง ทองเหลือ ม.1 ต.บอผุด

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

4,012.50 24/9/2563 เลขที่ 3001760159 1

428  0843557002023 หจก.เธียรโชติ การไฟฟา รายงานการตรวจรับงานจางเหมาขยาย

เขตฯ นางนิภาภรณ โอรถ ม.5 ต.ลิปะ

นอย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8,238.19 24/9/2563 เลขที่ 3001760190 1

รายงานผลการตรวจรับสั่งซื้อคอนกรีต

ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยาย

เขตฯ นางพิบูลย แซฮั้น ม.3

ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

430  1840100352201 นายผดุงศักดิ์ ยืนนาน รายงานการตรวจรับงานจาง นายทวี

เกียรติ เหลืองวิชชเจริญ ม.6 ต.แมน้ํา อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,164.00 24/9/2563 เลขที่ 3001760185 1

431  0845561002310 บ.สมุย เทค เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางปริศณา ศรี

สมบรูณ ม.1 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฎรธานี

7,229.99 25/9/2563 เลขที่ 3001761155 1

8,025.00 24/9/2563 เลขที่ 3001760155 1429  0843534001021 หจก.สมุยพงศเพชร



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

432  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ น.ส.สุจิตรา หนูมี ม.

3 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

3,359.44 25/9/2563 เลขที่ 3001761153 1

433  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายทวีศักดิ์ หนูมี ม.

3 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

1,810.13 25/9/2563 เลขที่ 3001761154 1

434  3840700272302 นายเอนก บุญศิริยานนท ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นางเบญจมาศ อธิ

วงศ ม.4 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎรธานี

3,542.90 28/9/2563 เลขที่ 3001762229 1

435  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 6กบ-7157

 กทม.

350 28/9/2563 เลขที่ 2001627249 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

436  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายเน่ือง ใจสม ม.5

 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

2,642.76 28/9/2563 เลขที่ 3001762231 1

437  3840400038649 นายปตตะพงศ แทนออน คาลางอัดฉีดรถยนตทะเบียน 7กม-1670

 กทม.

350 28/9/2563 เลขที่ 2001627226 1

438  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจางเหมา

บุคคลภายนอกชวยงานกอสรางขยาย

เขตระบบไฟฟาชื่อ นายวิจักษ ศิริ

สุวรรณ ม.5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฎรธานี

28,804.13 28/9/2563 เลขที่ 3001762230 1

439  3840300237461 อูพิพัฒนยนต คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 80-7527 

สฎ.

1,440.00 29/9/2563 เลขที่ 2001666570 1

440  0107544000043 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) รายงานการตรวจรับงานจัดซื้อ อุปกรณ

ประจําชุดทีมงานกอสราง

4,231.00 30/9/2563 เลขที่ 3001756622 1

441  3330900128226 นางอัมพร ทองสุข 161 ม.1 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

คาจางทําความสะอาด 3,500.00 1/7/2563 เลขที่ 2001103715 1

442  0843530000534 หางหุนสวนจํากัด สมุยปโตรเลียม(สนญ)

209/1 ม.1 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5กฒ-7714กทม. 1,449.00 8/7/2563 เลขที่ 2001154665 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

443  3840400026276 นายสุขสัน คงกลิ่น 213 ม.3 ต.อางทอง อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140

คาตฆาเชื้อโรค uvc 15,456.00 14/7/2563 เลขที่ 2001188523 1

444  0735547002121 บริษัท สมารท คอม แอนด แอคเซสเซอรี่ 

จํากัด 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม 73120

คาวัสดุสํานักงาน(คาตลับหมึก) 17,173.50 17/7/2563 เลขที่ 2001282627 1

445  0845561002310 บริษัท สมุยเทคเซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด(สนญ)37/5 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี 84310

คาวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน(โคมไฟ-

สายไฟ-ทอupvc

12,091.00 20/7/2563 เลขที่ 2001212946 1

446  0843530000534 หางหุนสวนจํากัด สมุยปโตรเลียม(สนญ)

209/1 ม.1 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี

คาน้ํามันรถ 5กฒ-7714กทม. 1,540.00 30/7/2563 เลขที่ 2001285183 1

447  3330900128226 นางอัมพร ทองสุข 161 ม.1 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

คาทําความสะอาด pea shop 3,500.00 31/7/2563 เลขที่ 2001501596 1

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)สาขาที่ 

00041 สาขาเกาะสมุย 115/52 ม.6 ต.บอผุด

 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

84320

449  0843530000534 หางหุนสวน สมุยปโตรเลียม(สนญ.)209/1 ม.1

 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

คาน้ํามัน 5กฒ7714กทม. 1,420.00 10/8/2563 เลขที่ 2001308719 1

448  0107537000521 คาใชจายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดลอม csr

 ตปนสุข

2,490.00 7/8/2563 เลขที่ 2001304905 1
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วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)
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450  0845554000676 บริษัท ผาหลวงปโตรเลียม จํากัด สาขา

สํานักงานใหญ 119 ม.5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะส

มุย จ.สุราษฎรธาน8ี4140

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5กฒ-7714กทม. 1,222.50 18/8/2563 เลขที่ 2001426647 1

451  0843530000534 หจก.สมุยปโตรเลียม(สํานักงานใหญ)209/1 

ม.1 ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

84330

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5กฒ-7714กทม. 1,500.00 18/8/2563 เลขที่ 2001426657 1

452  3101701046591 รานจันทรธํารง(สํานักงานใหญ)212/8 ม.3 ต.

อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140

คาวัสดุสํานักงาน 794 25/8/2563 เลขที่ 2001481078 1

453  3330900128226 นางอัมพร ทองสุข 161 ม.1 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

คาทําความสะอาด pea shop 3,500.00 31/8/2563 เลขที่ 2001569656 1

454  1959900120728 นางสาวสายฝน แกวเจริญ 83/1 ม.1 ต.สินปุน

 อ.พระแสง จ.สุราษฎรธาน8ี4210

คาวัสดุสํานักงาน(ตลับหมึก) 6,040.00 1/9/2563 เลขที่ 2001501335 1

455  0843534000873 หางหุนสวนจํากัด สมุยอักษร(สนญ) 103/1 

ม.5 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

84140

คาวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) 1,100.00 18/9/2563 เลขที่ 2001653349 1

456  0845554000676 บริษัท ผาหลวง ปโตรเลียม จํากัด สาขา

สํานักงานใหญ 119 ม.5 ต.ลิปะนอย อ.เกาะส

มุย จ.สุราษฎรธาน8ี4140

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5กฒ-7714 กทม. 1,494.40 22/9/2563 เลขที่ 2001585831 1

457  0845542001168 บริษัท เอเชี่ยน ออนไลน จํากัด29/5 ม.3 ต.

อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140

คาวัสดุสํานักงาน(microphone 

oker(m-169)black

1,200.00 25/9/2563 เลขที่ 2001569608 1
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สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย
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458  0125557020607 บริษัท เพอรเฟค อินเตอร จํากัด 15 ซ.ติวา

นนท 25 แยก16 ต.บางกระสอ อ.เมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

คาวัสดุสํานักงน(กระดาษมวนชนิด 

thermal)

23,433.00 25/9/2563 เลขที่ 2001635410. 1

459  0843534000873 หางหุนสวนจํากัด สมุยอักษร(สนญ.) 103/1 

ม.5 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

84140

คาวัสดุสํานักงาน(ตรายาง) 750 25/9/2563 เลขที่ 2001645216 1

460  0843534000873 หางหุนสวนจํากัด สมุยอักษร(สนญ.) 103/1 

ม.5 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

84140

คาวัสดุเบ็ดเตล็ด(ปายชื่อ) 481.5 25/9/2563 เลขที่ 2001645276 1

461  3330900128226 นางอัมพร ทองสุข 161 ม.1 ต.บอผุด อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

คาทําความสะอาด pea shop 3,500.00 25/9/2563 เลขที่ 2001814008 1

462  0105554017214 บริษัท ไอที เวิรค อินเตอรเทรดจํากัด (สนญ.)

 678/339 ซ.พัฒนาการ44 แขวงพัฒนาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

คาวัสดุสํานักงาน(ตลับหมึก) 11,663.00 25/9/2563 เลขที่ 2001730009 1

463  0107536000633 บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาเกาะสมุย ขอเชาและคาไฟฟา พื้นที่ศูนยการคา 

บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาเกาะส

มุย

29,105.21 28/9/2563 เลขที่ 2100317257 1

464  0994000165501 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) อนุมัติซื้อน้ํามัน โฟลคลิฟ 1,335.00 15/7/2563 เลขที่ 2001159853 1

465  1101400421559 นายเชิดชัย จันธุรส จัดจางกําจัดวัชพืชคลังพัสดุ สฟฟ.สมุย 1 3,000.00 17/7/2563 เลขที่ 2001241611 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย
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466  0125560003041 บจก. เจอาร อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท จัดซื้อเทปแรงต่ํา ใชงานงบผูใชไฟ กฟอ.

เกาะสมุย (safety stock) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

8,988.00 21/7/2563 เลขที่ 3001732589 1

467  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) อนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,524.50 22/7/2563 เลขที่ 2001285211 1

468  0115548008420 บจก. สหภัณฑ อิเลคทริค จัดซื้อหมอแปลง 50 kva. ใชงานงบผูใช

ไฟ กฟส.เกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,476.00 22/7/2563 เลขที่ 3001733309 1

469  0763533000269 หจก. บํารุงออยล อนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,900.00 22/7/2563 เลขที่ 2001285204 1

470  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) อนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,885.10 22/7/2563 เลขที่ 2001285201 1

471  0863540000014 หจก. ทิพยแอนดวรรณเซอรวิส อนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 3,537.38 22/7/2563 เลขที่ 2001285206 1

472  0105556039541 บจก.เอ่ียมพงศพัฒนา จัดซื้อพัสดุ 2 รายการ ใชงานงบผูใชไฟ 

กฟอ.เกาะสมุย (safety stock) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

20,158.80 5/8/2563 เลขที่ 3001738203 1

473  0107563000037 บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

จัดจางสงอุปกรณทดสอบ 2,455.00 5/8/2563 เลขที่ 2001360168 1

474  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม(2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 3,555.70 6/8/2563 เลขที่ 2001308910 1

