


ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

1  0735547002121 บรษัิท สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซสเซอร ีจํากัด ซือัหมกึพมิพเ์ครอืงพมิพ ์EPSON รุน่ 
WF-7211 ทใีชง้านประจํา กฟอ.เกาะสมยุ

8,688.40 3/11/2563 เลขท ี2001878161 1

2  0845542001168 บรษัิท เอเชยีน ออนไลน ์Asian Online Co.,Ltd. จา้งซอ่มเครอืงคอมพวิเตอร ์ผบป.กฟอ.ก
ม.

3,200.00 13/11/2563 เลขท ี2001854281 1

3  0845542001168 บรษัิทเอเชยีนออนไลน ์จํากัด Asian Online 
CO.,Ltd.

จา้งซอ่มระบบจ่ายไฟเครอืงคอมพวิเตอร ์
Power supply แผนกบรหิารงานทวัไป

850 13/11/2563 เลขท ี2001854345 1

4  3100900330493 รา้นเอส แอนด ์พ ีดซีายส ์เลขท ี49/3 หมู ่4 
ตําบลโคกขาม อําเภอเมอืง จังหวัด สมทุสาคร 
74000

จา้งทําตรายาง นติกิร ระดบั 6 270 24/11/2563 เลขท ี2001850575 1

5  0845542001168 บรษัิท เอเชยีน ออนไลน ์จํากัด (Asian Online
 Co.,Ltd.)

ซอือปุกรณ์คอมพวิเตอร ์PCI Lan Card, 
UTP CAT5e, Plug Rj45 สําหรับซอ่ม
บํารงุเครอืงคอมพวิเตอร ์และระบบ
เครอืขา่ย กฟอ.กม.

4,900.00 10/12/2563 เลขท ี2002024465 1

บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สาขา 
สํานักงานใหญ่
ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู ี5 ตําบล ลปิะนอ้ย อําเภอ 
เกาะสมยุ จังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี84140
บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่
ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู ี5 ตําบลลปิะนอ้ย อําเภอ
เกาะสมยุ จังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี84140
บรษัิท ปตท.นํามันและการคา้ปลกี จํากัด 
(มหาชน)
ทอีย◌่ ู40 หม◌่ทู9ี ถนนสชิล-สรุาษฎรธ์าน ี
ตําบลสชิล อําเภอสชิล จังหวัด สรุาษฎรธ์าน ี
80120
บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สาขา 
สํานักงานใหญ่
ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู ี5 ตําบล ลปิะนอ้ย อําเภอ
เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์าน ี84140
บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สาขา 
สํานักงานใหญ ่ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู5ี ตําบลลปิะ
นอ้ย อําเภอ เกาะสมยุ
จังหวดั สรุาษฎรธ์านี

1

9  0107561000013 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 
เดอืน กันยายน 2563

1,191.04 7/10/2563 เลขท ี2001618819 1

8  0845554000676 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 1,500.80 7/10/2563 เลขท ี2001618805

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

1

11  0845554000676 คา่นํามัน ขอ 1948 สงขลา 1,491.10 3/11/2563 เลขท ี2001790355 1

10  0845554000676 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 1,567.50 26/10/2563 เลขท ี2001727413

7/10/2563 เลขท ี2001618811 1

6  0105540100068 บรษัิท มชิชนั อนิโฟ เทคโนโลย ีจํากัด จา้งซอ่มเครอืงพมิพ ์Laser Printer 
Samsung SL-M2885fW แผนก
ปฏบิัตกิาร และ บํารงุรักษา

4,280.00 17/12/2563 เลขท ี2000015893 1

7  0845554000676 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 903
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บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สาขา 
สํานักงานใหญ ่ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู ี5 ตําบล ลิ
ปะนอ้ย อําเภอเกาะสมยุ
จังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี84140

บรษัิท นํามันสมยุ จํากัด สาขา สํานักงานใหญ ่
ทอีย◌่ ู106/43 หมูท่ ี1 ตําบล บอ่ผดุ อําเภอ
เกาะสมยุ
จังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี84320

บรษัิท สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซสเซอร ีจํากัด

เลขท ี38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชยัศร ีจ.
นครปฐม 73120
บรษัิท สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซสเซอร ีจํากัด

สํานักงานใหญ ่38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นคร
ชยัศร ีจ.นครปฐม 73120
บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สาขา 
สํานักงานใหญ่
ทอีย◌่ ู119 หม◌่ทู ี5 ตําบล ลปิะนอ้ย อําเภอ 
เกาะสมยุ จังหวดั สรุาษฎรธ์าน ี84140

17  3849800169617 นายนันทวฒุ ิรุง่เรอืงรัตน ์เลขท ี283/5 หม◌่ ู5 
ตําบล คลองปราบ อําเภอ บา้นนาสาร จังหวัด สุ
ราษฎรธ์านี

คา่ลา้งแอร ์เตมินํายา 1,000.00 22/12/2563 เลขท ี2000018185 1

รา้น วทิยาภัณฑก์ารพมิพ ์(สํานักงานใหญ)่

ทอีย◌่ ู204/5 ถ.ปรดีาราษฎร ์ม.3 ต.อา่งทอง 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84140

19  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม (สํานักงานใหญ)่ คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน ผจ 4463 สฎ. 1,452.15 1/10/2563 เลขท ี2001585862 1

20  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม (สํานักงานใหญ)่ คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,383.55 9/10/2563 เลขท ี2001618866 1

21  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน ผจ.4463 สฎ 1,407.00 9/10/2563 เลขท ี2001618843 1

22  3840300242414 นายจรญู พลายดํา คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กง
 6918

500 15/10/2563 เลขท ี2001721377 1

23  3930300631371 รา้นวทิยภัณฑก์ารพมิพ์ คา่ถา่ยเอกสาร 510 21/10/2563 เลขท ี2001721571 1

 0845553003205 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 
เดอืน พฤศจกิายน 2563

1,553.10 1/12/2563

18  3930300631371 ◌ค่า่โรเนยีว 2,240.00 30/12/2563 เลขท ี2100004701 1

16  0845554000676 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 
เดอืน ธันวาคม 2563

1,764.60 18/12/2563 เลขท ี2000026407

1

15  0735547002121 คา่ตลับหมกึเครอืงปรนิท ์3 กลอ่ง เดอืน 
ธันวาคม 2563

7,280.28 4/12/2563 เลขท ี2001956039 1

14  0735547002121 คา่ตลับหมกึเครอืงปรนิท ์เดอืน ธันวาคม 
2563

8,688.40 4/12/2563 เลขท ี2001938429

1

เลขท ี2001892970 1

12  0845554000676 คา่นํามันรถ ทะเบยีน ขอ 1948 สงขลา 
เดอืน พฤศจกิายน 2563

1,466.30 1/12/2563 เลขท ี2001892963 1

13
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24  0735547002121 บรษัิท สมารท์ คอม แอนดเ์ซสเซอร ีจํากัด คา่ผา้หมกึเครอืงพรนิแผนกมเิตอร์ 8,988.00 22/10/2563 เลขท ี2001761316 1

25  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 4,000.00 22/10/2563 เลขท ี2001780033 1

26  3840400095651 นายอนุชา ฮนัเจรญิ คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กฎ
 1876

750 30/10/2563 เลขท ี2001870279 1

27  3841600152101 น.ส.จรรยาพร ทองนุกลู คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กง
 63

750 30/10/2563 เลขท ี2001854445 1

28  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 4,000.00 30/10/2563 เลขท ี2001779981 1

29  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 4,000.00 6/11/2563 เลขท ี2001854599 1

30  0843540000596 หจก.สริพงศ ์สาขา สํานักงานใหญ) คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6 กบ 7157 
กทม.

1,403.60 6/11/2563 เลขท ี2001790375 1

31  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม (สํานักงานใหญ่ คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,491.10 6/11/2563 เลขท ี2001790379 1

32  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 2,400.00 13/11/2563 เลขท ี2001854587 1

33  3840300242414 นายจรญู พลายดํา คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กง
 6918

500 13/11/2563 เลขท ี2001859733 1

34  2840100024199 นายกติตพิงษ์ ชว่งโชติ จา้งปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งเก็บของคลัง
แผนกมเิตอร์

22,000.00 16/11/2563 เลขท ี2001819547 1

35  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 4,000.00 20/11/2563 เลขท ี2001938830 1

36  3841700117693 นางวภิารัตน ์มเีดช คา่ซอือปุกรณ์ดา้นชา่ง 5,465.00 24/11/2563 เลขท ี2001854460 1

37  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) สาขาสมยุ-หนา้
เมอืง

คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน ผจ 4463 สฎ 1,302.60 26/11/2563 เลขท ี2001892949 1

38  0845537000914 บรษัิท ส.สรุศักดอิอยล ์จํากัด สาชา 00002 คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,267.68 26/11/2563 เลขท ี2001892915 1

39  0107561000013 บรษัิท ปตท.นํามันและการคา้ปลกี จํากัด 
(มหาชน)

คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 1751 กทม. 1,328.67 26/11/2563 เลขท ี2001892955 1

40  0833513000131 หจก.กจิโชคชยัตะกวัป่า สาขา สํานักงานใหญ่ คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,355.00 26/11/2563 เลขท ี2001892929 1

41  0845553001695 บรษัิท เอ็น แอนด ์เอ ปิโตรเลยีม จํากัด คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,331.60 26/11/2563 เลขท ี2001892892 1

42  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน ผจ 4463 สฎ 1,395.40 26/11/2563 เลขท ี2001892889 1

43  3841700117693 นางวภิารัตน ์มเีดช คา่ซอือปุกรณ์ดา้นชา่งแผนกมเิตอร์ 5,014.00 30/11/2563 เลขท ี2001870228 1
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44  1800200053133 น.ส.วรัิญดา ทองใบใหญ่ คา่จา้งเหมาจักรยานยนต ์ทะเบยีน คนพ 
181

750 30/11/2563 เลขท ี2002019942 1

45  3841600152101 น.ส.จรรยาพร ทองนุกลู คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กง
 63

750 30/11/2563 เลขท ี2002019284 1

46  3840400095651 นายอนุชา ฮนัเจรญิ คา่จา้งเหมารถจักรยานนยต ์ทะเบยีน 1กฎ
 1876

750 30/11/2563 เลขท ี2002019989 1

47  0107561000013 บรษัิท ปตท.นํามันและการคา้ปลกี จํากัด 
(มหาชน)

คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,417.60 7/12/2563 เลขท ี2001893207 1

48  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม (สํานักงานใหญ)่ คา่นํามันรถยนตท์ะเบยีน ผจ.4463 สฎ. 1,368.90 7/12/2563 เลขท ี2001893192 1

49  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด (สาขา 
สํานักงานใหญ)่

คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม. 1,660.80 7/12/2563 เลขท ี2001893197 1

50  0825560000747 บรษัิท ศรทีองแพร ปิโตรเลยีม จํากัด (สาขา
สํานักงานใหญ)่

คา่นํา◌ม้ันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 
กทม.

