


 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) 
การไฟฟา้สว่นภมูิภาคจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ล ำดับ
ที ่

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขประจ ำตัว

ประชำชน 

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้ำง 

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผล
สนับสนุน 

1 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7825 สฎ. 

18,853.40 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001706130 

3 

2 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7134 สฎ. 

14,958.35 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001706099 

3 

3 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ-9194 นศ. 

3,424.00 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001706028 

3 

4 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7135 สฎ. 

4,836.40 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001706117 

3 

5 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์ 3,424.00 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/ 3 



ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

หมายเลขทะเบียน กจ-9196 นศ. 2000001324 

6 3849900137750 นายพรเทพ ยวงเจรญิ 
383 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
093-5844008 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

4,500.00 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000001208 

3 

7 3840100550115 นายวรา สุวรรณวงษ ์
5/63 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
063-1954661 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

3,915.00 04/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000001196 

3 

8 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ เลขผู้เสียภาษี 
0843531000511 สาขาท่ี 00000 
จ านวน 4,200 บาท 
101 ม.6 ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี
หจก.วิยะดาปิโตรเลี่ยม เลขผูเ้สียภาษี 
0853543000082 สาขาท่ี 00002 
จ านวน 4,190 บาท 
(2000) สาขาบางใบไม้ เลขท่ี 66/89 ม.
2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

ค่าน  ามันเชื อเพลิงเดือน ม.ค. 2565 8,390.00 04/01/2565 เลขท่ี อนุมัติ 
ผจก.กฟจ.สฎ. 4 ม.ค. 65 

1 

9 0843547000516 หจก.47 โฆษณา 
242/6 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
096-6396464 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกท าไว
นิล สติ๊กเกอร์ และตรายาง 

2,760.60 05/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001711408 

3 

10 0843547000516 หจก.47 โฆษณา 
242/6 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดท าไว
นิล สติ๊กเกอร์ และตรายาง 

2,760.60 05/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001711368 

3 

11 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขอออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 81-0935 สฎ. 

17,574.75 05/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001710828 

3 



12 3849900131751 นายวิชัย กุศประเทศ เลขท่ี 445/2 ถ.ฝั่ง
บางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมเรือยนต์(ล า
ที่ 1)รหัส 3584-02110 

17,970.00 05/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001710785 

3 

13 0845562010553 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั 
244/68 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ค่าวัสดสุ านักงาน 30,850.00 05/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2001710028 

1 

14 0845562006955 บริษัท ว-ีเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั เลขท่ี 
10/18 หมู4่ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-
205169 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-9180 สฎ. 

30,013.50 06/01/2565 เลขท่ี สฏ.
2000009181 

3 

15 3840100093601 นายฤทธิเดช คงฤกษ ์
88/3 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
099-1673405 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

10,005.00 06/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000011622 

3 

16 0845547003606 บ.โคลเีซี่ยมสุราษฎร์ซติี  จ ากัด 
อาคารศูนย์การค้าโคลีเซีย่มสุราษฎร์ธานี 
321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธาน่ี 84000 
077-910168 

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟในการเช่า
พื นที่ PEA SHOP สาขาโคลีเซีย่มสุ
ราษฎร์ธาน ี

3,522.98 06/01/2565   3 

17 0845547003606 บ.โคลเีซี่ยมสุราษฎร์ซติี  จ ากัด 
321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
077-910168 

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟในการเช่า
พื นที่ PEA SHOP สาขาโคลีเซีย่มสุ
ราษฎร์ธาน ี

3,522.98 06/01/2565   3 

18 0105536080112 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด สาขาบ้าน
นาเดิม เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
0105536080112 

ค่าน  ามันเชื่อเพลิง ใช้งาน กฟย.อ.
บนน. ประจ าเดือน มกราคม 2565 

19,495.20 11/01/2565 เลขท่ี บนน/
200042745,200004
2723,200042759 

1 

19 0805354300082 หจก.วิยะดาปิโตรเลี่ยม 
66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
098-9897076 

จ่ายค่าน  ามันรถยนต์ 7กม 1642 
กทม. 

4,724.70 11/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000189120,20001
89210,2000189226 

3 



20 3110102093079 กรมการขนส่งทางบกจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เลชที่ 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี 
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โทรศัพท์ : 077-287-988 โทรสาร 
: 077-283-383 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าแผ่นป้าย
ทะเบียนรถยนต์หมายเลข 83-
1858 สฎ. 

200.00 12/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000032623 

3 

21 0994000165501 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั 
244/68 หมู่ที่ 4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

รายงานผลอนุมัติซื อหมึก 13,420.00 12/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000032926 

3 

22 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 หมู่ที่ 9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายทนงศักดิ์ สมบรูณ ์ 3,574.88 12/01/2565 เลขท่ี 3001998287 3 

23 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 หมู่ที่ 9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายแฟง สุวรรณบุตร 3,133.47 12/01/2565 เลขท่ี 3001998299 3 

24 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 หมู่ที่ 9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายสนธยา กุลเพ็ง 15,803.57 12/01/2565 เลขท่ี 3001998720 3 

25 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะเทศบาล
นครสรุาษฎร์ธานี ซ.สลักหิน 

5,432.22 12/01/2565 เลขท่ี 3001998318 3 

26 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ บริษัทเตือนใจ พาณิชย์ 
กรุ๊ป จ ากัด 

1,650.29 12/01/2565 เลขท่ี 3001998306 3 

27 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นายสนิท เศรษฐเชื อ 4,229.82 12/01/2565 เลขท่ี 3001998336 3 

28 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางสาวอาธิสา แซ่แจง้ 16,192.75 12/01/2565 เลขท่ี 3001998340 3 

29 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นายศาสตราวุธ โพธ์ิ
แป้น 

3,565.30 12/01/2565 เลขท่ี 3001998344 3 

30 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ ไฟสาธารณะเทศบาล
นครสรุาษฎร์ธานี ดอนนก 31 

13,431.52 12/01/2565 เลขท่ี 30019984345 3 

31 3840800332765 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 150/41 ถ.ดอน
นก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

ค่าถ่ายเอกสาร 418.00 13/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000040848 

3 

32 0845562010553 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั เลขท่ี 
244/68 ม.4 ถ.อ าเภอฯ ต.มะขามเตี ย 

ค่ากระดาษ A4 4,488.00 13/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000040780 

3 



อ.เมืองเมืองฯ จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 

33 0994000565755 ดื่มราชพฤกษ์ ส านักจดัการทรัพยส์ิน มหา
ลับราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 272 ม.9 ถ.สุ
ราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84100 

น  าดื่มราชพฤกษ์ 1,920.00 13/01/2565   3 

34 1130600001587 ร้าน ข้าวหอมคาร์แคร์ เลขท่ี 88/41 
ถนนดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าล้างอัดฉีด
รถยนต์ จ านวน 2 คัน 1นก-433 
กทม. , 7กม-1692 กทม. 

1,050.00 17/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000052122 

3 

35 0105537045761 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 184 ชั น 2 ถนนสุ
รวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์
หมายเลขทะเบียน 6กบ-7183 
กทม. 

10,935.40 17/01/2565 เลขท่ี อนุมัติ ผจก.สฏ. 17 
ม.ค.2565 PO เลขท่ี 
3001293991 

3 

36 0845538000250 บ.พี.เอ็ม.ออยล์ จก. (ส านักงานใหญ่) 
416/14 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.
สุราษฎร์ธาน ี

ค่าน  ามันเชื อเพลิง กฟย.อ.บนน. 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

2,000.00 17/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000230909 

1 

37 3801400388179 ร้านเอสยูเจไฮดรอลิค 
86/22 ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี 84000 
062-0831029 

จัดจ้างซ่อมคีมบบีไฮดรอลิค 
CHAINANT ของทีมงานแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้อง กฟจสฎ. 

1,830.00 17/01/2565 เลขท่ี 3001997496 1 

38 3801400388179 เอสยูเจไฮดรอลิค 86/22 ซ.ทุ่งข่า ถ.กะ
โรย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 

จัดจ่างซ่อมแซมคีมบีบหลอดต่อสาย 
IZUMI ของชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 
กฟจ.สฎ. 