475  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม(2000) จัดวื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,546.30 6/8/2563 เลขที่ 2001308990 1

476  0125563009831 บจก.ซีเวลซัพพลาย จัดซื้อพัสดุ 6 รายการ งานงบผูใชไฟ 

กฟอ.เกาะสมุย (safety stock) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

53,500.00 17/8/2563 เลขที่ 3001742798 1

477  1840400039037 นายวิทวัส เธียรโชติ จัดจางเปลี่ยนหลังคาอาคารคลังพัสดุ 

สวนสํานักงาน

47,080.00 24/8/2563 เลขที่ 3001746456 1
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478  0107563000037 บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คาสงอุปกรณทดสอบ 895 25/8/2563 เลขที่ 2001472043 1

479  0853543000082 หจก.วิยะดาปโครเลียม (2000) จํากัด อนุมัติซื้อน้ํามันเชื่อเพลิง 2,943.20 9/9/2563 เลขที่ 2001468115 1

480  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม (2000) จํากัด อนุมัติซื้อน้ํามันเชื่อเพลิง 2,885.00 9/9/2563 เลขที่ 2001468120 1

481  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส(2000) อนุมัติน้ํามันโฟลคลิฟ 1,467.00 9/9/2563 เลขที่ 2001645711 1

482  0853543000082 หจก. วิยะดาปโตรเลียม (2000) จํากัด จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง 2,750.00 22/9/2563 เลขที่ 2001585843 1

483  0845554000676 หจก. ผาหลวงปโตรเลียม จํากัด จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 3,353.00 22/9/2563 เลขที่ 2001585840/ 1

484  0107562000424 บริษัท เอสโซ - เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,819.40 22/9/2563 เลขที่ 2001585856 1

485  0105547134723 บจก. เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) ขออนุมัติซื้อเทปแรงต่ํา ใชงานงบผูใชไฟ

 กฟอ.เกาะสมุย (sefety stock) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

13,482.00 23/9/2563 เลขที่ 3001760031 1

486  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว จางดูแลรักษาสวน สนง. เดือน 

กรกฎาคม 2563

3,500.00 1/7/2563 เลขที่ 2001229265 1

487  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว คาจางตัดหญาบริเวณ สวน สนง. เดือน 

กรกฎาคม 2563

2,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2001229247 1

488  0843557001329 หจก.ทีแอนดที โกลเบิล ซัพพลาย คาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน 

ก.ค.63

3,210.00 1/7/2563 เลขที่ 2001241384 1

489  3840400097173 นายไพฑูรย เก้ือสกูล จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน กรกฎาคม 

2563

450 1/7/2563 เลขที่ 2001229398 1

490  0994000566492 เทศบาลนครเกาะสมุย จางเก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือน ก.ค.63 300 1/7/2563 เลขที่ 2001241436 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

491  3200600150804 เสวก ปญจวัฒน คาหนังสือพิมพ ประจําเดือน ก.ค.63 380 1/7/2563 เลขที่ 2001241410 1

492  3841700336271 รานนรินทรการดอกไม3 คาพานพุมดอกดาวเรือง 700 1/7/2563 เลขที่ 2001229301 1

493  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน มิถุนายน 2563

3,838.95 2/7/2563 เลขที่ 2001220072

 2001220095 

2001220115

1

494  0845561000651 บจก.ริชเชส แวร คาวัสดุเบ็ดเตล็ด ถังขยะ GECC จํานวน

 11ใบ

1,650.04 2/7/2563 เลขที่ 2001132068 1

495  3100602173055 มณฑา อินทศิลา จางเยบ็ผาปูโตะ 600 3/7/2563 เลขที่ 2001229323 1

496  3801500135833 สมคิด พรหมเกาะ จางซักผาประดับรั้ว (ขาว,มวง) 750 7/7/2563 เลขที่ 2001229379 1

497  0843557001329 หางหุนสวนจํากัด ทีแอนดที โกลเบิล ซัพพลาย ขออนุมัติจัดทําเอกสารพรอมเขาเลม 

อบรมผูปฏิบัติงานระบบไฟฟา กฟภ. ปที่

 1

4,499.62 8/7/2563 เลขที่ 2001211446 1

498  3101701046591 รานจันทรธํารง จัดซื้อกระดาษ A4 กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

5,040.00 8/7/2563 เลขที่ 2001280640 1

499  3101701046591 รานจันทรธํารง จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

10,345.00 10/7/2563 เลขที่ 2001365726 1

500  0735547002121 บจก.สมารทคอม แอนด แอคเซสเซอรี่ จัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 2กลอง 7,490.00 17/7/2563 เลขที่ 2001320753 1

501  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง 7กทม1670กทม 1,436.70 22/7/2563 เลขที่ 2001285390 1

502  1100700796999 ผกาพรรณ ระดมพล จางผูกผาประดับพระบรมฉายาลักษณ

และเครื่องราชสักการะ (28ก.ค.63)

500 22/7/2563 เลขที่ 2001451042 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

503  0843530000534 บจก.สมุยปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง 1นก440กทม 1,264.05 22/7/2563 เลขที่ 2001285224 1