1,373.44 7/12/2563 เลขท ี2001893187 1

51  3840300242414 นายจรญู พลายดํา คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กง
 6918

500 15/12/2563 เลขท ี2002018847 1

52  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน 6กบ 7157 กทม 1,633.70 18/12/2563 เลขท ี2000026401 1

53  3840200319261 นายสัญญา วชิยัดษิฐ์ คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน กม 6583 4,000.00 18/12/2563 เลขท ี2000041249 1

54  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด คา่นํามันรถยนต ์ทะเบยีน ผจ 4463 สฎ 1,608.90 18/12/2563 เลขท ี2000026404 1

55  3841200353096 นางวราภรณ์ สวุรรณชาติ คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กต
 5192

1,750.00 1/10/2563 เลขท ี2001721785 1

56  1840200132327 นางสาวรุง่นําทพิย ์ยกเจรญิ สังจา้งถา่ยเอกสาร ประกาศดับไฟ 1,875.00 2/10/2563 เลขท ี2001843275 1

57  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,604.70 5/10/2563 เลขท ี2001585766 1

58  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

862.2 5/10/2563 เลขท ี2001585782 1

59  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

934 5/10/2563 เลขท ี2001585786 1

60  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,360.00 5/10/2563 เลขท ี2001585760 1

61  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,144.20 5/10/2563 เลขท ี2001585803 1

62  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,245.40 5/10/2563 เลขท ี2001585763 1

63 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,844.20 5/10/2563 เลขท ี2001585779 1
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64  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,447.70 5/10/2563 เลขท ี2001585828 1

65  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,544.40 5/10/2563 เลขท ี2001585751 1

66  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,053.80 5/10/2563 เลขท ี2001585769 1

67  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,244.70 5/10/2563 เลขท ี2001585756 1

68  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,475.20 5/10/2563 เลขท ี2001585817 1

69  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,077.80 5/10/2563 เลขท ี2001585796 1

70  0803531000210 หจก.นครศรปิีโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

2,134.00 5/10/2563 เลขท ี2001585752 1

71  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ (2000) สํานักงานใหญ่ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
สงิหาคม

230.26 5/10/2563 เลขท ี2001646425 1

72  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ (2000) สํานักงานใหญ่ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
สงิหาคม

1,467.00 5/10/2563 เลขท ี2001646342 1

73  0803537001757 หจก.วาสนาปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

2,870.30 5/10/2563 เลขท ี2001585754 1

74  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,077.75 5/10/2563 เลขท ี2001585825 1

75  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,541.10 5/10/2563 เลขท ี2001585808 1

76  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,197.50 5/10/2563 เลขท ี2001585776 1

77  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,341.20 5/10/2563 เลขท ี2001585761 1

78  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

978 5/10/2563 เลขท ี2001585773 1

79  0107552000146 บรษัิท กันกลุเอ็นจเินยีรงิ จํากัด (มหาชน) รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ
จัดซอื STAILESS BOLT M12*50MM

16,050.00 5/10/2563 เลขท ี30001767766 1

80  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

991.4 5/10/2563 เลขท ี2001585820 1

81  0803537001757 หจก.วาสนาปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

3,160.90 5/10/2563 เลขท ี2001585755 1

82  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,004.10 5/10/2563 เลขท ี2001585791 1
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83  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,267.80 5/10/2563 เลขท ี2001585812 1

84  0843557002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
สับเปลยีนหมอ้แปลงชํารดุ บรเิวณพระ
ใหญ ่ม.5 ต.บอ่ผดุ

12,840.00 6/10/2563 เลขท ี3001766935 1

85  0843534001021 หา้งหุน้สว่นจํากัด สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จ สําหรับเทโคนเสา

5,350.00 8/10/2563 เลขท ี3001766568 1

86  3849900229697 อเิลคทรอนกิส ์เซ็นเตอร ์(สํานักงานใหญ)่ 40/7
 ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000

สังซอื DC/DC CONVERTER 580 12/10/2563 เลขท ี2001732507 1

87  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตสิงั
จา้งเหมาบคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้ง
ขยายเขตระบบไฟฟ้างานปป.มป.อา่งทอง
 11 ม.2 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

72,144.35 12/10/2563 เลขท ี3001767747 1

88  3841200353096 นางวราภรณ์ สวุรรณชาติ คา่จา้งเหมารถจักยานยนต ์ทะเบยีน 1กต 
5192

2,000.00 15/10/2563 เลขท ี2001757026 1

89  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

858.6 19/10/2563 เลขท ี20016477836 1

90  1840100058028 รา้น เอไอโอสตกิเกอรคั์ท สังจา้งทําตรายาง 1,000.00 19/10/2563 เลขท ี2001756019 1

91  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,144.20 19/10/2563 เลขท ี2001647825 1

92  0843536000773 หจก.ศรพีรหม ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

2,620.50 19/10/2563 เลขท ี2001647869 1

93  0945527000105 บจก.พซีอีอยล์ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

2,488.70 19/10/2563 เลขท ี2001647810 1

94  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,447.70 19/10/2563 เลขท ี2001647788 1

95  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

984.9 19/10/2563 เลขท ี2001647716 1

96  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,424.40 19/10/2563 เลขท ี2001647693 1

97  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,526.40 19/10/2563 เลขท ี2001647679 1

98  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,452.15 19/10/2563 เลขท ี2001647654 1

99  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,547.70 19/10/2563 เลขท ี2001647622 1
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100  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,031.80 19/10/2563 เลขท ี2001647853 1

101  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,055.20 19/10/2563 เลขท ี2001647592 1

102  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,289.80 19/10/2563 เลขท ี2001647550 1

103  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,520.00 19/10/2563 เลขท ี2001647508 1

104  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,311.80 19/10/2563 เลขท ี2001647468 1

105  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,074.10 19/10/2563 เลขท ี2001647434 1

106  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,524.20 19/10/2563 เลขท ี2001647398 1

107  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,517.80 19/10/2563 เลขท ี2001647314 1

108  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

984.9 19/10/2563 เลขท ี2001647751 1

109  3430300800313 นายถนอม สมวงค์ สังจา้งตัดถางหญา้สถานพัีงกา 3,500.00 20/10/2563 เลขท ี2001730987 1

110  1840200132327 นางสาวรุง่นําทพิย ์ยกเจรญิ สังจา้งถา่ยเอกสารประการดับไฟ 3,375.00 21/10/2563 เลขท ี2001757050 1

111  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,515.15 27/10/2563 เลขท ี2001727679 1

112  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,496.25 27/10/2563 เลขท ี2001727704 1

113  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,472.50 27/10/2563 เลขท ี2001727651 1

114  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,448.80 27/10/2563 เลขท ี2001727721 1

115  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,063.80 27/10/2563 เลขท ี2001727620 1

116  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,163.80 27/10/2563 เลขท ี2001727620 1

117  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,662.50 27/10/2563 เลขท ี2001727631 1

118  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 878.8 27/10/2563 เลขท ี2001727689 1

119  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 783.8 27/10/2563 เลขท ี2001727739 1
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120  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,010.10 27/10/2563 เลขท ี2001727745 1

121  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,539.20 27/10/2563 เลขท ี2001727640 1

122  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,615.00 27/10/2563 เลขท ี2001727671 1

123  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,298.70 27/10/2563 เลขท ี2001727750 1

124  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,060.00 27/10/2563 เลขท ี2001727609 1

125  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 3,063.80 27/10/2563 เลขท ี2001727965 1

126  0843536000773 หจก ศรพีรหม ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 3,014.70 27/10/2563 เลขท ี2001727967 1

127  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,401.30 27/10/2563 เลขท ี2001727938 1

128  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 2,612.50 27/10/2563 เลขท ี2001727729 1

129  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,520.00 27/10/2563 เลขท ี2001727601 1

130  3840400280890 นายชวลติ เกตแุกว้ งานจา้งเหมารถบรรทกุพรอ้มแรงงานขน
เก็บกงิไมไ้ลนเ์มนฟีดเดอร1์23678สฟฟ.
2แมนํ่าถงึสสุานโกเหนยีว

64,000.00 27/10/2563 เลขท ี3001774072 1

131  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 831.3 27/10/2563 เลขท ี2001727945 1

132  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,187.50 27/10/2563 เลขท ี2001727959 1

133  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,448.80 27/10/2563 เลขท ี2001727663 1

134  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,539.20 27/10/2563 เลขท ี2001727961 1

135  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,394.90 27/10/2563 เลขท ี2001727962 1

136  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 1,045.00 27/10/2563 เลขท ี2001727963 1

137  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม 841.8 27/10/2563 เลขท ี2001727964 1

138 นางวราภรณ์ สวุรรณชาติ คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กต
 5192

2,000.00 30/10/2563 เลขท ี2001859840 1

139  1840200132327 นางสาวรุง่นําทพิย ์ยกเจรญิ สังจา้งถา่ยเอกสารประกาศดบัไฟ 2,500.00 2/11/2563 เลขท ี2001969663 1
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140  0843563002455 หจก.เจรญิศริกิารไฟฟ้าสมยุ รายงานผลการพจิารราและขออนุมัตเิชา่
เจนเนอเรเตอรข์นาด 50KW

8,025.00 2/11/2563 เลขท ี2001999526 1

141  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
กันยายน

1,502.55 6/11/2563 เลขท ี2001753408 1

142  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 141.84 6/11/2563 เลขท ี2001851658 1

143  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนทท์ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
รถเครนพรอ้มชดุทมีงาน เพอืยา้ยระบบ
จําหน่ายแรงสงูรองรับงานโครงการ
กอ่สรา้งทางหลวงหมายเลข 4169 สาย
ทางรอบเกาะสมยุ ตอนบ.หัวถนน-บ.เฉวง

12,000.00 12/11/2563 เลขท ี3001782923 1

144  0843557002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานผลการตรวจรับจา้งเหมา
บคุคลภายนอกดําเนนิการรอืถอนหมอ้
แปลงนังรา้นและตดิตงัหมอ้แปลงแขวน
พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ

25,680.00 12/11/2563 เลขท ี3001782926 1

145  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,683.70 13/11/2563 เลขท ี2001790556 1

146  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

964 13/11/2563 เลขท ี2001790652 1

147  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,058.20 13/11/2563 เลขท ี2001790670 1

148  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,635.40 13/11/2563 เลขท ี2001790586 1

149  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,515.20 13/11/2563 เลขท ี2001790665 1

150  0853543000082 หา้งหุน้สว่นจํากัด วยิะดาปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

5,912.50 13/11/2563 เลขท ี2001790571 1

151  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

938 13/11/2563 เลขท ี2001790675 1

152  0845553003205 บรษัิท นํามันสมยุ จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,154.40 13/11/2563 เลขท ี2001790533 1

153  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,539.20 13/11/2563 เลขท ี2001790654 1

154  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,034.20 13/11/2563 เลขท ี2001790659 1

155  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,418.95 13/11/2563 เลขท ี2001790521 1

156  0853543000082 หา้งหุน้สว่นจํากัด วยิะดาปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,731.60 13/11/2563 เลขท ี2001790525 1
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157  0845553003205 บรษัิท นํามันสมยุจํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,010.10 13/11/2563 เลขท ี2001790588 1

158  0845527000105 บรษัิท พ.ีซ.ีออลย ์1984 จํากัด สังซอืนํา◌มั้นเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
ตลุาคม 2563

3,113.60 13/11/2563 เลขท ี2001790547 1

159  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,539.20 13/11/2563 เลขท ี2001790680 1

160  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํา◌มั้นเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
ตลุาคม 2563

1,659.50 13/11/2563 เลขท ี2001790582 1

161  0845554000676 บรษัิท ผาหลวงปิโตรเลยีม จํากัด สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

1,300.80 13/11/2563 เลขท ี2001790563 1

162  1840200132327 นางสาวรุง่นําทพิย ์ยกเจรญิ สังจา้งถา่ยเอกสาร 2,925.00 16/11/2563 เลขท ี2001999159 1

163  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายการผลพจิารณาและขออนุมัตสิงัซอื
คอนกรตีผสมเสร็จ สําหรับเทโคนเสา
งานปป.มป.อา่งทอง 9 ม.5 ต.อา่งทอง อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

10,700.00 17/11/2563 เลขท ี3001784649 1

164  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ
สังซอืคอนกรตีผสมเสร็จ สําหรับเทโคน
เสางานปป.มป.แมนํ่าซอย2 ม.3ต.แมนํ่า 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

16,050.00 17/11/2563 เลขท ี3001784644 1

165  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,377.50 24/11/2563 เลขท ี2001927309 1

166  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

3,074.50 24/11/2563 เลขท ี2001931063 1

167  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,452.40 24/11/2563 เลขท ี2001927907 1

168  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,537.25 24/11/2563 เลขท ี2001927893 1

169  3841700117693 นางวภิารัตน ์มเีดช สังซอืวสัดอุปุกรณ์เบ็ดเตล็ดชา่ง 5,975.00 24/11/2563 เลขท ี3001789756 1

170  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,478.00 24/11/2563 เลขท ี2001927594 1

171  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,803.60 24/11/2563 เลขท ี2001927258 1

172  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,503.00 24/11/2563 เลขท ี2001926960 1

173  3841700117693 นางวภิารัตน ์มเีดช สังซอืวสัดอุปุกรณ์เบ็ดเตล็ดชา่ง 3,180.00 24/11/2563 เลขท ี3001789749 1

174  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,520.00 24/11/2563 เลขท ี2001927355 1
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175  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,322.75 24/11/2563 เลขท ี2001927836 1

176  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,515.90 24/11/2563 เลขท ี2001927850 1

177  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

913.9 24/11/2563 เลขท ี2001927763 1

178  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,425.00 24/11/2563 เลขท ี2001927630 1

179  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

876.8 24/11/2563 เลขท ี2001926815 1

180  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,177.35 24/11/2563 เลขท ี2001926673 1