14,665.00 18/01/2565 เลขท่ี 3002002622 1 

39 0845545000448 บ.เอ็น ที ที โฟล์คลิฟท์ จ ากัด  
68/2 ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84130 

ค่าซ่อมมอเตอร์พวงมาลยัรถโฟล์
คลิฟท์ไฟฟ้า 

3,745.00 20/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000071515 

3 

40 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7891 สฎ. 

6,054.06 21/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000081262 

1 

41 3841300013475 นายสกลเกียรติ หนูฉิม เลขท่ี 99/11 ม.
8 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั ง
มิเตอร์ใหม่,สับเปลี่ยน,รื อถอน,ย้าย,

9,900.00 21/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000081412 

1 



เพิ่ม-ลด ขนาดและปรับปรุงมเิตอร์ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

42 3801400388179 ร้านเอสยูเจไฮดรอลิค เลขท่ี 86/22 ซ.ทุ่ง
ขา ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ช่าง 3 รายการ 

1,510.00 24/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000084133 

1 

43 3801400388179 ร้านเอสยูเจไฮดรอลิค เลขท่ี 86/22 ซ.ทุ่ง
ขา ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 

จัดซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 
จ านวน 3 รายการ 

1,510.00 24/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000084118 

1 

44 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ สาขาท่ี 00000 เลขผู้
เสียภาษี 0843531000511 จ านวน 
3,790 บาท 
ปตท.ชูเกียรติปโิตรเลยีม จ านวน 
1,950.10 บาท 
ปตท.ชยางกูรคันธุรี จ านวน 1,800 บาท 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง เดือน ธ.ค. 
2564 

7,540.10 25/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2100024880 

1 

45 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์แผนกก่อสร้าง 

88,650.00 25/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2100024910 

3 

46 0853543000082 หจก.วิยะดาปิโตรเลี่ยม (2000) สาขา
บางใบไม ้
66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สฏ. 
84000 

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
3กฒ-3129 กทม. 

5,440.00 25/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2100024880 

3 

47 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
6กบ-7183 กทม. 

8,760.00 25/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2100024880 

3 

48 1840800005628 ร้านอาหารน  าเพชร 
เลขท่ี 61/1 ม.1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี
ครัวชมพู 
เลขท่ี 87 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

ค่ารับรอง 5,000.00 25/01/2565   1 



49 3841300013475 นายสกลเกียรติ หนูฉิม บ้านเลขท่ี 99/11 
ม.8 ต.บา้นนา อ.บ้านนาเดมิ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั ง
มิเตอร์ใหม่,สับเปลี่ยน,รื อถอน,ย้าย,
เพิ่ม-ลด ขนาดและปรับปรุงมเิตอร์ 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

7,985.00 25/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000517158 

1 

50 0845562006955 บริษัท ว-ีเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั เลขท่ี 
10/18 หมู4่ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-
205169 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7135 สฎ. 

21,688.90 27/01/2565 เลขท่ี สฏ/
2000107647 

3 

51 0845556003974 บ.สิรสิินกรุ๊ปจก. เลขท่ี 452/24 ถ.ชน
เกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ. 

จัดซื อโทรทัศน์สี Smart TV ขนาด 
55 นิ ว พร้อมขาตั ง 

27,820.00 27/01/2565 เลขท่ี 3001997195 1 

52 0105559035954 บ.ดับบลิวบี บ็อกซ์ จ ากดั 
42/4 ม.3 ต.บางน  าจืด อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000 
034-112959 

ขออนุมัติจัดซื อกล่องใส่ใบส าคัญจา่ย 5,136.00 27/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000107378 

3 

53 3840800332765 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 150/41 ถ.ดอน
นก ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

ค่าถ่ายเอกสาร ผบค. 494.00 27/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000106360 

1 

54 0105550069147 บริษัท วิลคอน ดิสทรบิิวช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 161/270-271, 353-
354 ซ.วิภาวดีรังสติ 76 แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กทม. 

ค่าจ้างซ่อมหมึกพริ นเตอร ์ 6,741.00 27/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000106340 

1 

55 0843549002109 หจก.สุพจน์ การพมิพ์ บ้านส้อง(ส านักงาน
ใหญ่) 
เลขท่ี 146/3 หมู่ที่4 ต าบล บ้านส้อง 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84190 โทร 0-7736-1423 

จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธด์้าน
ความปลอดภัย 

2,778.00 27/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000109227 

1 

56 0845556003974 บริษัท สนทองธนกิจ จ ากัด 
เลขท่ี 69/25 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ร้านมงคลเฟอร์นิเจอรไ์ม้  
เลขท่ี 83/21 ม.2 สี่แยกตาปาน ต.

จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน งบส ารอง
เร่งด่วน 

57,050.00 27/01/2565 เลขท่ี 3002006480 1 



มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
บริษัท สิรสิิน กรุ๊ป จ ากัด 
เลขท่ี 452/25 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

57 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7134 สฎ. 

5,981.30 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000114575 

3 

58 0105563093785 บ.เนเชอรัล 168 จ ากัด 
129/225 ซ.บางบอน 3 ซ.14 แขวง
หลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 
10160 
092-4979664 

ขออนุมัติจัดซื อกระดาษ Thermal 
ส าหรับเครื่องบันทึกการเกบ็เงิน 
POS 

39,055.00 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000113315 

3 

59 0843549002109 หจก.สุพจน์ การพมิพ์ บ้านส้อง (ส านักงาน
ใหญ่) 
เลขท่ี146/3 หมู่ที่4 ต าบลบ้านสอ้ง 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84190 โทร 0-7736-1423 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ด้านความปลอดภยั กิจกรรมPSC 

960.00 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000114453 

1 

60 3849900337163 อู่ใหญ่การช่าง 
78/255 หมู่บ้าน สวนหลวง ซอยวัดโพธ์ิ
นิมิตร ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 8-7135 สฎ. 

15,950.00 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000114506 

3 

61 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจดัซื อน  ากลั่น 513.60 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000114617 

3 

62 0845540000091 บริษัท สยาม พี.พี.ซี.ออโตเมชั่น จ ากัด 
331-42 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

จัดซื อครภุัณฑส์ื่อสาร 8,000.00 28/01/2565 เลขท่ี สฎ/
3001998070 

1 

63 0105543096169 บ.โปร ไอ.ที.ลิ งค์ จ ากัด  
338/180 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

ขออนุมัติจัดซื อแบบพิมพ์กระดาษ
ต่อเนื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 

13,913.00 31/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000146789 

3 



02-5393332 

64 0105543096169 บ.โปร ไอ.ที.ลิ งค์ จ ากัด 
338/180 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 
02-5393332 

ขอนุมัติจัดซื อแบบพิมพ์กระดาษ
ต่อเนื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 

13,910.00 31/01/2565 เลขท่ี สฎ/
2000146789 

3 

65 3929900202470 นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวโรจน์  
ที่อยู่ 325/32 หมู่ที4่ ต.มะขามเตี ย อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี
84000 
โทร 089-7253482 

จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธล์านฝึก
ทบทวนด้านความปลอดภัยในการ
ท างานด้านช่าง 

8,800.00 01/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000127742 

1 

66 3849900224351 ร้านไทยสินยานยนต์ เลขท่ี244/3 ถนน
ชนเกษม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อม
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 
1กอ-9162 นศ. 

220.00 01/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000124851 

3 

67 3849900040039 ร้านสุทธิรตัน์ยานยนต์(เอ๋มอเตอร์ไซด์) 
164 หมู่ 4 (แยกก านันธร) ถนนโฉลกรัฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อม
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 
บ-1367 สฎ. 