504  0845553003205 บจก.สมุยออยล จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1นก440กทม 1,183.20 22/7/2563 เลขที่ 2001285227 1

505  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

1,241.85 30/7/2563 เลขที่ 2001325608 1

506  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

1,336.50 30/7/2563 เลขที่ 2001325732 1

507  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

1,429.70 30/7/2563 เลขที่ 2001325562 1

508  3840400097173 นายวิฑูรย เก้ือสกูล ขออนุมัติจัดซื้อนํ้าดื่ม เดือน สิงหาคม 

2563

675 3/8/2563 เลขที่ 2001401239 1

509  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว คาจางเหมาดูแลรักษาสวนบริเวณสวน

สํานักงาน กฟอ.เกาะสมุย เดือน 

สิงหาคม 2563

3,500.00 3/8/2563 เลขที่ 2001383358 1

510  0843534000873 หจก.สมุยอักษร จางทําปายประชาสัมพันธพิธีสงมอบเงิน

สนับสนุนฯใหกับเรือนจําอําเภอเกาะสมุย

10,700.00 3/8/2563 เลขที่ 2001340981 1

511  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว คาจางเหมาตัดหญาบริเวณสวน

สํานักงาน กฟอ.เกาะสมุย เดือน 

สิงหาคม 2563

2,000.00 3/8/2563 เลขที่ 2001383382 1

512  0994000566492 เทศบาลนครเกาะสมุย คามูลฝอย ประจําเดือน สิงหาคม 2563 300 3/8/2563 เลขที่ 2001402375 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

513  0843557001329 หจก.ทีแอนดที โกลเบิล ซัพพลาย คาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน 

ส.ค.2563

3,210.00 3/8/2563 เลขที่ 2001401295 1

514  3200600150804 นายเสวต ปญจวัฒน คาหนังสือพิมพ ประจําเดือน ส.ค.63 400 3/8/2563 เลขที่ 2001451106 1

515  3840400271432 ส.รวมชางและอะไหลเกาะสมุย (นายทวี

เกียรติ ใจซือ)

คาจางและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

สํานักงาน กฟอ.เกาะสมุย ครั้งที่ 2/2563

21,700.00 4/8/2563 เลขที่ 2001389952 1

516  3739900322124 รานปฐมประทีป คาพานพุมมะลิ 1,600.00 4/8/2563 เลขที่ 2001315204 1

517  3801500135833 นางสมคิด พรหมเกาะ คาจางซักผาประดับรั้ว (เหลือง-ขาว) 1,140.00 5/8/2563 เลขที่ 2001315229 1

518  1100700796999 นางสาวผกาพรรณ ระดมพล จางประดับผาและจัดดอกไม(กิจกรรม

สงมอบเงนิซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 

100KW ใหเรือนจําอําเภอเกาะสมุย)

4,600.00 6/8/2563 เลขที่ 2001454763 1

519  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง 7กทม1670กทม 1,266.20 6/8/2563 เลขที่ 2001285216 1

520  1100700796999 รานดอกไมณัฐกาฟลาวเวอร จางทําพวงมาลา "วันรพี" 1,000.00 6/8/2563 เลขที่ 2001280163 1

521  0853543000082 หจก.วิยะดาปโตรเลียม จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1นก440กทม 1,435.50 6/8/2563 เลขที่ 2001285220 1

522  3101701046591 รานจันทรธํารง จัดซื้อกระดาษประจํา กฟอ.เกาะสมุย 5,175.00 7/8/2563 เลขที่ 2001396721 1

523  1100700796999 ผกาพรรณ ระดมพล จางผูกผาประดับจับจีบพระบรมฉายา

ลักษณและโตะเครื่องราชสักการะ 

(12/08/63)

500 7/8/2563 เลขที่ 2001490463 1

524  3101701046591 รานจันทรธํารง คาวัสดุสํานักงาน ประจําเดือน ส.ค.63 10,124.00 11/8/2563 เลขที่ 2001420207 1

525  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

(1นก440กทม)

1,467.00 17/8/2563 เลขที่ 2001426699 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

526  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

(7กม1670)

940 17/8/2563 เลขที่ 2001426693 1

527  3101701046591 รานจันทรธํารง คาธงชาติผารม ธง วปร. 3,240.00 19/8/2563 เลขที่ 2001401266 1

528  5800100073488 รานเทียมก่ิงทอง จัดซื้อถานเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล 150 19/8/2563 เลขที่ 2001321019 1

529  3800900883020 นายสหชัย เมืองทรัพย จัดซื้อกระถางปูนพรอมวัสด-ุอุปกรณใส

ตนไม จุดพักสูบบุหรี่ (Green Office)

7,320.00 21/8/2563 เลขที่ 2001354937 1

530  1101400608656 รายปายลูกผอ.แปว จัดทําปายไวนิลการฝกอบรมดับเพลิง

ข้ันตน และซดอมแผนความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCMS) ป 2563 (กฟอ.กม./

กฟส.กพง./กฟย.ต.กต.)