181  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,679.15 24/11/2563 เลขท ี2001926540 1

182  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,327.70 24/11/2563 เลขท ี2001927836 1

183  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,560.90 24/11/2563 เลขท ี2001927720 1

184  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,206.20 24/11/2563 เลขท ี2001923398 1

185  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,327.70 24/11/2563 เลขท ี2001927692 1

186  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,584.60 24/11/2563 เลขท ี2001927665 1

187  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

977 24/11/2563 เลขท ี2001927787 1

188  3841700117693 นางวภิาวตัน ์มเีดช สังซอืวสัดอุปุกรณ์เบ็ดเตล็ดชา่ง 9,190.00 24/11/2563 เลขท ี3001789764 1

189  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,753.50 24/11/2563 เลขท ี2001923320 1

190  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,348.10 24/11/2563 เลขท ี2001927414 1

191  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,662.60 24/11/2563 เลขท ี2001923233 1

192  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,271.40 24/11/2563 เลขท ี2001927452 1

193  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

2,850.00 24/11/2563 เลขท ี2001931264 1
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194  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,149.20 24/11/2563 เลขท ี2001922826 1

195  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

3,657.30 24/11/2563 เลขท ี2001931317 1

196  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,002.50 24/11/2563 เลขท ี2001922732 1

197  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,018.60 24/11/2563 เลขท ี2001927740 1

198  0843558002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานผลการขออนุมัตคิา่จา้งรถเครน
เขา้ปฎบิัตงิานยา้ยแนวเสาไฟฟ้าแรงสงู
(กรณีงานเรง่ดว่น)

12,840.00 30/11/2563 เลขท ี3001789827 1

199  3840400280890 นายชวลติ เกตแุกว้ งานจา้งเหมารถบรรทกุพรอ้มแรงงานขน
เก็บกงิไมไ้ลนเ์มนฟีดเดอร7์8สฟฟ2แมนํ่า

60,000.00 30/11/2563 เลขท ี3001789724 1

200  0843534001021 หา้งหุน้สว่นจํากัด สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการขออนุมัตจิา้งรถเครน16ตัน 
เขา้รว่มงานตดัตน้โคน่ตน้ไมค้อรัลโคลฟ
เฉวง

6,420.00 30/11/2563 เลขท ี3001790075 1

201  0843534001021 หา้งหุน้สว่นจํากัด สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการขออนุมัตจิา้งรถเครน 25 
ตัน เขา้รว่มปฎบิัตงิานยา้ยแนว
เสาไฟฟ้าแรงสงู วดัปลายแหลม

29,960.00 30/11/2563 เลขท ี3001789841 1

202  0107537002711 บรษัิท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด(มหาชน) รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ
จัดซอือปุกรณืชดุประเก็นยางลกูถว้ยแรง
ตํา แกน 42 MM.เพอืใชใ้นงาน
บํารงุรักษาหมอ้แปบงปลกัอนิ ขนาด 
1,000 KVA - 1,250 KVA

6,163.20 2/12/2563 เลขท ี3001790994 1

203  3841200353096 นางวราภรณ์ สวุรรณชาติ คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กต
 5192

1,500.00 2/12/2563 เลขท ี2001929897 1

204  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง สังจง้ทําตรายาง 280 14/12/2563 เลขท ี2001999230 1

205  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

951.9 18/12/2563 เลขท ี2001963625 1

206  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายนอนุมัต ิรจก.(บ) ลว. 18 ธ.ค. 
63

1,728.50 18/12/2563 เลขท ี2001962716 1

207  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,582.95 18/12/2563 เลขท ี2001963840 1

208  3841200353096 นางวราภรณ์ สวุรรณชาติ คา่จา้งเหมารถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1กต
 5192

1,500.00 18/12/2563 เลขท ี2002023828 1

209  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

3,156.30 18/12/2563 เลขท ี2001962852 1
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210  3102001690405 รา้นประเสรฐิวทิยสุอืสาร รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ
ซอ่มอปุกรณสอืสารของชดุทมีงานปฎบิัติ
การระบบไฟฟ้า

29,371.50 18/12/2563 เลขท ี2001969267 1

211  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,427.80 18/12/2563 เลขท ี2001963938 1

212  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,799.90 18/12/2563 เลขท ี2001962779 1

213  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

926.9 18/12/2563 เลขท ี2001963530 1

214  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

3,399.45 18/12/2563 เลขท ี2001963050 1

215  3102001690405 รา้นประเสรฐิวทิยสุอืสาร รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
ซอ่มอปุกรณ์สอืสารของชดุทมีงาน
ปรับปรงุระบบจําหน่าย

24,128.50 18/12/2563 เลขท ี2001969229 1

216  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,115.90 18/12/2563 เลขท ี20014963344 1

217  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,647.80 18/12/2563 เลขท ี2001963284 1

218  0845554000676 บจก.ผาหลวง ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,495.70 18/12/2563 เลขท ี2001962653 1

219  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง สังซอือปุกรณ์สํานักงาน 2,220.00 18/12/2563 เลขท ี2001999304 1

220  0853543000082 หจก.วยิะดา ปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,920.30 18/12/2563 เลขท ี2001963205 1

221  0843540001649 หจก.เรอืงศรฟ้ีาออยล์ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,803.60 18/12/2563 เลขท ี2001962947 1

222  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

1,277.55 18/12/2563 เลขท ี2001962589 1

223  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ (2000) สํานักงานใหญ่ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

3,555.15 24/12/2563 เลขท ี2002024595 1

224  3840400271432 ส.รวมชา่งและอะไหลเ่กาะสมยุ สังจา้งซอ่มแอร์ 2,650.00 24/12/2563 เลขท ี2002024628 1

225  0843543001241 หจก.สมยุอยยเซอรว์สิ (2000) สํานักงานใหญ่ สังซอืนํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน 
พฤศจกิายน

2,958.30 24/12/2563 เลขท ี2002024579 1

226  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานผลการพจิารณาและขอขออนุมัติ
จา้งชดุทมีงานชว่ยงานตดิตงัดอรเ์อาร์
ฟิวสพ์รอมอปุกรณ์ประกอบในซอยแมนํ่า 
2-3

5,350.00 29/12/2563 เลขท ี3001803397 1

227  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 80-3700 สฎ. 5,100.00 5/10/2563 เลขท ี2001645343 1
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228  0843553001588 หจก.ไทร ์แอนด ์ทร ีเซอรว์สิ ซอืยางรถยนตท์ะเบยีน 81-3113 สฎ. 13,599.98 5/10/2563 เลขท ี2001699909 1

229  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 82-9380 
สฎ.

1,200.00 5/10/2563 เลขท ี2001641684 1

230  3301300033306 นางสาวเกศรนิทร ์แวงชนิ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4463 สฎ. 6,900.00 5/10/2563 เลขท ี2001645319 1

231  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 82-2578 
สฎ.

850 5/10/2563 เลขท ี2001703882 1

232  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-4359 สฎ. 6,280.00 5/10/2563 เลขท ี2001704204 1

233  3840400004515 รา้นสแียกคารแ์คร์ คา่ซอืแบตเตอรรีถยนตท์ะเบยีน บล-1223
 สฎ.

3,500.00 5/10/2563 เลขท ี2001627132 1

234  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 7กม-1670 
กทม.

350 5/10/2563 เลขท ี2001641654 1

235  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 1นก-440 
กทม.

450 5/10/2563 เลขท ี2001703863 1

236  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-2578 สฎ. 9,162.00 5/10/2563 เลขท ี2001704135 1

237  1800800051018 ณัฐพร เซอรว์สิ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-0173 สฎ. 4,173.00 5/10/2563 เลขท ี2001752387 1

238  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยกโฟลค์ลฟิท ์ฉ01 คลัง
พัสดุ

670 5/10/2563 เลขท ี2001700889 1

239  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่จา้งบํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 
80-5680 สฎ.

6,325.00 5/10/2563 เลขท ี2001704182 1

240  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4463 สฎ. 2,550.00 5/10/2563 เลขท ี2001715919 1

241  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-3113 สฎ. 18,850.00 5/10/2563 เลขท ี2001700864 1

242  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-4355 สฎ. 4,300.00 5/10/2563 เลขท ี2001641631 1

243  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางอําพรรณ์ หาญสวุรรณ
 ม.2 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

2,624.54 6/10/2563 เลขท ี3001764985 1

244  0845561002310 บ.สมยุ เทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายเสร ีเมฆเรอืง ม.1 ต.
ตลงิงาม อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,796.03 6/10/2563 เลขท ี3001764990 1
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245  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาวชษุดา สังขท์อง ม.3 ต.บอ่
ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,853.75 6/10/2563 เลขท ี3001764996 1

246  0845561002310 บ.สมยุ เทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายสบืศักด ิศรฟ้ีา ม.4 ต.
ตลงิงาม อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,004.95 6/10/2563 เลขท ี3001765411 1

247  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน บล-1223 สฎ. 37,415.00 6/10/2563 เลขท ี3001765007 1

248  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-3375 สฎ. 30,230.00 6/10/2563 เลขท ี3001765002 1

249  0843557002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายกําพล แทนโชต ิม.1 ต.แมนํ่า 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,885.34 8/10/2563 เลขท ี3001766047 1

250  0843536000773 หจก.ศรพีรหม ปิโตรเลยีม สาขาท ี00002 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

858 8/10/2563 เลขท ี2001618927 1

251  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) สาขาดอนสัก จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

1,200.00 8/10/2563 เลขท ี2001619253 1

252  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (1)

3,137.50 8/10/2563 เลขท ี2001618747 1

253  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

1,574.10 8/10/2563 เลขท ี2001618934 1

254  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (1)

1,267.80 8/10/2563 เลขท ี2001618783 1

255  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

3,918.80 8/10/2563 เลขท ี2001619259 1

256  0815560002081 บรษัิท ตงัมนักอ่กจิ ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (1)

1,213.50 8/10/2563 เลขท ี2001618739 1

257  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

2,289.60 8/10/2563 เลขท ี2001619145 1

258  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (2)

1,424.40 8/10/2563 เลขท ี2001618915 1

259  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน กันยายน 2563 (1)

1,429.10 8/10/2563 เลขท ี2001618769 1

260  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื วา่ท ีร.ต.หญงิศรินิภาพร มี
เดช ม.2 ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

11,584.50 8/10/2563 เลขท ี3001766566 1
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261  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถเครน
พรอ้มชดุทมีงาน เพอืชว่ยปฏบัิตงิาน
กอ่สรา้งวงจร Outgoing 33 kV. (สถานี
เกาะสมยุ3ชวัคราว)

24,000.00 9/10/2563 เลขท ี30001766939 1

262  0843557002023 หจก.เธยีรโชติ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถเครน
พรอ้มชดุทมีงาน เพอืชว่ยปฏบัิตงิานวงจร
 Outgoing 33 kV (สถานเีกาะสมยุ3
ชวัคราว)

64,200.00 9/10/2563 เลขท ี3001766937 1

263  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 6กบ-7158 
กทม.

350 14/10/2563 เลขท ี2001703900 1

264  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 81-3113 
สฎ.

3,780.00 14/10/2563 เลขท ี2001640101 1

265  0843534000873 โรงพมิพส์มยุอักษร คา่จา้งโรเนยีวและเขา้เลม่สมดุรายงาน
การใชร้ถยนต ์(ยพ.6)

1,498.00 15/10/2563 เลขท ี2001729539 1

266  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาวสรินิาฎ แพวเิศษ ม.3 ต.ลิ
ปะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

6,022.68 15/10/2563 เลขท ี3001768991 1

267  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายมณเฑยีร เพชรพรหม ม.5 ต.
บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,925.27 15/10/2563 เลขท ี3001768988 1

268  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางวฒันา พลวชิยั ม.1 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

9,343.00 15/10/2563 เลขท ี3001768666 1

269  0845562000388 บรษัิท สมยุคนิข ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด จา้งปรับปรงุพนืทบีรเิวณหนา้หอ้งนําใหม่
(ดา้นซา้ย) และขา้งหอ้งเก็บวัสดุ

57,865.60 15/10/2563 เลขท ี3001768987 1

270  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถเครน 16
 ตนั

12,840.00 15/10/2563 เลขท ี3001768995 1

271  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายสพุจน ์ใจปลมื ม.4 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

4,142.78 15/10/2563 เลขท ี3001768662 1

272  0843534000873 โรงพมิพส์มยุอักษร คา่จา้งทําสตกิเกอร ์QR Code แบบฟอรม์
ตรวจสภาพรถยนตแ์ละใบแจง้ซอ่ม
ยานพาหนะ

428 15/10/2563 เลขท ี2001729638 1

273  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-4355 สฎ. 4,850.00 20/10/2563 เลขท ี2001835879 1

274  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4463 สฎ. 1,360.00 20/10/2563 เลขท ี2001835808 1

275  3849900348009 นาย ประสทิธ ิอภชิล คา่บํารงุรักษาแอรร์ถยนตท์ะเบยีน 
82-2578 สฎ.