1,820.00 01/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000124882 

3 

68 3841300013475 นายสกลเกียรติ หนูฉิม บ้านเลขท่ี 99/11 
ม.8 ต.บา้นนา อ.บ้านนาเดมิ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั ง
มิเตอร์ใหม่,สับเปลี่ยน,รื อถอน,ย้าย,
เพิ่ม-ลด ขนาดและปรับปรุงมเิตอร์ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

8,270.00 01/02/2565 เลขท่ี บนน/
2000517179 

1 

69 0105550069147 บ.วิลคอนดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 
161/270-271,353-354 ซ.วภิาวดี
รังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกซ่อม
เครื่องพริ นเตอร ์

6,741.00 04/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000146494 

3 

70 0105550069147 บ.วิลคอนดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 
161/270-271,353-254 ซ.วภิาวดี
รังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพริ นเตอร ์ 6,741.00 04/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000146531 

3 



กรุงเทพฯ 10210 
02-9967099 

71 3849900315151 ร้าน ป.โลหะ เครื่องปั๊มน  า และ ถังน  าความจุ 
200 ลติรขึ นไป 

28,000.00 04/02/2565 เลขท่ี สฎ/
3002007413 

3 

72 0847114802172 ร้านเพชรรตัน์เทรดดิ ง 390/2 ม.4 ถ.
อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

บันไดชนิดท าท าด้วยอลูมเินียม/ปรับ
รูปร่างได ้

7,000.00 04/02/2565 เลขท่ี สฎ/
3002007408 

3 

73 3849900137750 นายพรเทพ ยวงเจรญิ 
383 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
093-5844008 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

4,530.00 07/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000154514 

3 

74 3840100093601 นายฤทธิเดช คงฤกษ ์
88/3 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
099-1673405 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

9,375.00 07/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000154566 

3 

75 3840100550115 นายวรา สุวรรณวงศ์ 
5/63 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
063-1954661 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

3,810.00 07/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000154548 

3 

76 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นายวิทยา บุญทรัพย ์ 2,562.09 07/02/2565 เลขท่ี 3002013673 3 

77 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นฤมล ห้าวหาญ 4,266.23 07/02/2565 เลขท่ี 3002016362 3 

78 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

นางสาวรัชติกาญ เพ็ชรานันทน์ 6,044.47 07/02/2565 เลขท่ี 3002016349 3 

79 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นางสาวลาวลัย์ โพธ์ิแป้น 6,505.50 07/02/2565 เลขท่ี 3002016372 3 

80 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นางสาวแพรพรรณ์ 
ไพฑูรย ์

4,286.74 07/02/2565 เลขท่ี 3002016342 3 



81 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นางสาววิภาพร การ
มานะ 

8,662.81 07/02/2565 เลขท่ี 3002016341 3 

82 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นางสาวณัฐพร ทองนา 13,658.81 07/02/2565 เลขท่ี 3002016287 3 

83 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายอกนิษฐ์ ศรีรุ่งเรือง 3,764.98 07/02/2565 เลขท่ี 3002016292 3 

84 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายสว่าง เพชรยัง 2,913.81 07/02/2565 เลขท่ี 3002016298 3 

85 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นายวีระพงษ์ เมือง
พร้อม 

4,553.15 07/02/2565 เลขท่ี 3002016301 3 

86 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ นางสาวกรรณิการ์ รอด
พันชู 

13,180.10 07/02/2565 เลขท่ี 3002016334 3 

87 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ บ.เชฟรอน (ไทย) 18,522.70 07/02/2565 เลขท่ี 3002016168 3 

88 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางอัมพกา ขวัญรักศรี 9,810.89 07/02/2565 เลขท่ี 3002016283 3 

89 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางสาวจุรมาศ ช่วยรอด 2,877.40 07/02/2565 เลขท่ี 3002016156 3 

90 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นายแฟง สุวรรณบุตร 2,263.94 07/02/2565 เลขท่ี 3002016153 3 

91 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นายสามารถ ทวิชสังข์ 4,214.21 07/02/2565 เลขท่ี 3002016187 3 

92 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตญ นายวันชัย อินท์ชัยและ
พวก 

10,339.21 07/02/2565 เลขท่ี 3002016233 3 

93 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางสาวโสภา นุ้ยบตุร 6,035.59 07/02/2565 เลขท่ี 3002016236 3 

94 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางจริาภรณ์ นวลจันทร์ 4,376.25 07/02/2565 เลขท่ี 3002016224 3 

95 3102101752577 ห้างหุ้นส่วนสามัญวสิุทธ์ิศิลป์ เลขที่1/32 
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
สนามฝึกทบทวนการปฏิบตัิงานด้าน

695.50 08/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000159809 

1 



84000 ช่าง ขนาด1.00*3.50 เมตร 
จ านวน1 ผืน 

96 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

ขยายเขตฯ นางสาวศิริวมิล ศลิป
พรหมมาศ 

1,650.29 08/02/2565 เลขท่ี 3002013570 3 

97 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

นายพิทักษ์ แก้วบุญส่ง 7,121.56 08/02/2565 เลขท่ี 3002013644 3 

98 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

นายสามารถ อินทร์มา 4,673.30 08/02/2565 เลขท่ี 3002013603 3 

99 3801200696228 นายสมเกียรติ บุญธรรม 7/79 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์าน ี

นางศวรรณลักษณ์ ไพฑูรย ์ 10,953.58 08/02/2565 เลขท่ี 3002013578 3 

100 3801200696228 หจก.ทรัพย์วารี การไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎร์ธาน ี

นายโอภาส นาคกุล 2,913.81 08/02/2565 เลขท่ี 3002013604 3 

101 0843542000682 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปวรรัตน์ (ส านกังาน
ใหญ่) 
99/568 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ต าบล
บางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
โทร.081-7372749 

ค่าจ้างรถเครนขนาด25ตัน 9,630.00 08/02/2565 เลขท่ี 3002009090 3 

102 0105537045761 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 184 ชั น 2 ถนนสุ
รวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์
หมายเลขทะเบียน 6กบ-7183 
กทม. 

10,935.40 09/02/2565 เลขท่ี อนุมัติ ผจก.สฏ. 9 
ก.พ.2565 PO เลขท่ี 
3001293991 

3 

103 0845564000407 บริษัท ทรี ออโต้ ไทร์ จ ากดั เลขท่ี 
1/100 หมู5่ ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขออนุมัติจ่ายเงินค่ายางรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7891 สฎ. 

34,399.99 09/02/2565 เลขท่ี 3002006271 3 

104 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 88/8 ม.
15 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

รถเข็น 828.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181368 

3 

105 0994000565755 น  าดื่มราชพฤกษ์ 272 ม.9 ถ.สรุาษฎร์-
นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ค่าน  าดื่ม 2,010.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181696 

3 



106 0845562010553 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั 
244/68 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎณ์ธานี 84000 

ค่าดรัมหมึก BROTHER 
DR235,TN2480 

4,545.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181629 

3 

107 3840800332765 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 150/41 ถ.ดอน
นอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน 
มกราคม 2565 

272.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181559 

3 

108 0845562010553 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนริี่ จ ากัด 
244/68 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ค่ากระดาษ A4 จ านวน 44 รมี 
เดือน มค65 

4,488.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181498 

3 

109 3840800332765 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 150/41 ถ.ดอน
นก ต,ตลาด อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค. 2565 64.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000181676 

1 

110 0845543000564 ร้านสนทองธน 
69/25 ถ.กาญจนวิีีถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.
สุราษฎร์ธานี 84000 
077-273829 

ขออนุมัติจัดซื อครภุณัฑ์ส านักงาน 
งบส ารองกรณจี าเป็นเร่งด่วน 

53,800.00 11/02/2565 เลขท่ี สฎ/
3002008327 

3 

111 3840100093601 นายฤทธิเดช คงฤกษ ์
ที่อยู่ 88/3 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขาม
เตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

9,420.00 12/02/2565   3 

112 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 81-0935 สฎ. 