2,800.00 24/8/2563 เลขที่ 2100285292 1

531  0845561001054 บริษัท เพ็ญ โฮลเซลล กรุป จํากัด จัดซื้อกระเชาแบรนดมอบเปนที่ระลึก

ฝกซอมแผนดับเพลิง BCMS

490 24/8/2563 เลขที่ 2001447531 1

532  0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด จัดซื้อกระเชาแบรนดมอบเปนที่ระลึก

ฝกซอมแผนดับเพลิง BCMS

4,255.00 24/8/2563 เลขที่ 2001447445 1

533  3840400097173 นายไพฑูรย เก้ือสกูล ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มประจําสํานักงาน 

เดือน กันยายน 2563

600 1/9/2563 เลขที่ 2001579433 1

534  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว คาจางตัดหญาบริเวณสวนสํานักงาน 

กฟอ.เกาะสมุย เดือน กันยายน 2563

2,000.00 2/9/2563 เลขที่ 2001558437 1

535  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว คาจางดูแลรักษาสวนสํานังาน กฟอ.

เกาะสมุย เดือน กันยายน 2563

3,500.00 2/9/2563 เลขที่ 2001558383 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

536  0843557001329 หจก.ทีแอนดที โกลเบิล ซัพพลาย คาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน 

กันยายน 2563

3,210.00 3/9/2563 เลขที่ 2001558089 1

537  3101701046591 รานจันทรธํารง คาธง สก. 60*90 1,800.00 3/9/2563 เลขที่ 2001451153 1

538  0994000566492 เทศบาลนครเกาะสมุย คาเก็บขยะมูลฝอย สนง.กฟอ.กม. 

ประจําเดือน ก.ย.63

300 3/9/2563 เลขที่ 2001568934 1

539  3200600150804 นายเสวก ปญจวัฒน คาหนังสือพิมพ สนง.กฟอ.กม. 

ประจําเดือน ก.ย.63

400 3/9/2563 เลขที่ 2001595052 1

540  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

(7กม1670กทม)

1,183.40 3/9/2563 เลขที่ 2001426717 1

541  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

(7กม1670กทม)

1,467.00 3/9/2563 เลขที่ 2001426710 1

542  0843543001241 หจก.สมุยออยลเซอรวิส (2000) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน สิงหาคม 2563

6,969.90 3/9/2563 เลขที่ 

2001645891,2001

645925,20016459

52,2001645987,20

01646180,2001646

216

1

543  1101400608656 รานลูก ผอ.แปว จางแกสติ๊กเกอร (โครงการบริจาคโลหิต

ป2563 ครั้งที2่)

100 8/9/2563 เลขที่ 2001451080 1

544  0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาเกาะสมุย

ขออนุมัติจัดซื้อสีตีเสนพื้นผิวจราจรและ

ทาสีพื้นสํานักงาน (Green Office)

2,095.00 8/9/2563 เลขที่ 2001472306 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

545  3101701046591 รานจันทรธํารง จัดซื้อกระดาษ A4 กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กันยายน 2563

9,200.00 9/9/2563 เลขที่ 2001611479 1

546  3100900330493 รานเอสแอนดพีดีซายส จางทําตรายางผูบริหาร กฟอ.เกาะสมุย 4,172.00 15/9/2563 เลขที่ 2001594993 1

547  3101701046591 รานจันทรธํารง จัดซื้อวัสดุอุปกรณประจําสํานักงาน 

กฟอ.เกาะสมุย ประจําเดือน กันยายน 

2563

8,288.00 21/9/2563 เลขที่ 2001699705 1

548  0845554000676 บจก.ผาหลวงปโตรเลียม, บจก.น้ํามันสมุย จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กฟอ.เกาะสมุย 

ประจําเดือน กันยายน 2563

4,179.90 22/9/2563 เลขที่ 

2001618681,2001

618690,20016186

96

1

549  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต

ประจํา กฟย.เกาะเตา 2 ก.ค. 63

1,000.00 2/7/2563 เลขที่ 2001156680 1

550  1119900453058 นางสาวมัชชา ปฐวีศรีสุธา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

8,990.00 9/7/2563 เลขที่ 2001314992 1

551  3840500075317 นางสุริยา ทองนวล ขอจางรถเครนยกสับเปลี่ยนหมอแปลง

ระบบจําหนาย กฟย.ต.กต.

8,000.00 15/7/2563 เลขที่ 2001369926 1

552  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต

ประจํา กฟย.เกาะเตา วันที่ 16 ก.ค. 63

1,000.00 16/7/2563 เลขที่ 2001211577 1

553  0843546000296 หจก.เกาะเตาเซ็นเตอร จัดซื้อน้ําใชประจําสํานักงานเชา 

กฟย.ต.กต ประจําเดือน ส.ค.2563

2,889.00 31/7/2563 เลขที่ 2001703022 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

554  5110200003275 นางสาวสุภัตรา ทองแปน จัดซื้อน้ําใช ประจําเดือน ส.ค. 2563 1,750.00 31/7/2563 เลขที่ 2001507834 1

555  3840500075317 นางสุริยา ทองนวล ขอจางรถเครนยกตนไมลมทับสายไฟฟา

ระบบจําหนาย กฟย.ต.กต.