4,650.00 20/10/2563 เลขท ี2001762127 1
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276  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4465 สฎ. 3,530.00 20/10/2563 เลขท ี2001835829 1

277  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,686.25 22/10/2563 เลขท ี2001727471 1

278  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,290.00 22/10/2563 เลขท ี2001727441 1

279  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,187.50 22/10/2563 เลขท ี2001727478 1

280  1840100058028 เอ ไอ โอสตกิเกอรค์ัท อนุมัตจิา้งทําตรายาง 1,200.00 22/10/2563 เลขท ี2001714774 1

281  0843536000773 หจก.ศรพีรหม ปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

974 22/10/2563 เลขท ี2001727448 1

282  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,380.00 22/10/2563 เลขท ี2001727486 1

283  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,496.30 22/10/2563 เลขท ี2001727445 1

284  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1)

1,803.80 22/10/2563 เลขท ี2001727491 1

285  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื บ.เกษมกจิ จํากัด ม.5 ต.
บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,949.82 26/10/2563 เลขท ี3001772977 1

286  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื น.ส.ธัญพรรษ แพนสกลุ 
ม.5 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

3,498.94 26/10/2563 เลขท ี3001772978 1

287  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้โลตัส
ละไม) ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

1,886.98 26/10/2563 เลขท ี3001772984 1

288  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้สนาม
มวยเพชรบัญชา) ม.3 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะส
มยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,648.15 26/10/2563 เลขท ี3001772990 1
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289  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื บ.จรยิา เรสซเิดนซ ์จก. 
ม.5 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

6,045.00 26/10/2563 เลขท ี3001772980 1

290  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้เรา้นส
มยุเรยีลอมิโมมัลเลอร)์ ม.4 ต.มะเร็ต อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,383.32 26/10/2563 เลขท ี3001772991 1

291  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4464 สฎ. 4,290.00 26/10/2563 เลขท ี2001844386 1

292  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้โรงแรม
เฉวงนอ้ยพลูวลิลา่) ม.3 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,696.75 26/10/2563 เลขท ี3001772988 1

293  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื น.ส.นติยาวด ีพันธุเ์ศรษฐ
 ม.4 ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

7,936.32 26/10/2563 เลขท ี3001772979 1

294  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(โคง้สมยุ
ยอรช์คลับ2) ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

1,867.51 26/10/2563 เลขท ี3001772986 1

295  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(โคง้เดอะ
คลปิววิ2) ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

12,189.63 26/10/2563 เลขท ี3001772987 1

296  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้อังกอร์
ละไม) ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

1,835.00 26/10/2563 เลขท ี3001772983 1
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297  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(ทอ้งเคยีน)
 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,763.52 26/10/2563 เลขท ี3001772985 1

298  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางภาลนิ ีจติทการ ม.5 
ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

23,081.35 26/10/2563 เลขท ี3001772981 1

299  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาวมจุลนิทร ์บัวหนู ม.1 ต.
แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

7,887.98 26/10/2563 เลขท ี3001772973 1

300  0845561002310 บรษัิท สมยุเทคเซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้สาม
แยกหัวถนน) ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

1,796.03 26/10/2563 เลขท ี3001772982 1

301  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(หนา้
โรงแรมบา้นหนิทรายรสีอรท์) ม.3 ต.บอ่
ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

4,320.28 26/10/2563 เลขท ี3001772989 1

302  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื สนง.เทศบาล(รา้นอาหาร
ทา่เรอืซฟีู้ด) ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

12,094.86 26/10/2563 เลขท ี3001772992 1

303  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายพฤฒพิงศ ์อภวัิฒนกลุ ม.3 ต.
แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,630.60 26/10/2563 เลขท ี3001772974 1

304  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ บรษัิท สถาปนกิเสอืใหญ ่จํากัด ม.5
 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,575.16 27/10/2563 เลขท ี3001774070 1

305  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายมานพ มาศวเิชยีร ม.4 ต.บอ่ผดุ
 อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,788.74 27/10/2563 เลขท ี3001774068 1

306  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถเครน 25
 ตนั

44,940.00 28/10/2563 เลขท ี3001774948 1
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307  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายภมีวัจน ์ตรวีรวทิย ์ม.1 ต.ลปิะ
นอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

19,800.87 2/11/2563 เลขท ี3001776097 1

308  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางจันทรน์ภา สามทอง ม.4 ต.บอ่
ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,892.78 2/11/2563 เลขท ี3001776096 1

309  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางมัทณี สวุรรณธาดา ม.
5 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

4,770.81 3/11/2563 เลขท ี300177077 1

310  0845561002310 บรษัิท สมยุ เทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 
จํากัด

ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายชํานาญ แสงเงนิ ม.2 
ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

6,369.36 3/11/2563 เลขท ี3001777080 1

311  0843557002023 หจก.เธยีรโชตกิารไฟฟ้า รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถเครน
พรอ้มชดุทมีงาน เพอืชว่ยปฏบัิตงิานยา้ย
แนว บ.เฉวงนอ้ย(ชวัคราว)

25,680.00 3/11/2563 เลขท ี3001777089 1

312  3301300033306 นางสาวเกศรนิทร ์แวงชนิ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-0173 สฎ. 1,000.00 4/11/2563 เลขท ี2001803089 1

313  0845561002310 บรษัิท สมยุเทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายพรีวชิญ ์โชตมิาสทุศัน์
 ม.4 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

758.93 4/11/2563 เลขท ี301778396 1

314  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับงานจา้งรถแมคโคร
 PC200

17,120.00 4/11/2563 เลขท ี3001778392 1

315  1840200027841 นายสทิธชิยั บัลลพว์านชิ จา้งตดิตงักลอ้งตดิรถยนตแ์ละระบบ
ตดิตามตําแหน่ง พรอ้มอปุกรณ์

59,760.00 4/11/2563 เลขท ี3001778382 1

316  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน บล-1223 สฎ. 11,865.00 5/11/2563 เลขท ี2001844406 1

317  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 81-3113 
สฎ.

3,020.00 5/11/2563 เลขท ี2001844426 1

318  3840400004515 รา้นสแียกคารแ์คร์ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 80-7527 
สฎ.

3,710.00 5/11/2563 เลขท ี2001844462 1

319  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 1นก-440 
กทม.

450 5/11/2563 เลขท ี2001803817 1

320  1809900912722 นาย อัศมเ์ดช แกว้ปลายคลอง จา้งเปลยีนกระจกบังลมหนา้รถยนต์
ทะเบยีน 81-4359 สฎ.

19,000.00 5/11/2563 เลขท ี2001779723 1
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321  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาวทัศนยี ์วชิยัดษิฐ ์ม.1 ต.
หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,703.53 6/11/2563 เลขท ี3001779394 1

322  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาวกลุวด ีบัวแดง ม.1 ต.หนา้
เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,654.90 6/11/2563 เลขท ี3001779389 1

323  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-3113 สฎ. 23,595.00 9/11/2563 เลขท ี2001844445 1

324  3840700272302 นายเอนก บญุศริยิานนท์ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายณัฐวตุ ิบญุเพ็ชร ม.4 
ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,799.99 9/11/2563 เลขท ี3001780358 1

325  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายผจญ ผอ่งแผว้ ม.4 
ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,335.20 9/11/2563 เลขท ี3001780353 1

326  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางวรรณา เจรญิสขุ ม.5 
ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

10,822.62 9/11/2563 เลขท ี3001780359 1

327  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

2,044.30 10/11/2563 เลขท ี2001790484 1

328  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,875.90 10/11/2563 เลขท ี2001790429 1

329  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,611.40 10/11/2563 เลขท ี2001790451 1

330  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,466.30 10/11/2563 เลขท ี2001790510 1

331  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,390.00 10/11/2563 เลขท ี2001790460 1

332  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,202.50 10/11/2563 เลขท ี2001790474 1

333  2840100024199 นายกติตพิงษ์ ชว่งโชติ อนุมัตจิา้งทําโรงเก็บของชวัคราว 60,000.00 10/11/2563 เลขท ี3001780960 1

334  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

3,439.20 10/11/2563 เลขท ี2001790492 1

335  3301300033306 นางสาวเกศรนิทร ์แวงชนิ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-2578 สฎ. 3,500.00 10/11/2563 เลขท ี2001907800 1

336  0843536000773 หจก.ศรพีรหม ปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,094.80 10/11/2563 เลขท ี2001790444 1
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337  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-3375 สฎ. 5,600.00 10/11/2563 เลขท ี2001907755 1

338  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

3,559.40 10/11/2563 เลขท ี2001790437 1

339  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (2)

1,178.50 10/11/2563 เลขท ี2001790468 1

340  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 81-3375 
สฎ.

6,530.00 10/11/2563 เลขท ี2001907704 1

341  0105536092641 บรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบิวิชนั ซสิเทม จํากัด อนุมัตจัิดซอืวสัดเุบ็ดเตล็ด 2,564.00 11/11/2563 เลขท ี2001886914 1

342  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางสาวคําขวญั บญุสนิ ม.
6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

9,744.45 12/11/2563 เลขท ี3001782918 1

343  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางฑวิาภรณ์ เรอืงดกุ
ไคลน ์ม.4 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

9,740.24 12/11/2563 เลขท ี3001782920 1

344  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายทองใส คตสิขุ ม.4 ต.
ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

5,852.42 12/11/2563 เลขท ี3001782915 1

345  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางสาวภัทธศป์ินัน สาย
ชว่ย ม.5 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

2,703.53 12/11/2563 เลขท ี3001782911 1

346  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับงานจัดซอื
คอนกรตีผสมเสร็จ

10,700.00 12/11/2563 เลขท ี30001782318 1

347  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายสริะ จุลกรังคะ ม.3 ต.มะเร็ต อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

9,838.28 12/11/2563 เลขท ี3001782327 1

348  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางสาววลัยนุช สจิง ม.3 ต.บอ่ผดุ 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,860.27 12/11/2563 เลขท ี3001782332 1

349  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายธงชยั ทองเฝือ ม.5 ต.บอ่ผดุ 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,801.74 12/11/2563 เลขท ี3001782335 1
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350  0843534000873 หจก.สมยุอักษร อนุมัตสิงัจา้งทําป้ายจอดรถ 1,498.00 16/11/2563 เลขท ี2001870344 1

351  0843534001021 หจก. สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
นายภมีวัจน ์ตรวีรวทิย ์ม.1 ต.ลปิะนอ้ย อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,210.00 16/11/2563 เลขท ี3001783797 1

352  0843534001021 หจก. สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
บรษัิท แมนสมยุ จํากัด ม.4 ต.แมนํ่า อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

8,025.00 16/11/2563 เลขท ี3001783801 1

353  0843534001021 หจก. สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
นายวชัรนิทร ์จวิประดษิฐก์ลุ ม.1 ต.บอ่ผดุ
 อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

18,939.00 16/11/2563 เลขท ี3001783804 1

354  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 82-2578 
สฎ.

850 17/11/2563 เลขท ี2001908045 1

355  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 5กช-1874 
กทม.

350 17/11/2563 เลขท ี2001908075 1

356  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางสาวเพชรสมร สังข์
ทอง ม.3 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

7,187.24 18/11/2563 เลขท ี3001785453 1

357  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 80-8103 สฎ. 16,840.00 18/11/2563 เลขท ี2001956402 1

358  3301300033306 นางสาวเกศรนิทร ์แวงชนิ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 80-7527 สฎ. 21,200.00 18/11/2563 เลขท ี2001982991 1

359  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน ผจ-4465 
สฎ.

3,095.00 18/11/2563 เลขท ี2001929731 1

360  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-0173 สฎ. 2,300.00 18/11/2563 เลขท ี2001988313 1

361  0845561002310 บจก.สมยุเทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางปวันรัตน ์พันธุเ์ศรษฐ 
ม.3 ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

1,789.49 18/11/2563 เลขท ี3001785449 1
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362  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางสาวลักษวรรณ ศรแีสง
 ม.3 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธานี

5,099.26 18/11/2563 เลขท ี3001785460 1

363  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 80-8103 
สฎ.