15,482.90 14/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000190829 

3 

113 3801400599307 นายวัชรินทร์ แสวงลาภ บ้านเลขท่ี 
249/77 หมู่ 4 ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขออนุมัติคืนเงินหลักประกันการ
เสนอราคาซื อพัสดุประเภทรถยนต์ 

2,250.00 14/02/2565   3 

114 0845543000564 บริษัท สนทองธน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
69/25 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี 84000 

โต๊ะประชุมส าหรับ 6 คน และ เกา้อี 
ส าหรับห้องประชุม 

34,133.00 17/02/2565 เลขท่ี สฎ/
3002007402 

3 

115 1749900320664 ร้านขายยา ชนกเภสัช เลขท่ี 356/10 ม.
2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

จัดซื อเจลล้างมือและแอลกอฮอลท์ า
ความสะอาด ใช้งานประจ า กฟย.อ.

1,440.00 17/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000203002 

1 



บนน. 

116 0845543000564 บ.สนทองธน จก. เลขที่ 69/25 ม.1 ต.
บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธาน ี

จัดซื อครภุัณฑส์ านักงาน (โตะ๊-เก้าอี  
จ านวน 6 รายการ) 

95,700.00 17/02/2565 เลขท่ี สฎ/
3001998695 

1 

117 0853543000082 หจก.วิยะดาปิโตรเลียม (2000) สาขา
บางใบไม้ เลขท่ี 66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ค่าน  ามันเชื อเพลิงและสารหล่อลื่น 
15-28 ก.พ. 65 

4,117.60 17/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000207795,20002
07590,2000207612
,2000207649 

1 

118 3841700211983 ร้านแม็กกราฟฟิก เลขท่ี 53 ม.2 ต.นาใต้ 
อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 

จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 
มกราคม 2565 

493.00 21/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000222642 

1 

119 0103549017331 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีอาร์ พลสั 
ส านักงานใหญ่  
588/70 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

จัดซื อหมึกพิมพ์ Line Printer 8,025.00 21/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000222735 

1 

120 0103541023812 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซเีอสที อินสทรเูม้นท์ 
(ไทยแลนด์) ตั งอยูเ่ลขท่ี 95  
ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
0103541023812 

จัดซื อเครื่องวัดระยะทางบนแผนท่ี 
(Curvimeter) จ านวน 1 รายการ 

5,500.00 21/02/2565 เลขท่ี 3002010695 3 

121 3841700246574 ร้าน T.P เซฟตี  เลขท่ี 64/1 ม.6 ต.บ้าน
นา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

จัดจ้างบ ารุงรักษาและเติมน  ายาเคมี
ถังดับเพลิง ใช้งานประจ า กฟย.อ.
บนน. 

1,000.00 21/02/2565   1 

122 3841700621707 ภัตตาคารป็อปอายวภิาวด ี
เลขท่ี 69/68 ม.5 ถ.วิภาวดี ต.มะขาม
เตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี
Rocket Espresso Cafe 
เลขท่ี 227/23 ม.7 ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ร้านอาหารบ้านปลายคลอง 
เลขท่ี 85 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุ

ค่ารับรอง 5,000.00 23/02/2565   1 



ราษฎร์ธาน ี

123 3849900188834 ร้านจุฑาภรณ์ซีร็อค 20/55-56 ถ.
ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธานี 84000 

ค่าถ่ายเอกสารร้านจุฑาภรณซ์ีร็อค 493.00 25/02/2565 เลขท่ี สฎ/
2000252191 

3 

124 0103550002644 หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส 
33/2 ม.23 ซ.อินทรวาส 21 ถ.
อินทรวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งช่ัน 
กทม.10170 

ซื อพัสดุอุปกรณ์ งานบ ารุงรักษาหม้อ
แปลง 

53,500.00 28/02/2565 เลขท่ี 3002018804 3 

125 3840100093199 สวนศิลาแก้ว 83/36 ม.3 ถ.เลีย่งเมือง 
ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ค่าบ ารุงรักษาต้นไมับริเวณส านักงาน 4,500.00 01/03/2565 เลขท่ี สฎ/
20000260369 

3 

126 1130600001587 ร้าน ข้าวหอมคาร์แคร์ เลขท่ี 88/41 
ถนนดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าล้างรถยนต์
จ านวน 3 คัน 

1,050.00 01/03/2565 เลขท่ี สฏ.
2000260228 

3 

127 0843531000511 ปั๊ม หจก.ส.จินดาวุฒ ิ ค่าน  ามันเชื อเพลิงหมายเลขทะเบยีน
รถยนต์  กจ.9196 นศ. 

1,440.00 01/03/2565   3 

128 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ สาขาท่ี 00000 เลขผู้
เสียภาษี 0843531000511 จ านวน 
5,260.- บาท 
หจก.วิยะดาปิโตรเลียม สาขาท่ี 00002 
เลขผูเ้สียภาษี 0853543000082 
จ านวน 2,390.- บาท 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง ผบค. 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

9,540.00 03/03/2565 เลขท่ี อนุมัติ 
ผจก.กฟจ.สฎ. 

1 

129 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขตฯ  จส.นายชิตพงศ์  หทยั
วสีวงศ์ 

44,598.86 04/03/2565 เลขท่ี 3002021577 3 

130 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์

ขยายเขตฯ  สนง.กฟย.อ.บ้านาเดมิ 50,867.74 04/03/2565 เลขท่ี 3002021582 3 



ธาน ี

131 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขต  ปปไฟตกบริเวณ  ซ.
ถนอม  ถ.สายบ้านท่าเพชร - บ้า
นิคม 

70,717.19 04/03/2565 เลขท่ี 3002021572 3 

132 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขตฯ จส.บริษัท กฤตพร  
พร็อพเพอร์ตี   จ ากัด 

59,140.86 04/03/2565 เลขท่ี 3002021592 3 

133 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางอลิศรา  เมืองแมน 10,737.58 04/03/2565 เลขท่ี 3002021585 3 

134 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางบุญเลื่อง  เทการ 12,457.96 04/03/2565 เลขท่ี 3002021587 3 

135 3801200696228 นายสมเกียรติ  บุญธรรม  7/79 ถ.
ราษฎร์บ ารุง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางอลิศรา  เมืองแมน 10,737.58 04/03/2565 เลขท่ี 3002021585 3 

136 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯนายมาโนช  หนูนวลและ
พวก 

8,699.67 04/03/2565 เลขท่ี 3002021608 3 

137 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นายไมตรี  เพ็ชรเกลี ยง 27,370.80 04/03/2565 เลขท่ี 3002021603 3 

138 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นายโชติก  ชุณหวิกสติ 5,086.17 04/03/2565 เลขท่ี 3002021605 3 

139 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางสาวจันทร์วิภา  
ธนาโรจน ์

12,849.29 04/03/2565 เลขท่ี 3002021653 3 

140 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางวันทนา  รุ่งเรือง 4,266.23 04/03/2565 เลขท่ี 3002021600 3 

141 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางสภุาภรณ์  ศรีทิพย ์ 7,539.89 04/03/2565 เลขท่ี 3002021614 3 

142 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางวรรณดี  อัครปฐม
กุล 

17,883.57 04/03/2565 เลขท่ี 3002021658 3 



143 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางสาวดวงพร  ชูชีพ 6,749.51 04/03/2565 เลขท่ี 3002021637 3 

144 3801200696228 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นายเวียง  ชูสุวรรณ ์ 4,058.97 04/03/2565 เลขท่ี 3002021647 3 

145 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นายประภาส  สุระกา 3,065.57 04/03/2565 เลขท่ี 3002021650 3 

146 3801200696228 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางอรจติต์  ชูเพชร 4,219.41 04/03/2565 เลขท่ี 3002021645 3 

147 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7891 สฎ. 

4,590.30 07/03/2565 เลขท่ี สฎ.
2000289575 

3 

148 0845547003606 บ.โคลเีซี่ยมสุราษฎร์ซติี   
321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
077-910168 

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟในการเช่า
พื นที่ PEA SHOP สาขาโคลีเซีย่มสุ
ราษฎร์ธาน ี

3,828.30 07/03/2565 เลขท่ี อนุมัติ สฎ.
2000291078 

3 

149 1840100439099 ร้าน พิศาลมอเตอร์ เลขท่ี 72/4 หมู่1 
ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-283336 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7825 สฎ. 