5,000.00 3/8/2563 เลขที่ 2001369956 1

557  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต

ประจํา กฟย.เกาะเตา 11 ส.ค. 63

1,000.00 11/8/2563 เลขที่ 2001389633 1

558  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 

ประจํา กฟย.เกาะเตา วันที่ 21 ส.ค. 63

1,000.00 21/8/2563 เลขที่ 2001490723 1

559  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 

ประจํา กฟย.เกาะเตา วันที่ 25 ส.ค. 63

1,000.00 25/8/2563 เลขที่ 2001457812 1

560  0843546000296 หจก.เกาะเตาเซ็นเตอร จัดซื้อน้ําใชประจําสํานักงานเชา 

กฟย.ต.กต ประจําเดือน ก.ย.2563

5,778.00 31/8/2563 เลขที่ 2001700634 1

561  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต

ประจํา กฟย.เกาะเตา วันที่ 10 ก.ย. 

2563

1,000.00 10/9/2563 เลขที่ 2001521631 1

562  3101203233829 รัตติยา วาณิชยเจริญ จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนตประจํา 

กฟย.ต.เกาะเตา

1,000.00 28/9/2563 เลขที่ 2001595091 1

563  0843546000296 หจก.เกาะเตาเซ็นเตอร จัดซื้อน้ําใชประจําสํานักงานเชา 

กฟย.ต.กต ประจําเดือน ต.ค.2563

8,025.00 30/9/2563 เลขที่ 2001938493 1

564  3100201095339 นายสมศักดิ์ ลวนางกูร รานนําพานิช เลขที่ 

24 หมู 1 ตลาดทองศาลา ต.เกาะพะงัน อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฏรธานี 84280

จัดซื้ออุปกรณไฟฟาใชงานในหองอยูเวร

แกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 5 

รายการ

984 10/7/2563 เลขที่ 2001236751 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

565  3801400373597 อูสมโชคการชาง โดยนางสุวพิชณ วัฒนสิทธิ์ 

ตั้งอยูเลขที่ 3/7 หมูที่ 4 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

ซื้อแบตเตอรี่ รถยนตทะเบียน 81-6883

 สฎ.

3,890.00 14/7/2563 เลขที่ 5200100247 1

จางเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง (Snake 

Guard) แบบตาขายกันงู ในระบบ

จําหนาย 33 KV ไลนเมน ไลนแยก

ฟดเดอร 2,3 พื้นที่ กฟส.อ.กพง. 

(เพิ่มเติม)

567  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) เลขที่ 161/270-271,353-354 ซอย

วิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

 กรุงเทพมหานคร 10210

รายงานผลและขออนุมัติจัดซื้อ Drum 

เครื่องปริ้นยี่หอ Lexmark x466 

ประจําแผนกกอสรางและปฏิบัติการ

3,210.00 20/7/2563 เลขที่ 2001237393 1

งานจางเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง 

(Snake Guard) แบบตาขายกันงู

ในระบบจําหนาย 33 KV ไลนแยก ฟด

เดอร 4,5 พื้นที่ กฟส.อ.กพง.

1

568  1100700219461 นางสาวอรทัย ทองออน อยูบานเลขที่ 271 ม.

1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช

61,000.00 22/7/2563 เลขที่ 5200110930 1

566  1100700219461 นางสาวอรทัย ทองออน อยูบานเลขที่ 271 ม.

1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช

40,370.00 16/7/2563 เลขที่ 5200109076



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

569  0843536000773 บริษัท ปตท. จํากัด 94/3 หมูที่ 1 ตําบลบาน

ใต อําเภอเกาะพะงนั สุราษฎรธานี 84280

ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ประจําเดือน สิงหาคม 2563

26,412.70 24/7/2563 เลขที่ 

2100283908, 

2100283927, 

2100283933 

,2100283951 

,2100283962, 

2100283967

1

570  3840500062061 นายการะวิทย โชคคณาพิทักษ ที่อยู 23/1 หมู

 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏรธานี

 84280

จางกลึงเกลียวไมชักฟวส 1,500.00 29/7/2563 เลขที่ 2001276611 1

571  0843552002157 หางหุนสวนจํากัด เอสซีเอช 2009 เลขที่ 

119/15 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ

ราษฎรธานี 84280

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อเทโคนเสา 

งานขยายเขต น.ส.เปมิกา สมวงษ ม.8 

ต.เกาะพะงัน,นางจิราพรรณ อนุปกรณ 

78/12 ม.4 ต.เกาะพะงัน,บจก.ซุปเปอร

ชีป ม.2 ต.เกาะพะงัน,นายอิธาน ชาอุล

สกาย ม.8 ต.เกาะพะงัน

19,200.00 3/8/2563 เลขที่ 5200128891 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

572  0843552002157 หางหุนสวนจํากัด เอสซีเอช 2009 เลขที่ 

119/15 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ

ราษฎรธานี 84280

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ

จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อเทโคนเสา 

งานขยายเขต น.ส.เปมิกา สมวงษ ม.8 

ต.เกาะพะงัน,นางจิราพรรณ อนุปกรณ 

78/12 ม.4 ต.เกาะพะงัน,บจก.ซุปเปอร

ชีป ม.2 ต.เกาะพะงัน,นายอิธาน ชาอุล

สกาย ม.8 ต.เกาะพะงัน

19,200.00 3/8/2563 เลขที่ 5200128891 1

573  0843549002788 หางหุนสวนจํากัด พชร การไฟฟา-แอร 

บานเลขที่ 204/28 ม. 1 ต.เกาะพะงัน อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ปป.