7,510.00 18/11/2563 เลขท ี2001956092 1

364  3841700117693 วภิารัตน ์มเีดช รายงานผลการตรวจรับงานจัดซอื
เครอืงมอืประจําชดุทมีงาน

2,650.00 23/11/2563 เลขท ี3001786346 1

365  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสางานขยายเขต
ฯ นายวจัิกษ์ ศริสิวุรรณ์ ม.5 ต.ลปิะนอ้ย 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

5,350.00 24/11/2563 เลขท ี3001787038 1

366  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 6กบ-7157 
กทม.

350 25/11/2563 เลขท ี2001835916 1

367  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางลาวัลยฉ์ว ีบางพาน ม.5 ต.
อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

8,076.28 25/11/2563 เลขท ี3001787457 1

368  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางอําภา สายชว่ย ม.5 ต.หนา้เมอืง
 อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

10,760.96 25/11/2563 เลขท ี3001787470 1

369  0843557002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายพศิษิฐ ์ศริยิงค ์ม.5 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

16,558.97 30/11/2563 เลขท ี3001789860 1

370  1840200027841 นายสทิธชิยั บัลลพว์านชิ อนุมัตจิา้งเจาะรเูหล็กเพอืรองรับการ
ตดิตงัลกูถว้ย งานยา้ยแนวระบบจําหน่าย
บา้นปลายแหลม

6,400.00 30/11/2563 เลขท ี3001789873 1

371  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายธงชยั แสงศร ีม.5 ต.แมนํ่า อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

1,762.00 30/11/2563 เลขท ี3001789863 1

372  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นายไพโรจน ์สขุเกษม ม.1
 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

18,161.00 30/11/2563 เลขท ี3001790103 1

373  0843557002023 หจก.เธยีรโชต ิการไฟฟ้า รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นางบปุผา ขาวใหม ่ม.3 ต.ตลงิงาม
 อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,814.74 30/11/2563 เลขท ี3001789850 1

374  0994000165501 นายสทิธชิยั บัลลพว์านชิ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งเจาะรเูหล็ก
รปูรางนํา

25,600.00 30/11/2563 เลขท ี3001789877 1
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375  0994000165501 นายสทิธชิยั บัลลพว์านชิ รายงานผลการตรวจรับงานจา้งเจาะรเูหล็ก 24,000.00 30/11/2563 เลขท ี3001789897 1

376  1840100352201 นายผดงุศักด ิยนืนาน รายงานการตรวจรับงานจา้งเหมาขยาย
เขตฯ นายนพินธ ์เฟืองฟ ูม.5 ต.ลปิะนอ้ย
 อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,541.82 30/11/2563 เลขท ี3001789856 1

377  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื บจก.บวี ีสมยุ ม.5 ต.บอ่
ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

51,685.46 3/12/2563 เลขท ี3001791626 1

378  0845561002310 บจก.สมยุเทค เซอรว์สิ แอนดซ์พัพลาย ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื นางกรรณกิา สขุกอ้น ม.5
 ต.ตลงิงาม อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,972.62 3/12/2563 เลขท ี3001791307 1

379  0994000165501 หจก.ไทร ์แอนด ์ทร ีเซอรว์สิ คา่ซอืยางรถยนตท์ะเบยีน ผจ-4463 สฎ. 16,399.98 4/12/2563 เลขท ี2000037305 1

380  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,330.00 7/12/2563 เลขท ี2001950678 1

381  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

962 7/12/2563 เลขท ี2001951033 1

382  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,703.40 7/12/2563 เลขท ี2001960894 1

383  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,825.20 7/12/2563 เลขท ี2001945566 1

384  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตเลยีม (2000)สาขา สมยุ-หนา้
เมอืง สาขาท ี00003

จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,010.00 7/12/2563 เลขท ี2001961016 1

385  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,152.30 7/12/2563 เลขท ี2001953246 1

386  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

3,607.20 7/12/2563 เลขท ี2001960691 1

387  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,570.00 7/12/2563 เลขท ี2001944850 1
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388  0107537001641 บรษัิท สนิมนัคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) คา่ตอ่ภาษีรถยนตแ์ละ พรบ. รถยนต์ 5,426.49 7/12/2563 เลขท ี2001955033 1

389  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,700.00 7/12/2563 เลขท ี2001961325 1

390  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,828.65 7/12/2563 เลขท ี2001960781 1

391  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,926.60 7/12/2563 เลขท ี2001944924 1

392  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,980.50 7/12/2563 เลขท ี2001951246 1

393  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,778.55 7/12/2563 เลขท ี2001944675 1

394  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

3,206.25 7/12/2563 เลขท ี2001950911 1

395  0843536000773 หจก.ศรพีรหม ปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,060.00 7/12/2563 เลขท ี2001945372 1

396  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีริงื รายงานตรวจรับงานจา้งเหมาขยายเขตฯ 
นางสาวกัลยา ชจัูนทร ์ม.6 ต.แมนํ่า อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,414.85 7/12/2563 เลขท ี3001793289 1

397  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,939.30 7/12/2563 เลขท ี2001950564 1

398  0845561002310 บจก.สมยุเทค เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื บจกโปรเกรสซฟี เอสเตท
 โซลชูนัส ์ม.5 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สุ
ราษฎรธ์านี

1,988.82 7/12/2563 เลขท ี3001793302 1

399  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,026.90 7/12/2563 เลขท ี2001952958 1

400  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

1,191.50 7/12/2563 เลขท ี2001944766 1
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401  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,077.15 7/12/2563 เลขท ี2001961236 1

402  3840400026276 นายสขุสัน คงกลนิ ขอรายงานผลการพจิารณาจัดจา้งเหมา
บคุคลภายนอกชว่ยงานกอ่สรา้งขยายเขต
ระบบไฟฟ้าชอื น.ส.เพ็ญศริ ิแป้งปัน ม.5 
ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

3,335.20 7/12/2563 เลขท ี3001793298 1

403  0845554000676 บรษัิท ผาหลวง ปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(1)

1,882.70 7/12/2563 เลขท ี2001953067 1

404  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิแผนกกอ่สรา้ง กฟอ.
เกาะสมยุ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563 
(2)

3,632.25 7/12/2563 เลขท ี2001944584 1

405  3840200319261 รา้นสมยุเอ็นจเินยีรงิ รายงานตรวจรับงานจา้งเหมาขยายเขตฯ 
นางสาวอมิใจ เพงิบลูย ์ม.6 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

2,801.74 7/12/2563 เลขท ี3001793286 1

406  1800800051018 ณัฐพร เซอรว์สิ คา่ซอ่มแซมปลอกซองเครนยดึสวา่น
รถยนตท์ะเบยีน 82-0173 สฎ.

38,520.00 14/12/2563 เลขท ี3001795372 1

407  0107544000043 บรษัิทโฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด(มหาชน) 
สาขาสมยุ

รายงานผลการตรวจรับงานจัดซอื ถัง
นํามัน ขนาด 10 ลติร

1,437.00 15/12/2563 เลขท ี3001796433 1

408  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
บรษัิท กายลนี โฮลดงิส ์จํากัด ม.4 ต.
มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

5,350.00 15/12/2563 เลขท ี3001796429 1

409  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
นายไพโรจน ์สขุเกษม ม.1 ต.มะเร็ต อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

4,012.50 15/12/2563 เลขท ี3001796425 1

410  1840300065966 นาย ธรีะพงษ์ มธีรรม คา่ซอ่มแซมระบบแอรร์ถยนตท์ะเบยีน 
80-7527 สฎ.

8,750.00 16/12/2563 เลขท ี2000037253 1

411  3840400004515 รา้นสแียกคารแ์คร์ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 80-7527 
สฎ.

3,300.00 18/12/2563 เลขท ี2001988350 1

412  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอืนํากลันรถยกโฟลค์ลฟิทไ์ฟฟ้า 120 18/12/2563 เลขท ี2000048717 1

413  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-4359 สฎ. 1,340.00 18/12/2563 เลขท ี2000037225 1

414  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-4359 สฎ. 34,300.00 21/12/2563 เลขท ี3001798748 1

415  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง อนุมัตจัิดซอืแฟ้มเสนอเซ็นต์ 3,500.00 21/12/2563 เลขท ี2002011804 1
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416  3840400038649 นายปัตตะพงศ ์แทน่ออ่น คา่ลา้งอัดฉีดรถยนตท์ะเบยีน 5กช-1874 
กทม.

350 22/12/2563 เลขท ี2000037100 1

417  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสา งาน นาง
ศริญิญา พธิกีาร ม.6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ
 จ.สรุาษฎรธ์านี

12,037.50 23/12/2563 เลขท ี3001800776 1

418  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสา งาน นาย
พศิษิฐ ์ศริยิงค ์ม.5 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

3,210.00 23/12/2563 เลขท ี3001800765 1

419  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 82-0173 
สฎ.

14,165.00 23/12/2563 เลขท ี2000048652 1

420  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน บล-1223 
สฎ.

3,620.00 23/12/2563 เลขท ี2000037188 1

421  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-0173 สฎ. 4,140.00 23/12/2563 เลขท ี2000048666 1

422  0843534001021 หจก.สมยุพงษ์เพชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสาขยายเขตฯ 
บจก.ว ีบ ีสมยุ ม.5 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

3,210.00 23/12/2563 เลขท ี3001800182 1

423  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน บล-1223 สฎ. 17,005.00 23/12/2563 เลขท ี2000037172 1

424  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 80-8103 สฎ. 7,400.00 23/12/2563 เลขท ี2000048775 1

425  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสา งานบรษัิท 
อัล ฟ่า จํากัด ม.6 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎรธ์านี

3,691.50 24/12/2563 เลขท ี3001801266 1

426  0843534001021 หจก.สมยุพงศเ์พชร รายงานผลการตรวจรับสงัซอืคอนกรตี
ผสมเสร็จสําหรับเทโคนเสา งานบรษัิท 
เดอะ คัลเจอร ์จํากัด ม.4 ต.บอ่ผดุ อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

5,350.00 24/12/2563 เลขท ี3001801263 1

427  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 82-9380 สฎ. 850 29/12/2563 เลขท ี2000048698 1

428  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่ซอ่มแซมรถยนตท์ะเบยีน 81-3113 สฎ. 16,160.00 29/12/2563 เลขท ี2000037122 1

429  3840400025491 อูว่นัิยสมยุกลการ คา่บํารงุรักษารถยนตท์ะเบยีน 81-3113 
สฎ.