7,029.90 07/03/2565 เลขท่ี สฏ. 
2000289538 

3 

150 3849800080306 ร้าน จี เค ช็อป เลขท่ี 48 ซ.ประชาอุทิศ 
ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

จัดซื อวัสดเุบ็ดเตลด็ในส านักงาน 7 
รายการ ใช้งานประจ า กฟย.อ.บนน. 

1,739.00 07/03/2565 เลขท่ี บนน/
2000290651 

1 

151 3849800080306 ร้านจีเคช็อป ท่ีอยู่ 48 ซ.ประชาอุทิศ ต.
นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

จัดซื อวัสดสุ านักงาน จ านวน 17 
รายการ ใช้งานประจ า กฟย.อ.บนน. 

3,100.00 07/03/2565 เลขท่ี บนน/
2000290507 

1 

152 0845540000091 บ.สยามพี.พี.ซี.ออโตเมชั่น จ ากัด 
331/41-42 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขาม
เตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
077-275384-6 

ขออนุมัติจัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร
สี A4 

2,200.00 07/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000289600 

3 

153 0845552005441 บริษัท ออฟฟิศ รีเทล จ ากัด 227/223 
ม.4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี ย อ.เมอืงสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ค่าหมึกพริ นเตอร์ ผบค. 9,780.00 07/03/2565 เลขท่ี สฎ.
2000289638 

1 



154 0994000565755 น  าดื่มราชพฤกษ์ 272 ม.9 ถ.สรุาษฎร์-
นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ค่าน  าดื่ม 1,980.00 07/03/2565 เลขท่ี - 3 

155 0845559006478 บริษัท ทรงพรเจรญิการเกษตรและจักรกล 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ 38/2-10 หมู่ 2 
ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ต าบลวัดประดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-200208 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 82-0125 สฎ. 

39,825.40 08/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000292584 

3 

156 0107552000146 บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จก. (มหาชน) เลขท่ี 
1177 อาคารเฟริ์ส แบงก์ค็อก ชั น 8 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กทม. 10400 

จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องมือเครื่องใช้ งบ
ลงทุนประจ าปี 2565 หมวดส ารอง
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  จ านวน 3 
รายการ 

52,965.00 08/03/2565 เลขท่ี สฎ/
3002011883 

1 

157 3501200310721 ร้าน ที.พี.ซีร็อกซ์  9/12-13 ถ.ดอนนก 
ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

ค่าถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ ์ 
2565 

2,278.30 08/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000292962 

3 

158 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารีการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขตฯ  นางสาวปาจรยี์  ต้นสงู
เนิน 

15,590.29 08/03/2565 เลขท่ี 3002029693 3 

159 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางกนกวรรณ  ศรีทอง 7,800.89 08/03/2565 เลขท่ี 3002029648 3 

160 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นางมาลี  ศรีนลิ 4,095.28 08/03/2565 เลขท่ี 3002029766 3 

161 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นางกัญญา  ไพศรีรตัน ์ 4,501.08 08/03/2565 เลขท่ี 3002029761 3 

162 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นางปาณสิรา  ธวัชทองปรีชา 2,877.40 08/03/2565 เลขท่ี 3002029759 3 

163 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นางสมจติร  แพรส ี 2,898.21 08/03/2565 เลขท่ี 3002029775 3 



164 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายไพศาล  พงศ์ธิติเมธ ี 5,117.38 08/03/2565 เลขท่ี 3002029778 3 

165 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต บริษัทฟ้าใส คอนสรัคชัน่
ทูลล ์

1,470.78 08/03/2565 เลขท่ี 3002029781 3 

166 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คฟม.อบจ.สรุาษฎร์ธานี (ไฟถนน
ซอย 2) 

5,572.36 08/03/2565 เลขท่ี 3002029783 3 

167 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นายธนาวุฒ ิ ขวัญ
ทองและพวก 

11,571.47 08/03/2565 เลขท่ี 3002029807 3 

168 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขตนางสริิพิม  ฉายวงศกร 5,583.14 08/03/2565 เลขท่ี 3002029811 3 

169 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายสนั่น  ซองรัมย ์ 4,240.22 08/03/2565 เลขท่ี 3002029817 3 

170 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต ณัฎฐ์ชุดา  ไม้ทองงาม
ธรรม ์

6,273.42 08/03/2565 เลขท่ี 3002029733 3 

171 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายธุวพล  ทองอินราช 5,096.57 08/03/2565 เลขท่ี 3002029828 3 

172 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายกติติพงษ์  พวงมาลา 4,276.63 08/03/2565 เลขท่ี 30020298631 3 

173 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยาเยขต นส.ช่ืนทิพย์  นุ่นแป้น 5,978.38 08/03/2565 เลขท่ี 3002029700 3 



174 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต ปป.บริเวณครัวตาตุ่น 21,331.22 08/03/2565 เลขท่ี 3002029703 3 

175 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายเกรียงศักดิ์  เอ็กเพชร์ 4,281.83 08/03/2565 เลขท่ี 3002029706 3 

176 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.สรุีพร  พัฒนากิจ
สมบูรณ ์

5,127.78 08/03/2565 เลขท่ี 3002029738 3 

177 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายประยตุต์  สุวรรณ
น้อย 

2,877.40 08/03/2565 เลขท่ี 3002029710 3 

178 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายประยตุต์  สุวรรณ
น้อย 

2,877.40 08/03/2565 เลขท่ี 3002029710 3 

179 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายชาติชนะ  แก้วกรณ ์ 2,877.40 08/03/2565 เลขท่ี 3002029715 3 

180 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายธนากร  บุตรวิเศษศิล 3,744.17 08/03/2565 เลขท่ี 3002029742 3 

181 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายชาญชัย  เชียร์ศริกลุ 2,670.76 08/03/2565 เลขท่ี 3002029745 3 

182 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นางอุไรวรรณ  กอง
สัมพันธ์ 

911.24 08/03/2565 เลขท่ี 3002029747 3 

183 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นายจรสั  พัฒนสิงห ์ 36,598.65 08/03/2565 เลขท่ี 3002030279 3 



184 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต  นส.ปยิธิดา แก้วคุ้มภัย 1,650.29 08/03/2565 เลขท่ี 3002030277 3 

185 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายชิตพงษ ์ หทัยวลีพงศ ์ 1,650.29 08/03/2565 เลขท่ี 3002030283 3 

186   หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายนฤนาท  วิศษรตัน ์ 1,509.29 08/03/2565 เลขท่ี 3002030274 3 

187 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.จุรมีาศ  ช่วยรอด 16,912.51 08/03/2565 เลขท่ี 3002030251 3 

188 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นส.วรรณภา  ตั งตันเจริญ 4,219.41 08/03/2565 เลขท่ี 3002030265 3 

189 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายสิทธิโชค  พุ่มฤกษ ์ 6,241.77 08/03/2565 เลขท่ี 3002030259 3 

190 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.วริศรา  วิริยากุลภัทร 5,294.23 08/03/2565 เลขท่ี 3002030239 3 

191 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายธนากร  บุตรวิเศษศิล 7,942.18 08/03/2565 เลขท่ี 3002030244 3 

192 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นายทักษิณ  บุตร
ทอง 

4,219.41 08/03/2565 เลขท่ี 3002030254 3 

193 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นางรุ่งฤดี  ค าแก้ว 12,906.98 08/03/2565 เลขท่ี 3002034961 3 



194 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายประเวศ  แก้วกัญญา
ต ิ

14,967.33 08/03/2565 เลขท่ี 3002034959 3 

195 0845547003606 บ.โคลเีซี่ยมสุราษฎร์ซติี  จ ากัด 
321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
077-910168 

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟในการเช่า
พื นที่ Pea Shop สาขาโคลีเซี่ยมสุ
ราษฎร์ธาน ี

4,171.20 09/03/2565   3 

196 0805354300082 หจก.วิียะดาปิโตรเลียม 
66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
098-9897076 

จ่ายค่าน  ามันรถยนต์ 7กม 1642 
กทม. 