วัดอัมพวัน ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะ

งัน จ.สุราษฎรธานี (จางเหมาคาแรง)

17,794.00 10/8/2563 เลขที่ 5200153723 1

574  3840500011416 หางหุนสวนจํากัด พชร การไฟฟา-แอร 

บานเลขที่ 204/28 ม. 1 ต.เกาะพะงัน อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ปป.

โอเวอรเบยรีสอรท ม.8 อ.เกาะพะงัน จ.

สุราษฎรธานี (จางเหมาคาแรง)

21,335.80 10/8/2563 เลขที่ 5200128879 1

575  0843549002788 หางหุนสวนจํากัด พชร การไฟฟา-แอร 

บานเลขที่ 204/28 ม. 1 ต.เกาะพะงัน อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ปป.

แมหาด ม.7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน

 จ.สุราษฎรธานี (จางเหมาคาแรง)

21,335.80 10/8/2563 เลขที่ 5200128879 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

576  3840500015683 นายอธิคม พรหมจันทร (ในวกคารแคร) 

ตั้งอยูที่ 98/2หมู3 เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 

จ.สุราษฏรธานี 84280

จางบํารุงรักษา (ลางอัดฉีด) รถยนต

หมายเลขทะเบียน2ฒม 6426 กทม.

250 11/8/2563 เลขที่ 2001343912 1

577  3840500015683 นายอธิคม พรหมจันทร (ในวกคารแคร) 

ตั้งอยูที่ 98/2หมู3 เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 

จ.สุราษฏรธานี 84280

จางบํารุงรักษา (ลางอัดฉีด) รถยนต

หมายเลขทะเบียน 5 กว 5027 กทม.

250 11/8/2563 เลขที่ 2001343892 1

578  1361200096571 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรโท บานเลขที่ 76 ม.2

 ต.บานแกง อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 36150

ขออนุมัติสั่งจางบุคคลภายนอกซักชุด

เครื่องนอนหองอยูเวรแกกระแสไฟฟา

ขัดของ ประจําเดือน กันยายน 2563

1,560.00 28/8/2563 เลขที่ 2001631116 1

579  3102000804458 ปมสุหมีบริการโดยนางสมพิศ ศรีทองกุล 

บานเลขที่ 144/8 หมูที่ 1 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธานี 84280

รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ

น้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน กันยายน 

2563

1,764.60 28/8/2563 เลขที่ 2001618338 1

- หางหุนสวนจํากัดศรีพรหม ปโตรเลียม 3/2 

หมูที่ 3 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน สุ

ราษฎรธานี 84280

- หางหุนสวนจํากัดศรีพรหม ปโตรเลียม 94/3

 หมูที่ 1 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน สุ

ราษฎรธานี 84280

1580  0843536000773 รายงานขอซื้อขอจางนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ประจําเดือน กันยายน 2563 โดยบัตร

เครดิตน้ํามัน จาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัดมหาชน

24,664.90 28/8/2563 เลขที่ 

2100328968,21003

28969 

,2100328970 

,2100328971 

,2100328972 

,2100328973, 



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

581  3100201095339 นายสมศักดิ์ ลวนางกูร รานนําพานิช เลขที่ 

24 หมู 1 ตลาดทองศาลา ต.เกาะพะงัน อ.

เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 84280

จัดซื้อ อุปกรณไฟฟาใชงานในหองอยู

เวรแกกระแสไฟฟาขัดของ

214 15/9/2563 เลขที่ 2001497206 1

582  3840500011416 นายทํานุก ชูเชิด บานเลขที่ 6 ม.5 ต.บานใต 

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต คฟ

ม.กลุมนายณรงคฤทธิ์ เกษสุวรรณ ม.8 

ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร

ธานี (จางเหมาคาแรง)

75,520.00 24/9/2563 เลขที่ 5200128751 1

583  3840500011416 นายทํานุก ชูเชิด บานเลขที่ 6 ม.5 ต.บานใต 

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต คฟ

ม.กลุมน.ส.อรชร แซฮั่น ม.2 ต.เกาะพะ

งัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี (จาง

เหมาคาแรง)

38,554.00 24/9/2563 เลขที่ 5200128738 1

584  3840500011416 นายทํานุก ชูเชิด บานเลขที่ 6 ม.5 ต.บานใต 

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

จางเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต คฟ

ม.กลุม น.ส.นิโลบล โชติชวง ม.2 ต.

เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

 (จางเหมาคาแรง)

11,300.00 25/9/2563 เลขที่ 5200153737 1

หางหุนสวนจํากัดศรีพรหม ปโตรเลียม

-94/3 หมูที่ 1 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน

 สุราษฎรธานี 84280

585  0843536000773 ขอซื้อขอจางน้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําเดือน ตุลาคม 2563 โดยบัตร

เครดิตน้ํามัน จาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัดมหาชน

24,973.70 28/9/2563 เลขที่ 

2100358068, 

2100358069 

,2100358070 

1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

-3/2 หมูที่ 3 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะ

งัน สุราษฎรธานี 84280

586  1361200096571 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรโท บานเลขที่ 76 ม.2

 ต.บานแกง อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 36150

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

สั่งจางบุคคลภายนอกซักชุดเครื่องนอน

หองอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของ 

ประจําเดือน ตุลาคม 2563

2,640.00 28/9/2563 เลขที่ 2001801217 1

587  3102000804458 ปมสุหมีบริการโดยนางสมพิศ ศรีทองกุล 

บานเลขที่ 144/8 หมูที่ 1 ตําบลเกาะพะงัน 

อําเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธานี 84280

ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ประจําเดือน ตุลาคม 2563

3,027.70 28/9/2563 เลขที่ 2001757889

 ,2001757890 

,2500952879 

,2001957385, 

2001957381

1

588 นายสุขเกษม เพชรพันธ บานเลขที่ 115/4 ม.

1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

ขออนุมัติสั่งจางรถตูVIPปรับอากาศเพื่อ

รับรองพนักงานจาก กฟภ.สํานักงานใหญ

2,500.00 29/9/2563 เลขที่ 2001681657 1

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร

ธานี 84280

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จํากัด(สํานักงาน

ใหญ)

จํากัดมหาชน ,2100358070 

,2100358071 

,2100358072 

1

590  0105550069147 รายงานขอซื้อ Drum Unit (ชุดสราง

ภาพ) รุน Lexmark x466 ของ 

ผบง.กฟส.อ.กพง.

3,210.00 23/7/2563 เลขที่ 2001236675 1

589  3510300400675 รายงานขอซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ม.ิย.

2563

440 10/7/2563 เลขที่ 2001145551



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

161/270-271,353-354 ซ.วิภาวดีรังสิต76 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.10210

หางหนสวนจํากัด พชรการไฟฟา-แอร

204/28 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ

ราษฎรธานี 84280

รานเอส แอนด พี ดีซายส โดย นายศุภฤกษ 

กุลศริิวงศ

49/3 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000

นางสาวกรรณกิาร ศรชัย

23/1 ม.4 ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.

นครศรีธรรมราช 80210

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร

ธานี 84280

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรโท

76 ม.2 ต.บานแกง อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 

36150

ผบง.กฟส.อ.กพง.

1

592  3100900330493 รายงานขอจางทําตรายาง 2,951.00 30/7/2563 เลขที่ 2100237693 1

591  0843549002788 รายงานขอจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศของ ผบง.และ ผบต.

7,100.00 23/7/2563 เลขที่ 2001237343

1

594  3510300400675 รายงานขอซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ก.ค. 

2563

520 11/8/2563 เลขที่ 2001279351 1

593  1801500002829 รายงานขอจางประดับตกแตงพรอม

จัดหาอุปกรณประดับตกแตงอาคาร

สํานักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาสิริกิตต 

1,500.00 4/8/2563 เลขที่ 2001273296

1595  1361200096571 รายงานขอจางทําอาหารวาง-เครื่องดื่ม 200 11/8/2563 เลขที่ 2100252398



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

596  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) เลขที่ 161/270-271,353-354 ซอย

วิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

 กรุงเทพมหานคร 10210

รายงานขอซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นยี่หอ 

Brother

2,490.96 21/8/2563 เลขที่ 2001343411 1

นายนคร เรืองพรหม

33/1 ม.5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ

ราษฎรธานี 84280

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร

ธานี 84280

599  0105544096928 บริษัท ฟวเจอร บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 

44/108,44/110-113,44/279 หมู 8 ถนน

รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10230

รายงานขอซื้อกระดาษสําหรับเครื่องโพส

 ผบง.

33,812.00 25/9/2563 เลขที่ 2001577389 1

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรโท

76 ม.2 ต.บานแกง อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 

36150

597  5840500016341 รายงานขอจางทําพานพมดอกไม 600 31/8/2563 เลขที่ 2100275998 1

1

600  1361200096571 รายงานขอจางทําอาหารวาง-เครื่องดื่ม 275 28/9/2563 เลขที่ 2100305794 1

598  3510300400675 รายงานขอซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ส.ค.

2563

540 3/9/2563 เลขที่ 2001442913



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือ

601  0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) เลขที่ 161/270-271,353-354 ซอย

วิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

 กรุงเทพมหานคร 10210

รายงานขอซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นยี่หอ 

Lexmark ผบง.

35,354.50 29/9/2563 เลขที่ 2001541244 1

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรโท

76 ม.2 ต.บานแกง อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 

36150

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร

ธานี 84280

รวมเปนเงิน 4,309,095.63 บาท

1

603  3510300400675 รายงานขอซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ก.ย.

2563

400 30/9/2563 เลขที่ 2001541247 1

602  1361200096571 รายงานขอจางทําอาหารวาง-เครื่องดื่ม 175 29/9/2563 เลขที่ 2100305866



หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(1) ระบุลําดับมี่เรียงตามวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ชื้อวสัดุสํานักงาน ซื้อนํามันเชื่อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(6) ระบุวันที/่เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

     1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

                  ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรค 2

     2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 97 วรรค 2

     3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

     4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