2,440.00 29/12/2563 เลขท ี2000037145 1

430  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม(สํานักงานใหญ)่209/1 ม.
1 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84330

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ-7714กทม. 1,167.50 5/10/2563 เลขท ี2001618793 1
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431  0959900120728 รา้นงานด ี83/1 ม.1 ต.สนิปนุ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎรธ์าน ี84210

คา่วัสดสํุานักงาน (ตลับหมกึ) 6,040.00 14/10/2563 เลขท ี2001704678 1

432  0845542001168 บรษัิท เอเชยีน ออนไลน ์จํากัด 29/5 ม.3 ต.
อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84140

คา่วัสดสํุานักงาน(ลําโพงคอมพวิเตอร)์ 1,050.00 16/10/2563 เลขท ี2001747134 1

433  0735547002121 บรษัิท สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซสเซอร ีจํากัด
 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชยัศร ีจ.
นครปฐม 73120

คา่วัสดสํุานักงาน(ตลับหมกึ) 8,667.00 20/10/2563 เลขท ี2001705081 1

434  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม(สํานักงานใหญ)่209/1 ม.
1 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84330

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ-7714กทม. 1,200.00 21/10/2563 เลขท ี2001727365 1

435  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม(สํานักงานใหญ)่209/1 ม.
1 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84330

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ-7714กทม. 1,100.00 21/10/2563 เลขท ี2001727358 1

436  0735547002121 บรษัิท สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซสเซอร ีจํากัด
 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชยัศร ีจ.
นครปฐม 73120

คา่วัสดสํุานักงาน(ตลับหมกึ) 8,988.00 30/10/2563 เลขท ี2001859559 1

437  3330900128226 นางอัมพร ทองสขุ 161 ม.1 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะส
มยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

คา่ทําความสะอาด pea shop 3,500.00 30/10/2563 เลขท ี2001921624 1

438  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม(สนญ.)209/1 ม.1 ต.
แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84330

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ-7714กทม. 1,430.00 24/11/2563 เลขท ี2001892869 1

438  0845553003205 บรษัิท นํามันสมยุ จํากัด สาขาสํานักงานใหญ่
209/1 ม.1 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี
 84320

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ-7714กทม. 1,160.00 24/11/2563 เลขท ี2001892872 1

438  3330900128226 นางอัมพร ทองสขุ 161 ม.1 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะส
มยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

คา่จา้งเหมาทําความสะอาด pea shop 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

3,500.00 30/11/2563 เลขท ี2000022057 1

438  0845553003205 บรษัิทนํามันสมยุ จํากัด สาขาสํานักงานใหญ ่
106/43 ม.1 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84320

คา่นํามันเชอืเพลงิ 5กฒ7714กทม. 1,550.00 17/12/2563 เลขท ี2000026395 1

438  0105554017214 บรษัิทไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13 ซอย
พัฒนาการ44 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรงุเทพฯ10250

◌◌ึคึา่วัสดสํุานักงาน(ตลับหมกึ) 9,523.00 18/12/2563 เลขท ี2000022316 1

438  3840300242414 นายจรญู พลายดํา 20 ม.1 ต.ลปิะนอ้ย อ.
เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

คา่จา้งเหมารถยนต ์ทะเบยีน 3กภ7446 2,400.00 21/12/2563 เลขท ี2002011699 1

438  0135557010458 บจก. ทองสขุ อเิลคทรคิ ซอืพัสดใุชง้านงบผูใ้ชไ้ฟ กฟอ.เกาะสมยุ 
(safety stock) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

54,297.15 5/10/2563 เลขท ี3001765017 1

438  0105536092641 บรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบีวิชนั ซสิเทม จํากัด จัดซอืวสัดเุบ็ดเตล็ด แผนกคลังพัสด ุ
กฟอ.เกาะสมยุ

930 5/10/2563 เลขท ี2001700992 1

438  3840400003110 นางวรรณี แพเพชร จัดจา้งกําจัดวัชพชืบรเิวณแผนกคลังพัสดุ
 กฟอ.เกาะสมยุ

2,000.00 6/10/2563 เลขท ี2001780912 1

438  0845560007628 บรษัิทจักรนิทพิปิโตรเลยีม จํากัด จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 3,200.00 7/10/2563 เลขท ี2001619289 1
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438  0843534000652 หจก.จริบตุรบรกิาร จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 1,873.40 7/10/2563 เลขท ี2001619280 1

438  0107562000424 เอสโซ ่เบส เอ็นนจิ ีพลัส จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 2,500.00 7/10/2563 เลขท ี2001619285 1

438  0863540000014 หจก. ทพิยแ์อนดว์รรณเซอรว์สิ จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 3,163.82 7/10/2563 เลขท ี2001619267 1

438  0845554000676 บจก. ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 2,200.00 7/10/2563 เลขท ี2001619296 1

438  0107563000037 บรษัิทเคอร ีเอกซเ์พรส(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

คา่สง่อปุกรณ์ทดสอบ 145 20/10/2563 เลขท ี2001715413 1

438  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม(2000)จํากัด อนุมัตซิอืนํามันเชอืเพลงิ 2,742.50 22/10/2563 เลขท ี2001727430 1

438  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) จํากัด อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,757.80 22/10/2563 เลขท ี2001727433 1

440  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) จํากัด อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,610.90 22/10/2563 เลขท ี2001727435 1

441  0105556039541 บจก. เอยีมพงศพั์ฒนา ซอืพัสดขุาดแคลนใชง้านงบผูใ้ชไ้ผ กฟอ.
เกาะสมยุ (safety stock) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

77,922.75 22/10/2563 เลขท ี3001772927 1

442  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตเลยีม (2000) จํากัด อนุมัตซิอืนํามันเชอืเพลงิ 2,698.60 22/10/2563 เลขท ี2001727427 1

443  0125550039833 บรษัิทวนิเทอร ์อนิเตอร ์พลาส จํากัด ซอืเครอืงมอืเครอืงใชป้ระจําคลังพัสด ุ
จัดซอืเขา้งบลงทนุประจําปี 2562 
แผนงานขยายผลระบบบรหิารพัสดคุงคลัง
เพอืพัฒนาคลังพัสดใุหเ้ป็นแบบ Modern
 Warehouse จํานวน 1 รายการโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

38,520.00 22/10/2563 เลขท ี
PO.3001772924

1

444  0105556008859 บจก.เอชแมคซไ์วร์ ซอืพัสดใุชง้านแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง 
กฟอ.เกาะสมยุ (ตามหมวดหมูก่ารใชง้าน)

30,388.00 22/10/2563 เลขท ี3001772931 1

446  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) จํากัด อนุมัตซิอืนํามันเชอืเพลงิ 3,030.00 5/11/2563 เลขท ี2001790362 1

447  0994000165501 หจก.สมยุออยลเ์ซอวสิ (2000) อนุมัตซิอืนํามัน 2,934.10 11/11/2563 เลขท ี2001851744 
2001852193

1

448  0135557010458 บจก. ทองสขุ อเิลคทรคิ ขออนุมัตซิอืพัสดใุชง้านแกก้ระแสไฟฟ้า
ขัดชอ้งและงานซอ่มแซมระบบจําหน่าย
แรงตําและระบบจําหน่ายแรงสงู (ตาม
หมวดหมูก่ารใชง้าน) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

40,954.25 24/11/2563 เลขท ี3001787055 1

บรษัิท โอ จ ีเอ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด จัดซอืเครอืงมอืเครอืงใชป้ระจําคลังพัสด ุ
จัดซอืเขา้งบลงทนุประจําปี 2562 
แผนงานขยายผลระบบบรหิารพัสดคุงคลัง
เพอืพัฒนาคลังพัสดใุหเ้ป็นแบบ Modern

23,005.00 30/10/2563 เลขท ี
PO.3001775882

1445  0105533027211
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449  0105536016236 บรษัิท เค.พ.ีเอฟ.กรุป๊จํากัด อนุมัตซิอืนํามันเชอืเพลงิ 3,266.00 25/11/2563 เลขท ี2001893003 1

450  0805560000402 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,980.00 25/11/2563 เลขท ี2001893033 1

451  0845560007628 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 3,140.00 25/11/2563 เลขท ี2001893023 1

452  0107562000424 บรษัิท เอสโซ ่เบสท ์เอ็นเนอรย์ ีพลัส จํากัด ◌อินุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,550.00 25/11/2563 เลขท ี2001893016 1

453  0107562000424 บรษัิท เอสโซ ่เบสท ์เอ็นเนอรย์ ีพลัส จํากัด อนุมตซิอืนํามันเชอืเพลงิ 2,156.30 25/11/2563 เลขท ี2001893000 1

454  0843534000652 หจก.จริบตุรบรกิาร อนุมัตซิ ือินํามันเชอืเพลงิ 2,807.40 25/11/2563 เลขท ี2001893009 1

455  0843534000652 หจก.จริบตุรบรกิาร อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,166.00 25/11/2563 เลขท ี2001892987 1

456  1101400421559 นายเชดิชยั จันธุรส จัดจา้งกําจัดวัชพชื สฟฟ.กม.1 3,000.00 30/11/2563 1

457  0853543000082 หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม (2000) อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 3,200.00 7/12/2563 เลขท ี2001893052 1

458  0823538000118 หจก.ชมภนุูช เซอรว์สิ อนุมัตนํิามันเชอืเพลงิ 2,840.00 7/12/2563 เลขท ี2001893068 1

459  0107562000033 บมจ.ศริกร ขออนุมัตซิอืผลติภัณฑค์อนกรตี เสา 
14.30 ม. ใชง้านกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้า
เกาะสมยุ 3 (ชวัคราว) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

96,621.00 14/12/2563 เลขท ี3001795946 1

460  0994000165501 บจก. เอ็ม เอ เอส อเิลคทรคิ (ไทย) ขออนุมัตซิอืพัสดขุาดแคลนและเตมิเต็ม 
(safety stock)ใชง้านงบผูใ้ชไ้ฟ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

64,542.40 15/12/2563 เลขท ี3001796467 1

461  0105547134723 บจก. เอ็ม เอ เอส อเิลคทรคิ (ไทย) ขออนุมัตซิอืพัสดใุชง้านแกก้ระแสไฟฟ้า
ขัดขอ้ง งานซอ่มแซมระบบจําหน่ายแรง
ตําและระบบ จําหน่ายแรงสงูและงาน
ซอ่มแซมบํารงุรักษาหมอ้แปลง กฟอ.
เกาะสมยุ(ตามหมวดหมูก่ารใชง้าน) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

27,670.20 15/12/2563 เลขท ี3001796461 1

462  0843534000873 หา้งหุน้สว่นจํากัด สมยุอักษร (สํานักงานใหญ)่ จัดจา้งทําป้ายบง่ชวีัสดปุระเภทเสาและ 
คอร. ประเภทตา่งๆ

4,387.00 18/12/2563 เลขท ี2000015612 1

463  0107544000043 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) ขอซอืวสัดเุบ็ดเตล็ด ของแผนกพัสดุ 891 25/12/2563 เลขท ี2000027902 1

464  3840400097173 นายไพฑรูย ์เกอืสกลู ขออนุมัตจัิดซอืนําดมื ประจําสํานักงาน 
กฟอ.กม. เดอืน ตลุาคม 2563

525 1/10/2563 เลขท ี2001715663 1

465  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ คา่จา้งดแูลรักษาสวนสํานักงาน กฟอ.
เกาะสมยุ เดอืน ตลุาคม 2563

3,500.00 1/10/2563 เลขท ี2001715965 1
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466  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ คา่จา้งตัดหญา้บรเิวณสวนสํานักงาน 
กฟอ.เกาะสมยุ เดอืน ตลุาคม 2563

2,000.00 1/10/2563 เลขท ี2001716581 1

467  3200600150804 เสวก ปัญจวัฒน์ คา่หนังสอืพมิพ ์ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 400 5/10/2563 เลขท ี2001730860 1

468  0994000566492 เทศบาลนครเกาะสมยุ คา่าขยะมลูฝอย ประจําเดอืน ต.ค.2563 300 5/10/2563 เลขท ี2001730838 1

469  0843557001329 หจก.ทแีอนดท์ ีโกลเบลิ ซพัพลาย คา่เชา่ถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน ตลุาคม 
2563

3,210.00 5/10/2563 เลขท ี2001731062 1

470  3800400411421 นายวนัิย สมบัติ ตน้ไมป้ระดับชานบันได 1,000.00 5/10/2563 เลขท ี2001686164 1

471  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน กันยายน 2563

1,140.00 6/10/2563 เลขท ี2001618829 1

472  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืกระดาษ A4 กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563

5,175.00 6/10/2563 เลขท ี2001704342 1

473  0843543001241 หจก.สมยุออยลเ์ซอรว์สิ (2000) จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน กันยายน 2563

4,902.15 6/10/2563 เลขท ี2001753198
 ,2001753258, 
2001753293, 
2001753327

1

474  1101400608656 รา้น ผอ.แป๋ว จา้งทําสตกิเกอร ์(โครงการบรจิาคเลอืด) 100 6/10/2563 เลขท ี2001594967 1

475  0105554017214 บจก.ไอท ีเวริค์ อนิเตอร์ คา่ตลับหมกึ จํานวน 2กล่อง 7,490.00 7/10/2563 เลขท ี2001729933 1

476  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืวสัดสํุานักงาน ประจําเดอืน ตลุาคม
 2563

11,252.00 7/10/2563 เลขท ี2001730923 1

477  4841700004404 รา้นนรทิรด์อกไม ้ คา่ฉัตรเงนิ ฉัตรทอง 199 8/10/2563 เลขท ี2001676700 1

478  0735547002121 บจก.สมารท์ คอม แอนด ์แอคเซอรี คา่ตลับหมกึ จํานวน 4กล่อง 20,437.00 8/10/2563 เลขท ี2001603123 1

479  1100700796999 ผกาพรรณ ระดมพล คา่ทําพวงมาลาดอกไมส้ดโทนสเีหลอืง
(13ต.ค.2563)

1,500.00 12/10/2563 เลขท ี2001714850 1

480  0105549043946 บจก.คอนเน็ก อนิฟอรเ์มชนัส์ คา่แอลกอฮอลเ์จลมอื COVID-19 3,424.00 14/10/2563 เลขท ี2100341512 1