4,724.70 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100074375 

3 

197 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่า
น  ามันเชื่ีอเพลิงแผนกก่อสร้าง 

98,890.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100074465 

3 

198 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
9กฒ-3129 กทม. 

8,770.90 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100074401 

3 

199 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
6กบ-7183 กทม. 

10,540.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/210074375 3 

200 0843564003081 หจก.อานนท์ เพาเวอร์คลู แอร์ 238/69 
ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

ค่าซ่อมระบบท่อน  าทิ ง
เครื่องปรับอากาศ 

1,070.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000306939 

3 

201 3840100550115 นายวรา สุวรรณวงศ์ 
ที่อยู่ 5/63 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
เบอร์โทร 063-1954661 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

3,705.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000308702 

3 

202 3849900137750 นายพรเทพ ยวงเจรญิ 
ที่อยู่ 383 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
เบอร์โทร 093-5844008 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

4,740.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000308671 

3 



203 3840100093601 นายฤทธิเดช คงฤกษ ์
ที่อยู่ 88/3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
เบอร์โทร 081-8942372 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

9,435.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000308605 

3 

204 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิง 

20,980.00 10/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100078486 

3 

205 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายพยุงศักดิ์    เพชร
รัตน ์

7,589.27 10/03/2565 เลขท่ี 3002029690 3 

206 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นางบญุจันทร์  วีระ
เผ่า 

3,744.17 10/03/2565 เลขท่ี 3002029623 3 

207 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต น.ส.ธนานันท์  เสลาคุณ 4,240.22 10/03/2565 เลขท่ี 3002029644 3 

208 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายประสิทธ์ิ  เซี ยงอั ง 4,209.01 10/03/2565 เลขท่ี 3002029633 3 

209 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นางปารณีย์  รูปวเิชตร 4,286.81 10/03/2565 เลขท่ี 3002029827 3 

210 0843556001791 หจก. อมร อิควิปเม้นท์ (ส านักงานใหญ่) 
ตั งอยู่เลขท่ี 84/1 หมู่ที ่4 ต าบลวัดประดู่ 
อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี โทรศัพท ์089-7298652 

จัดซื อพัสดเุพื่องานรื อถอนติดตั ง Air 
Break Switch 115 Kv พื นที่ 
กฟย.บนน. ตามหมายเลข WBS. I-
64-K-SRT04.19.3906 จ านวน 
3 รายการ 

6,286.25 11/03/2565   1 

211 0845547003606 บริษัท โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ ซิตี  จ ากัด 
ที่ตั ง 321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี
โทร.910168-9 

ขออนุมัติจ้างเช่าพื นที่ส่วนหนึ่ง
ศูนย์การค้าโคลีเ่ซี่ยม สุราษฎร์ธานี 
ประจ าเดือน 02/2565 

31,115.00 11/03/2565 เลขท่ี ช.(สฎ.) บป.-
002/2564 ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2565 

3 



212 0847114813336 ร้าน แมมมอส ซาวด์แอนด์แอร์ ส านักงาน
ใหญ่ 
183/8 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธ์ิ - บางใหญ่ ต.
มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

จัดซื อไมโครโฟน กล้องเว็บแคม 
และสาย USB 

3,520.30 14/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000322249 

1 

213 - นายจรูญ ชมสันติ เลขท่ี 194/16 ม.13 
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์าน ี

ค่าซ่อมท่อประปาต่อท่อประปาเขา้
แท็งน  า 

3,000.00 14/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000322970 

3 

214 3919900117430 ร้านสรุาษฎร์ สเตช่ันเนอรี่(ส านักงานใหญ่) 
681 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

ค่ากระดาษเช็ดมือ,กระดาษเท็ชชู่
ม้วนใหญ ่

5,050.00 14/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000322520 

3 

215 3849900188834 ร้านจุฑาภรณ์ซีรอกซ์ 20/55-56 ถ.
ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธานี 84000 

ค่าถ่ายเอกสาร 362.00 14/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000322606 

3 

216 3840900066706 ร้านทุ่งเตาเภสัช    (นายสมนึก ลมิปิเจรญิ) 
169/11 ม.1 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี  โทร.0816930600 

จัดซื อ แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ 
5,000 Ml. 1 รายการ 

3,000.00 14/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000322377 

1 

217 0843562002354 หจก.พี.ดี.เครน ตั งอยู่เลขท่ี42/1 หมู่6 ต.
กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

จ้างเครื่องกลหนักประเภทรถเครน 
ขนาด 25 ต้น 

9,000.00 14/03/2565 เลขท่ี 3002026142 2 

218 0105536080112 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด สาขาบ้าน
นาเดิม เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
0105536080112 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง กฟย.อ.บนน. 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

22,000.00 15/03/2565 เลขท่ี บนน/
2100082172,21000
82176 

1 

219 1749900320664 ร้านขายยา ชนกเภสัช เลขท่ี 356/10 ม.
2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

จัดซื อชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง 
(Antigen test kit) ใช้งานใน 
กฟย.อ.บนน. จ านวน 20 ชุด 

1,600.00 15/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000329351 

1 

220 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ผจ-2753 สฎ. 

11,748.60 15/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000330295 

3 



221 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 81-8782 นศ. 

8,774.00 15/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000332892 

3 

222 0105537045761 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 184 ชั น 2 ถนนสุ
รวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์
หมายเลขทะเบียน 6กบ-7183 
กทม. 

10,935.40 15/03/2565 เลขท่ี อนุมัติ ผจก.สฎ. ลว.
15 มี.ค.2565 PO เลขท่ี 
3001293991 

3 

223 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขตนางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร 2,667.17 15/03/2565 เลขท่ี 3002029619 3 

224 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต น.ส.ปัทมา  ศรีพัฒน ์ 9,340.25 15/03/2565 เลขท่ี 3002029614 3 

225 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.มัญชลินทร์  สะโรจน์ 45,511.62 15/03/2565 เลขท่ี 3002029653 3 

226 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต จส.บ.นางอัญชิสา  
ถิ่นพัฒน ์

27,737.52 15/03/2565 เลขท่ี 3002029666 3 

227 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยาเยขต นายณัฐวัฒน์  รักแดง 6,741.11 15/03/2565 เลขท่ี 3002029688 3 

228 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขค คฟม นส.ปาริชาติ  
สมบูรณล์ักขณา 

4,219.41 15/03/2565 เลขท่ี 3002029656 3 

229 1840100263721 นายอรรถพล ทองทรัพย ์
5/3 ม.2 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธานี 84000 
วงเงิน 14,525.00 บาท 

ค่าจ้างเหมาติดตั งมเิตอร ์ 14,525.00 16/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000342250 

3 



230 3849900248861 ร้านพงษ์ไชยแสงเพชร เลขท่ี259/18-
19 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ค่าวัสดสุ านักงาน 73 รายการ 20,773.00 16/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000342409 

3 

231 010753700521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี216 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ค่าวัสดุเบด็เตลด็ส านักงาน 3,916.00 16/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000342482 

3 

232 0845562010553 บริษัท เอ็มไพร์ สเตช่ันเนอรี่ จ ากดั 
244/68 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ค่ากระดาษ A4 4,488.00 16/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000342562 

3 

233 0105540100068 บริษัท มิชช่ัน อินโฟเทคโนโลยี จ ากัด  
ที่อยู่ 49 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร.02-2357000 

ขออนุมัติจัดซื อ Toner และ Drum 
เครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510  
ND 

10,165.00 16/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000342148 

3 

234 0843564000863 หจก.ทรัพย์วารการไฟฟ้า 107 ม.9 ต.
มะลวน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ขยายเขต บริษัท ซีพ ี ออลล์  จ ากดั 
(มหาชน) 

23,044.88 16/03/2565 เลขท่ี 3002029595 3 

235 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางเยวพา  ผ่องเคหา 4,292.23 16/03/2565 เลขท่ี 3002029670 3 

236 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นายสุรชัย  ทิพยชิต 4,318.24 16/03/2565 เลขท่ี 3002029684 3 

237 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  บ.ไทยคณุเฮง  จ ากัด 16,320.77 16/03/2565 เลขท่ี 3002029673 3 

238 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์ 9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นายโสมนัส  พริ มแกว้ 11,222.53 16/03/2565 เลขท่ี 3002029602 3 

239 3849900137750 นายพรเทพ ยวงเจรญิ 
383 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
093-5844008 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 

4,695.00 16/03/2565   3 

240 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7134 สฎ. 