481  3909900394492 นายนพเดช สังขปักษา ขออนุมัตจิา้งทําเคาทเ์ตอรต์า่งระดบั
สําหรับชําระเงนิคา่ไฟฟ้าและบรกิารลูกคา้
 กฟย.ต.เกาะเตา่

34,000.00 14/10/2563 เลขท ี3001768591 1

482  0105554017214 บจก.ไอท ีเวริค์ อนิเตอรเ์ทรค คา่หมกึพมิพ ์จํานวน 2 กล่อง 5,400.00 16/10/2563 เลขท ี2001716679 1

483  1100700796999 ผกาพรรณ ระดมพล คา่ทําพวงมาลาดอกไมส้ดโทนสแีดง-ขาว
 (21ต.ค.2563)

1,000.00 19/10/2563 เลขท ี2001714816 1
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484  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1-19/10/63)

1,258.80 20/10/2563 เลขท ี2001727388 1

485  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1-19/10/63)

865.8 20/10/2563 เลขท ี2001727386 1

486  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1-19/10/63)

1,282.50 20/10/2563 เลขท ี2001727383 1

487  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563 (1-19/10/63)

1,330.00 20/10/2563 เลขท ี2001727391 1

488  0843534000873 หจก.สมยุอักษร จา้งปรับปรงุบอรด์และป้ายชอืผูบ้รหิารการ
ไฟฟ้า กฟอ.เกาะสมยุ

2,889.00 21/10/2563 เลขท ี2001730892 1

489  1100700796999 ผกาพรรณ ระดมพล คา่ทําพวงมาลาดอกไมส้ดโทนสชีมพ ู
(ปิยมหาราช 23ต.ค.2563)

1,500.00 21/10/2563 เลขท ี2001714870 1

490  1809900024053 บา้นปเูภสัช คา่ยาสามัญสํานักงาน 1,045.00 26/10/2563 เลขท ี2900379789 1

491  0107544000043 บมจ.โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน(กล่องเก็บของ) 1,797.00 28/10/2563 เลขท ี2001714912 1

492  0107544000043 บมจ.โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน (พรมเช็ดเทา้
ดักฝุ่ น)

1,820.00 28/10/2563 เลขท ี2001715345 1

493  0107544000043 บมจ.โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน (สบูเ่หลวลา้ง
มอื ,นํายาลา้งจาน)

522 28/10/2563 เลขท ี2001715194 1

494  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ ขออนุมัตจิา้งดแูลรักษาสวนบรเิวณ
สํานักงาน กฟอ.เกาะสมยุ เดอืน 
พฤศจกิายน 2563

3,500.00 1/11/2563 เลขท ี2001845023 1

495  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ คา่จา้งตัดหญา้บรเิวณสวนสํานักงาน 
กฟอ.เกาะสมยุ เดอืน พฤศจกิายน 2563

2,000.00 1/11/2563 เลขท ี2001845087 1

496  3840400097173 นายไพฑรูย ์เกอืสกลู ขออนุมัตจัิดซอืนําดมื ประจํา สํานังาน 
กฟอ.เกาะสมยุ เดอืน พฤศจกิายน 2563

600 2/11/2563 เลขท ี2001929587 1

497  0994000566492 เทศบาลนครเกาะสมยุ คา่เก็บขยะมลูฝอย ประจําเดอืน พ.ย.63 300 3/11/2563 เลขท ี2001904257 1

498  3200600150804 เสวก ปัญจวัฒน์ คา่หนังสอืพมิพ ์ประจําเดอืน พ.ย.63 380 3/11/2563 เลขท ี2001904326 1

499  0843543001241 หจก.สมยุออยลเ์ซอรว์สิ (2000) จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563

12,576.60 3/11/2563 เลขท ี2001851462 
2001851527 
2001851557 
2001851601

1

500  3801500135833 สมคดิ พรหมเกาะ คา่จา้งซกัผา้ประดับรมิรัว(ขวา+ฟ้า) 1,020.00 3/11/2563 เลขท ี2001781034 1

501  0813557001329 หจก.ทแีอนดท์ ีโกลเบลิ ซพัพลาย คา่เชา่เครอืงถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน 
พ.ย.63

3,210.00 5/11/2563 เลขท ี2001904354 1
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502  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563

1,274.60 6/11/2563 เลขท ี2001790421 1

503  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563

1,539.20 6/11/2563 เลขท ี2001790386 1

504  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ตลุาคม 2563

841.8 6/11/2563 เลขท ี2001790403 1

505  3801500135833 สมคดิ พรหมเกาะ คา่จา้งซกัผา้ประดับรมิรัว(ขาว+มว่ง) 240 6/11/2563 เลขท ี2001781088 1

506  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืวสัดอุปุกรณ์สํานักงาน ประจําเดอืน
 พฤศจกิายน 2563

9,751.00 9/11/2563 เลขท ี2001955968 1

507  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืกระดาษ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 
2563

5,750.00 9/11/2563 เลขท ี2001916364 1

508  3841700117693 นางวภิารัตน ์มเีดช คา่วัสดอุปุกรณ์ใชซ้อ่มแซมในอาคาร 3,030.00 10/11/2563 เลขท ี2001779463 1

509  0845561000651 บจก.รชิเชส แวร์ คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 650 11/11/2563 เลขท ี2001761644 1

510  3100601978157 คา่วัสดเุบ็ดเตล็ดในสํานักงาน คา่วัสดเุบ็ดเตล็ด 215 16/11/2563 เลขท ี2001803337 1

511  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563

1,503.00 23/11/2563 เลขท ี2001892875 1

512  0843530000534 หจก.สมยุปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563

1,377.50 23/11/2563 เลขท ี2001892879 1

513  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563

1,235.00 23/11/2563 เลขท ี2001892873 1

514  0843557001329 หจก.ทแีอนดท์โีกลเบลิ ซพัพลาย คา่เครอืงถา่ยเอกสาร ประจําเดอืน ธ.ค.63 3,210.00 30/11/2563 เลขท ี2002023766 1

515  3840400097173 นายไพฑรูย ์เกอืสกลู ขออนุมัตจัิดซอืนําดมื เดอืน ธันวาคม 
2563

660 1/12/2563 เลขท ี2000009881 1

516  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563

1,038.00 1/12/2563 เลขท ี2001890173 1

517  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ ขออนุมัตจิา้งตัดหญา้บรเิวณสวน
สํานักงาน เดอืน ธันวาคม 2563

2,000.00 1/12/2563 เลขท ี2000009864 1

518  3840400113241 นายสํารวม ใจแผว้ ขออนุมัตจิา้งเหมาดแูลรักษาสวน
สํานักงาน เดอืน ธันวาคม 2563

3,500.00 1/12/2563 เลขท ี2000009852 1

519  0843543001241 หจก.สมยุออยลเ์ซอรว์สิ (2000) จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน พฤศจกิายน 2563

3,396.66 1/12/2563 เลขท ี
2002024521/20020
24542/2002024559

1

520 เทศบาลนครเกาะสมยุ คา่เก็บขยะมลูฝอย ประจําเดอืน ธ.ค.63 300 2/12/2563 เลขท ี2002023775 1
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521  3200600150804 นายเสวต ปัญจวัฒน์ คา่หนังสอืพมิพ ์ประจําเดอืน ธ.ค.63 400 3/12/2563 เลขท ี2002024020 1

522  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืวสัดสํุานักงาน กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

22,844.00 7/12/2563 เลขท ี2001999434 1

523  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืกระดาษ A4 ประจําเดอืน ธันวาคม 
2563

4,600.00 7/12/2563 เลขท ี2001999376 1

524  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืวสัดสํุานักงาน กฟย.ต.เกาะเตา่ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

3,220.00 15/12/2563 เลขท ี2000018143 1

525  3101701046591 รา้นจันทรธํ์ารง จัดซอืวสัดสํุานักงาน กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563 (เพมิเตมิ)

11,500.00 17/12/2563 เลขท ี2001999464 1

526  0105549043946 บจก.คอนเน็กซ ์อนิฟอรเ์มชนัส์ แอลกอฮอลส์เปยฆ์า่เชอืโรค covid-19 3,424.00 17/12/2563 เลขท ี2001988503 1

527  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

1,557.00 17/12/2563 เลขท ี2000026388 1

528  0845553003205 บจก.นํามันสมยุ จัดซอืนํามันเชือัเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

1,375.40 17/12/2563 เลขท ี2000026392 1

529  0105549043946 บจก.คอนเน็กซ ์อนิฟอรเ์มชนัส์ แอลกอฮอรเ์จลลา้งมอื 3,424.00 17/12/2563 เลขท ี2001988568 1

530  0845554000676 บจก.ผาหลวงปิโตรเลยีม จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ กฟอ.เกาะสมยุ 
ประจําเดอืน ธันวาคม 2563

1,401.30 17/12/2563 เลขท ี2000026381 1

531  3840400117085 อารัญ วชิยัดษิฐ จา้งซอ่มแซมอปุกรณ์ตา่งๆภายในอาคาร
สํานักงาน กฟอ.เกาะสมยุ

2,000.00 25/12/2563 เลขท ี2001998960 1

532  0107537000521 บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จัดซอืวสัดเุบ็ดเตล็ดสํานักงาน 540 30/12/2563 เลขท ี2000006221 1

533  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ จัดซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนตป์ระจํา 
กฟย.ต.เกาะเตา่

1,000.00 2/10/2563 เลขท ี2001595151 1

534  5969899002464 นางกนกพร คงจันทร์ ขออนุมัตจิา้งขนสง่รถบรรทกุหมอ้แปลง 
ทา่เทยีบเรอืเกาะเตา่ - ทา่เทยีบเรอื
จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

24,000.00 6/10/2563 เลขท ี2002023755 1

535  5530100023785 นางพยอม พงศผ์ดงุเกยีรติ ขอจา้งรถเครน กฟย.ต.กต. 14,000.00 9/10/2563 เลขท ี2001871022 1

536  3840500075317 นางสรุยิา ทองนวล ขอจา้งรถเครน กฟย.ต.กต. 14,000.00 9/10/2563 เลขท ี2001871003 1

537  1119900453058 น.ส.มัชชา ปฐวศีรสีธุา จา้งทําพวงมาลา 1,000.00 19/10/2563 เลขท ี2001854713 1

538  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.เกาะเตา่ วนัท ี22 ต.ค. 63

1,000.00 22/10/2563 เลขท ี2001700039 1

539  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ จัดซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนตป์ระจํา 
กฟย.ต.เกาะเตา่

1,000.00 27/10/2563 เลขท ี2001762183 1
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540  0843546000296 หจก.เกาะเตา่เซ็นเตอร์ ขอซอืนําใชป้ระจําสํานักงานเชา่ 
กฟย.ต.กต. ประจําเดอืน พ.ย. 2563

8,346.00 30/10/2563 เลขท ี2002023731 1

541  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.ต.เกาะเตา่ วนัท ี2 พ.ย. 2563

1,000.00 2/11/2563 เลขท ี2001779563 1

542  3139900063990 นายพพิัฒน ์โสภา จา้งตรวจสอบลา้งทําความสะอาดและ
บํารงุรักษาเครอืงปรับอากาศบา้นพัก
พนักงาน กฟย.ต.กต

4,800.00 6/11/2563 เลขท ี2001779244 1

543  3840500075317 นางสรุยิา ทองนวล ขอจา้งรถเครน กฟย.ต.กต. 6,000.00 9/11/2563 เลขท ี2001870858 1

544  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.ต.เกาะเตา่ วนัท ี13 พ.ย. 63

1,000.00 13/11/2563 เลขท ี2001854932 1

545  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.ต.เกาะเตา่ วนัท ี25 พ.ย. 63

1,000.00 25/11/2563 เลขท ี2001871304 1

546  0843539001941 หจก.เกาะเจรญิ จา้งขนสง่นํามันหลอ่ลนื จํานวน 17 ถัง 7,650.00 30/11/2563 เลขท ี2001998657 1

547  3840500075317 นางสรุยิา ทองนวล จา้งรถเครนยกเคลอืนยา้ยสับเปลยีนหมอ้
แปลงชํารดุระบบผลดิเครอืงสัญญาเชา่ 
กฟย.ต.เกาะเตา่

14,000.00 2/12/2563 เลขท ี2001999053 1

548  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.เกาะเตา่ วนัท ี9 ธ.ค.63

1,000.00 9/12/2563 เลขท ี2001953963 1

549  5969899002464 นางกนกพร คงจันทร์ จา้งขนสง่รถบรรทกุตดิเครน ทะเบยีน 
81-4359 สฎ.

12,000.00 9/12/2563 เลขท ี2001998617 1

550  3101203233829 รัตตยิา วาณชิยเ์จรญิ รายงานขอซอืนํามันเชอืเพลงิรถยนต์
ประจํา กฟย.เกาะเตา่ วนัท ี14 ธ.ค.63

1,000.00 14/12/2563 เลขท ี2001955879 1

551  5969899002464 นางกนกพร คงจันทร์ คา่จา้งขนสง่บรรทกุหมอ้แปลงและ
เครอืงยนตกํ์าเนดิไฟฟ้าโมบายล ์1,000 
kW

74,000.00 28/12/2563 เลขท ี3001803014 1

552  3840500011416 นายทํานุก ชเูชดิ บา้นเลขท ี6 ม.5 ต.บา้นใต ้อ.
เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
เหมาบคุคลภายนอกขยายเขต ไฟถนน
หนิสองกอ้น ม.1 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงัน 
จ.สรุาษฎรธ์าน ี(จา้งเหมาคา่แรง)

13,780.00 5/10/2563 เลขท ี5200170590 1

553  3100201095339 รา้นนําพานชิ เลขท ี24 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.
เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี

รายงานผลพจิารณาและขออนุมัตจัิดซอื
เครอืงมอืและอปุกรณ์ทางดา้นชา่งประจํา
ทมีนายสมใจ เรอืงศรี

25,744.20 20/10/2563 เลขท ี5200164345 1

554  3100201095339 นายสมศักด ิลวนางกรู รา้นนําพานชิ เลขท ี24 
หมู ่1 ตลาดทอ้งศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะ
งัน จ.สรุาษฎรธ์าน ี84280

จัดซอื โซเ่ลอืยยนต ์จํานวน 1 ชดุ ( 1 
รายการ)

600 21/10/2563 เลขท ี2001739802 1

555  1361200096571 นางสาวหนงึฤทัย จันทรโ์ท บา้นเลขท ี76 ม.2 
ต.บา้นแกง้ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ36150

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตสิงั
จา้งทําอาหารวา่ง-เครอืงดมื

900 26/10/2563 เลขท ี2001716773 1
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556  1361200096571 นางสาวหนงึฤทัย จันทรโ์ท บา้นเลขท ี76 ม.2 
ต.บา้นแกง้ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ36150

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตสิงั
จา้งบคุคลภายนอกซกัชดุเครอืงนอนหอ้ง
อยูเ่วรแกก้ระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ประจําเดอืน
 พฤศจกิายน 2563

3,000.00 28/10/2563 เลขท ี2001953007 1

557  3102000804458 ปัมสหุมบีรกิาร โดยนางสมพศิ ศรทีองกลุ 
บา้นเลขท ี144/8 หมูท่ ี1 ตําบลเกาะพะงัน 
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84280

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตคิา่
นํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืน พฤศจกิายน 
2563

3,046.61 28/10/2563 เลขท ี2001957385
 ,2001957381

1

558  3840500011416 นายทํานุก ชเูชดิ บา้นเลขท ี6 ม.5 ต.บา้นใต ้อ.
เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
เหมาบคุคลภายนอกขยายเขต ไฟถนน
สายบนกอ้น2 ม.1 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงัน
 จ.สรุาษฎรธ์าน ี(จา้งเหมาคา่แรง)

74,910.00 3/11/2563 เลขท ี5200179516 1

559  3840500062061 นายการะวทิย ์โชคคณาพทิักษ์ ทอียู ่23/1 หมู7่
 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์าน ี
84280

จา้งทํามดีปอกสายไฟฟ้าแรงสงู จํานวน 2
 ชดุ ( 2 รายการ)

3,000.00 5/11/2563 เลขท ี5200186613 1

560  0105550069147 บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชนั จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่ เลขท ี161/270-271,353-354 ซอย
วภิาวดรัีงสติ 76 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 
กรงุเทพมหานคร 10210

รายงานผลและขออนุมัตจัิดซอืตลับหมกึ
ของเครอืงปรนิยหีอ้ Lexmark MX421 
ประจําแผนกกอ่สรา้งและปฏบัิตกิาร

15,354.50 10/11/2563 เลขท ี2001846297 1

561  3102400167188 บรษัิท เอ.บ.ีเอ.เซฟต ีกรุป๊ เลขท ี377 หท ี6 
ถนนสขุสวัสด ิแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์
บรูณะ กรงุเทพฯ 10140

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ
จัดซอืเคมดัีบเพลงิชนดิเคมแีหง้

6,206.00 17/11/2563 เลขท ี2001826483 1

562  0105550069147 บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชนั จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่ เลขท ี161/270-271,353-354 ซอย
วภิาวดรัีงสติ 76 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 
กรงุเทพมหานคร 10210

รายงานผลและขออนุมัตจัิดซอืตลับหมกึ
เครอืงพมิพ ์Canon ix6870

3,284.90 20/11/2563 เลขท ี2001953311 1

563  3910100086647 นายทักษพล บัวผนิ บา้นเลขท ี40/4 หมูท่ ี2 
ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธ์าน ี84280

รายงานผลและอนุมัตจัิดจา้งซอ่มแซม
เครอืงปรับอากาศ

2,100.00 7/12/2563 เลขท ี2002005686 1

564  0994000165501 หา้งหุน้สว่นจํากัดศรพีรหม ปิโตรเลยีม 94/3 
หมูท่ ี1 ตําบลบา้นใต ้อําเภอเกาะพะงัน สุ
ราษฎรธ์าน ี84280

อนุมัตสิงัซอื คา่นํามันเชอืเพลงิ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจงดว้ยการใชบั้ตรเครดตินํามัน

22,284.40 9/12/2563 เลขท ี2100404339,
 2100404341, 
2100404342 
,2100404344 
,2100404346 
,2100404347

1

565  0105549093765 บรษัิท กรงุเทพโทรคมนาคม ไอท ีแอนด ์โอเอ
 จํากัด เลขท ี363 ตรอกพระรามเกา้ ซอย 13 
ถนนพระรามเกา้ ตําบลบางกะปิ อําเภอหว้ยขวาง
 จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10320

รายงานผลพจิารณาและอนุมัตสิงัจัดซอื
เครอืงโทรศัพทไ์รส้าย

1,990.01 15/12/2563 เลขท ี2100403180 1



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

566  3100201095339 รา้นนําพานชิ เลขท ี24 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.
เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี

รายงานผลพจิารณาและขออนุมัตจัิดซอื
เครอืงมอืและอปุกรณ์ทางดา้นชา่งประจํา
ทมีซอ่มยอ่ย

8,634.90 16/12/2563 เลขท ี5200186281 1

567  1800800051018 ณัฐพร เซอรว์สิ เลขท ี129 ม.2 ต.กะหรอ อ.
นบพตํิา จ.นครศรธีรรมราช 80160

รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตจิา้ง
ซอ่มแซมและบํารงุรักษาเครนประจํารถ 
กฟภ. หมายเลขทะเบยีน 82-3734 สฎ.

60,969.00 17/12/2563 เลขท ี5200191678 1

568  3730600457808 นายธนวฒัน ์โชตชิว่ง 40/8 ม.4 ต.เกาะพะงัน 
อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์าน ี84280

จา้งเหมาบคุคลภายนอกปฏบิัตงิาน
เกยีวกับมเิตอรแ์รงตําของกฟต.2 ปี 2563
 (ประจําเดอืนตลุาคม-ธันวาคม)

64,681.50 5/10/2563 เลขท ี2000037720 1

บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชนั จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่
161/270-271,353-354 ซอยวภิาวดรัีงสติ 76 
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210

570 รา้นจันทรธํ์ารง (สํานักงานใหญ)่

212/8 ม.3 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84140
รา้นจันทรธํ์ารง (สํานักงานใหญ)่

572 212/8 ม.3 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84140
นางสาวหนงึฤทัย จันทรโ์ท

76 ม.2 ต.บา้นแกง้ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ

574 นางสาวกรรณกิาร ์ศรชยั

23/1 ม.4 ต.ทอ้งเนยีน อ.ขนอม จ.
นครศรธีรรมราช
นายนคร เรอืงพรหม

576 33/1 ม.5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ
ราษฎรธ์าน ี84280
นางสาวชลธชิา สงนวน

45/21 ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ
ราษฎรธ์าน ี84280

571

575

1

577  3320300620774 รายงานขอจา้งทําพานพ◌่มุดอกไม ้ 600 20/10/2563 เลขท ี2001710308 1

1

 3101701046591 รายงานขอซอืวสัดสํุานักงาน 13,810.00 12/10/2563 เลขท ี2001646240 1

573  1361200096571 รายงานขอจา้งทําอาหารวา่ง-เครอืงดมื 150 12/10/2563 เลขท ี2001647827 1

569  0105550069147 รายงานขอซอืตลับหมกึเครอืงปรนิท ์ยหีอ้
 LEXMARK รุน่ MX421ade ลว.30 
ตลุาคม 2563

15,354.50 2/11/2563 เลขท ี2001744508 1

รายงานขอจา้งประดับตกแตง่พรอ้มจัดหา
อปุกรณ์ประดบัตกแตง่อาคารสํานักงาน 
กจิกรรมนอ้มรําลกึเนอืงในวนัคลา้ยวนั
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

1,500.00 12/10/2563 เลขท ี2001618331 1

 5840500016341 รายงานขอจา้งทําพวงมาลา 1,500.00 12/10/2563 เลขท ี2001618331

 3101701046591 รายงานขอซอืพานชดุเครอืงทองนอ้ย 1,190.00 12/10/2563 เลขท ี2001647770



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษ/ีเลขประจําตัว

ประชาชน

ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง

วันที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง เหตุผล

สนับสนุน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย

ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

นายนคร เรอืงพรหม

33/1 ม.5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุ
ราษฎรธ์าน ี84280

579  0105550069147 บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชนั จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่ เลขท ี161/270-271,353-354 ซอย
วภิาวดรัีงสติ 76 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 
กรงุเทพมหานคร 10210

รายงานขอซอืตลับหมกึเครอืงปรนิยหีอ้ 
Lexmark

15,354.50 6/11/2563 เลขท ี2001769477 1

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84280
นางสาวหนงึฤทัย จันทรโ์ท

76 ม.2 ต.บา้นแกง้ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ36150

582  0105550069147 บรษัิท วลิคอน ดสิทรบิวิชนั จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่ เลขท ี161/270-271,353-354 ซอย
วภิาวดรัีงสติ 76 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 
กรงุเทพมหานคร 10210

รายงานขอซอืตลับหมกึเครอืงปรนิยหีอ้ 
Fujitsu

5,082.50 27/11/2563 เลขท ี2001846300 1

นางสาวหนงึฤทัย จันทรโ์ท

76 ม.2 ต.บา้นแกง้ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ36150

นายมงคล มณีวรรณ

46/4 ม.1 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84280
นางสาวอาภรณ์ ปิยวรศักดิ

29 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84280
หา้งห◌้นุสว่นจํากัด สมยุอักษร

103/1 ม.5 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี84140

รวมเปนเงิน 3,666,853.26 บาท

586  0843534000873 รายงานขอจา้งทําสมดุคําสงัใหพ้นักงาน
เดนิทางไปปฏบิัตงิานนอกสถานท ี
ประจําปี 2564

1,230.50 29/12/2563 เลขท ี2002012928 1

584  3510300400675 รายงานขอซอืนําดมื ประจําเดอืน พ.ย.
2563

500 1/12/2563 เลขท ี2001846295 1

585  3840500002310 รายงานขอซอืธงชาตไิทย 260 25/12/2563 เลขท ี2100410465 1

18/11/2563 เลขท ี2100371512 1

583  1361200096571 รายงานขอจา้งทําอาหารวา่ง-เครอืงดมื 500 30/11/2563 เลขท ี2100376725 1

578  5840500016341 รายงานขอจา้งทําพวงมาลา 1,500.00 22/10/2563 เลขท ี2001725357 1

580  3510300400675 รายงานขอซอืนําดมื ประจําเดอืน ต.ค. 
2563

540 6/11/2563 เลขท ี2001749114 1

581  1361200096571 รายงานขอจา้งทําอาหารวา่ง-เครอืงดมื 125



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