4,205.10 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000345935 

3 



241 3841700211983 ร้านแม็กกราฟฟิก 53 ม.2 ต.นาใต้ อ.
บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 

จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 

640.00 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000346073 

1 

242 0845562006955 บริษัท ว-ีเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั เลขท่ี 
10/18 หมู4่ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-
205169 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 83-0349 สฎ. 

15,000.00 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000346007 

3 

243 0845562006955 บริษัท ว-ีเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั เลขท่ี 
10/18 หมู4่ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-
205169 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7135 สฎ. 

12,989.80 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000345981 

3 

244 0105540100068 บริษัท มิชช่ันอินโฟ เทคโนโลยี่ จ ากัด 49 
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสลีม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หมึกพิมพ์ Samsung MlT-
D307,Drum Samsung MLT-
R307 

10,165.00 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000345847 

3 

245 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ เลขท่ี 101 ม.6 ถ.ชน
เกษม ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

ค่าน  ามันเชื อเพลิงและสารหล่อลื่น 
ประจ าเดือน ก.พ. 65 

18,142.86 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000339597,20003
39615 

1 

246 0105556039541 บริษัทเอี่ยมพงศ์พัฒนา จ ากัด 108 ม.7 
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุม่แบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74110 

เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน 
ขนาห 50x50x 6มม ยาว 2,350 

67,410.00 17/03/2565 เลขท่ี 3002028717 3 

247 0923561000594 ปั๊มบางจากกาญจนดิษฐ์ , ปั๊ม ปตท.ส.
จินดาวุฒิ , ป๊ัม เอสทีดี.ธนชิเตชัย ราชบุรี , 
ปั๊ม ปตท.บางสะพาน 

ค่าน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 80-7668 สฎ. 

35,550.00 17/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000055813 

3 

248 3801200452892 นายวิชัย พัฒทวี 
ที่อยู่ 72 ถ.ประสานมิตร ต.ปากแพรก อ.
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
เบอร์ 081-0866764 

ค่าต่อกลับ 1,305.00 18/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000351552 

3 

249 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นายสรรพล  สรุัชชนา
นนท์ 

2,914.07 18/03/2565 เลขท่ี 3002030291 3 

250 0843565000565 หจก.เกียรติกาญจน์  9/5 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ขยายเขตฯ  นางสาวปิยนุช  อู่ขลิบ 1,816.58 18/03/2565 เลขท่ี 3002030295 3 



251 0105534089228 บริษัท ทักษิณยางยนต์ (1991) จ ากัด 
เลขท่ี 64/9 
ถนนสุราษฎร์-นครศรี ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี 84000 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าเปลี่ยนยางใน
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-
7134 สฎ. 

1,915.30 21/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000363100,20003
63111 

3 

252 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 82-4677 สฎ. 

29,146.80 21/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000363160 

3 

253 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7825 สฎ. 

15,247.50 21/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000363140 

3 

254 0845543000564 บริษัท สนทองธน จ ากัด 
ที่อยู่ 69/25 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมอืง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
โทร 077-273829 

ขออนุมัติจัดซื อชั นวางของเพื่อใช้
งานด้านบัญชีผู้ใช้ไฟรายใหญ ่

8,800.00 21/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000363063 

3 

255 3840100280894 นายส าเริง วงศ์จินดา 
243/57 หมู่ 4ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

สับเปลี่ยนมิเตอร์ช ารดุ 4,390.00 21/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000363020 

3 

256 3840100615179 ร้านอาหารล าพู 2 (ส านักงานใหญ)่23/1 
ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000                                                                                  
ร้านแซบอีหลเีด้อ (ส านักงานใหญ่)
101/77 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง  อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี
84000                                  ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด โอโซน-ดี 103 ม.3 ต.นา
ทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00 21/03/2565   3 



80280 

257 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.ณัฐธิดา  ทวีพงษ์ 6,043.62 21/03/2565 เลขท่ี 3002034619 3 

258 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.วิลาสินี  เหมทานนท ์ 5,905.55 21/03/2565 เลขท่ี 3002034609 3 

259 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นายโกศล  ทอง
มาลา 

4,198.61 21/03/2565 เลขท่ี 3002034594 3 

260 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยาเขต คฟม.นายวสิุทธ์ิ  ตรียุทธ 2,887.81 21/03/2565 เลขท่ี 3002034600 3 

261 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายสุรตัน์  บุญมาก 1,791.30 21/03/2565 เลขท่ี 3002034929 3 

262 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายวลิมล  อินทช่วย 7,042.79 21/03/2565 เลขท่ี 3002034905 3 

263 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นส.ธนัญญา  เหมทานนท ์ 1,650.29 21/03/2565 เลขท่ี 3002034967 3 

264 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.บา้นนายธนธรณ์  
จันทร์รักษ์ 

3,817.19 21/03/2565 เลขท่ี 3002034915 3 

265 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง

ขยายเขต นายสุพณ  ฐาปนาชัยนกุูล 1,509.29 21/03/2565 เลขท่ี 3002034954 3 



สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

266 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต คฟม.นส.กิตติพร  ไวอ่อน 5,424.84 21/03/2565 เลขท่ี 3002034930 3 

267 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นายณัฐวุฒิ  รุ่งแก้ว 5,302.63 21/03/2565 เลขท่ี 3002034969 3 

268 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

คฟม.นางวินดา  สุสันติราษฎร ์ 3,764.98 21/03/2565 เลขท่ี 3002034973 3 

269 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-9180 สฎ. 

10,058.00 22/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000368830 

3 

270 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7134 สฎ. 

4,996.90 22/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000368830 

3 

271 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายชยิน  ค ารณฤทธิศร 20,540.54 22/03/2565 เลขท่ี 3002034553 3 

272 0843557001159 หจก.เจอาร์ที วิศวกรรม 2014  56/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต บ.ริชวิธ พรีอพเพอร์ตี  75,652.28 22/03/2565 เลขท่ี 3002034563 3 

273 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายพิชชะ  ศูนยะคณิต 69,230.11 22/03/2565 เลขท่ี 3002034588 3 

274 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายวัชรงค์  วิเชียร 4,250.62 22/03/2565 เลขท่ี 3002034585 3 



275 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต ยน.เทศบาลนครสรุาษฎร์
ธานี ซ.ชนเกษม 21 

39,529.91 22/03/2565 เลขท่ี 3002034896 3 

276 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต ปป.ไลนเ์สื่มโทรม ซ.ตา
แดง 

24,401.62 22/03/2565 เลขท่ี 3002034902 3 

277 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต นายประจวบ  หนสูิงห์ 5,138.27 22/03/2565 เลขท่ี 3002036644 3 

278 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขตนายรัตนโชติ  โชติช่วง 7,242.81 22/03/2565 เลขท่ี 3002036637 3 

279 0923561000594 หจก.ลิเบอร์ตี  เซอร์วิส 
Chokwanna peterleum Ltd. 
Thai GAS petrolium Ltd. 
ส.จินดาวุฒ ิ
หจก.ณรงค์(95)การปิโตรเลียม 
พีซี ทับสะแก 1994 

ค่าน  ามันรถ 80-7668 สฎ 34,490.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092574 

3 

280 0853543000082 วิยะดา ปิโตรเลียม ค่าน  ามันรถ กจ9196 นศ 1,500.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092590 

3 

281 0843531000511 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ เลขผู้เสยี
ภาษี 0843531000511 สาขาที่ 
00000 

ค่าน  ามันเชื อเพลิงเดือน ก.พ. 2565 8,250.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092593 

1 

282 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ 101 หมู่6 
ถนนเพชรเกษม ต าบลมะขามเตี ย เมืองสุ
ราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 เลข
ประจ าตัวเสยีภาษี 0843531000511 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิยะดาปิโตรเลยีม 
(2000)66/88 หมู่ที่ 2 ต าบลบางใบไม้ 
อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธานี 

ค่าเชื อเพลิงยานพาหนะ รถทะเบยีน 
7กม.3428กทม เเละ ทะเบยีนรถ 
กจ 9194 นครศรฯี 

8,100.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092597 

1 



เลขประจ าตัวเสียภาษี 
0853543000082 

283 0853543000082 หจก.วิยะดาปิโตรเลี่ยม (2000) สาขา
บางใบไม ้
66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สฏ. 
84000 

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
9กฒ-3129 

1,900.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092601 

3 

284   หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
6กบ-7183 กทม. 

9,500.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092605 

3 



285   1.ปตท.(หจก.ส.จินดาวุฒิ) เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี0843531000511 จ านวน
เงิน 8,900 บาท 
2.ปตท.(หจก.วยิะดาปโิตรเลยีม 2000) 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0853543000082 จ านวนเงิน 
4,985 บาท 
3.ปตท.(หจก.วิจติรปโิตรเลยีม) เลข
ประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี08435260000274 จ านวนเงิน 
14,530 บาท 
4.ปตท. (หจก. พี.ที.ที.ชัยบุรี) เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี0845563001272 
จ านวนเงิน 7,850 บาท 
5.ปตท.(หจก.มะปริงปิโตรเลยีม) เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี0843550001706 
จ านวนเงิน 4,100 บาท 
6.ปตท.(หจก.เอ็นแอนด์เอ ปิโตรเลียม) 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0845553001695 จ านวนเงิน 
4,100 บาท 
7.บริษัท ปตท.น  ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด สาขาไชยา(ขาขึ น) เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี0107561000013 จ านวน
เงิน 4,000 บาท 
8.ปตท.(หจก.สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์) เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี0845555000947 
จ านวนเงิน 3,470 บาท 
9.ปตท.หจก. เดอะ วาย.เอส.พี.(1999) 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0845542001079 จ านวนเงิน 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือน ก.พ.
65(1) 

65,835.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100096412,21000
96420,2100096447
,2100096464 

1 



4,100 บาท 
10.บริษัท ปตท.น  ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด สาขาไชยา(ขาล่อง) เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี0107561000013 จ านวน
เงิน 4,200 บาท 
11.บางจากบายพาส กม.5 เลขประจ าตัว
ผู้เสยีภาษ0ี105536080112 จ านวน
เงิน 1,300 บาท 
12.ปตท.(หจก.ก่อกิจ บายพาส) เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี0845561005131 
จ านวนเงิน 2,200 บาท 
13.ปตท.(หจก.สยามพลัส ปิโตรเลียม) 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0845552005964 จ านวนเงิน 
2,100 บาท 

286   1.ปตท.(หจก.ส.จินดาวุฒิ) เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี0843531000511 จ านวน
เงิน 30,430 บาท 
2.ปตท.(หจก.วยิะดาปโิตรเลยีม 2000) 
เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0853543000082 จ านวนเงิน 
9,730 บาท 
3.ปตท.(หจก.วิจติรปโิตรเลยีม) เลข
ประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี08435260000274 จ านวนเงิน 
4,050 บาท 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือน ก.พ.
65 (2) 

44,210.00 24/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100096470 

1 



287 0843557001833 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.สรุาษฎร์
แทรกเตอร์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 13/35 
หมู่ 3 ถนนสรุาษฎร์-ปากน  า ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84000 
โทร.081-8950659 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7668 สฎ. 

17,376.80 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000390125 

3 

288 3501200310721 ร้านที.พี.ซีร็อกซ ์
9/12-13 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.
สุราษฎร์ธานี 84000 
077-216546 

ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกถ่าย
เอกสาร 

142.79 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000389187 

3 

289 0105540100068 บ.มิชช่ันอินโฟเทคโนโลยี จ ากัด 
49 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
02-2357000 

ขออนุมัติจัดซื อ Toner และ Drum 
เครื่องพิมพ์ Samsung ML-
4510ND 

10,165.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000389370 

3 

290 384010093199 สวนศิลาแก้ว 83/36 ม.3 ถ.เลีย่งเมือง 
ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ค่าบ ารุงรักษาและใส่ปุ้นต้นไม้
บริเวณส านักงาน 

4,500.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000389115 

3 

291 0105541049821 บริษัท อะเคเซีย ไอ.ที.เซอร์วสิเซส
(ประเทศไทย)จ ากัด  
หมู่บ้าน ทิพากรวิลล์ 20/57 ถ.ราษฎร์
บ ารุง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

ค่าซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร ์ 9,771.03 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000390025 

1 

292 0805354300082 หจก.วิยะดาปิโตรเลียม 
66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 
098-9897076 

จ่ายค่าน  ามันรถยน 7 กม.1642 
กทม. 

3,828.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100097973 

3 

293 3840800332765 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 150/41 ถ.ดอน
นก ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

ค่าถ่ายเอกสาร ผบค.กฟจ.สฎ. 356.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000391411 

1 

294 0105540100068 บริษัท มิชชั น อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด 49 
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสลีม เขต
บางรัก กทม. 

ซื อตลับหมึก ผบค. 9,951.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000390213 

1 



295 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิง รถยนต์ 80-7825 

72,330.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092585 

3 

296 0843531000511 หจก.ส.จินดาวุฒิ  
101 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ย อ.
เมือง จ.สุราษฏร์ธาน ี

อนุมัติสั่งซื อ อนุมัติจา่ยเงินค่าน  ามนั
เชื อเพลิง รถยนต์แผนกก่อสร้าง 

41,310.00 25/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2100092574 

3 

297 3849900116728 นายไพโรจน์  จินตนากรพันธ์  22/31 ถ.
ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

ค่าตรายาง แผนกก่อสรา้ง 650.00 28/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000395170 

3 

298 0853543000082 หจก.วิยะดาปิโตรเลียม (2000) สาขา
บางใบไม้ เลขท่ี 66/89 ม.2 ต.บางใบไม้ 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ค่าน  ามันเชื อเพลิง 1-15 มี.ค. 65 6,132.40 28/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000397678,20003
97712,2000397774 

1 

299 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต บริษัท อี เอฟ เค ที 
ประเทศไทย จ ากัด 

48,513.60 28/03/2565 เลขท่ี 3002034577 3 

300 0843553002525 หจก.สมบญุประกายฟ้าเอ็นจเินียริง่  402 
ซอยดอนนก 11 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขต บริษัท บี เอฟ เคที 
ประเทศไทย จ ากัด 

48,513.60 28/03/2565 เลขท่ี 3002034577 3 

301 0843562002788 หจก.เอสอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง 2019 
106/31 หมู่ที่ 6 ต. มะขามเตี ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ขยายเขตนายพรีพัฒน์  ศรีประดษิฐ์ 1,650.29 28/03/2565 เลขท่ี 3002036629 3 

302   ร้าน พ.อมรภณัฑ ์ จัดซื อโซ่เลื่อยยนต์ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ตัดต้นไม้โดย ชุดทีมงาน กฟภ. 
ด าเนินการ จ านวน 2 รายการ 

950.00 28/03/2565 เลขท่ี รายงานผลการ
พิจารณาและอนุมตัิสั่งซื อ 
ผจก.สฎ. ลว. 28 มี.ค.
2565 

2 

303 3840900066706 ร้านทุ่งเตาเภสัช 
169/11 ม.1 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี 84000 
081-6930600 

ขออนุมัติจัดซื อแอลกอฮอลส์ าหรบั
ล้างมือ 

1,200.00 29/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000403304 

3 



304 0107538000533 บริษัท ทิพยประกันภัยจ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติช าระภาษีและต่อ พรบ.
รถยนต์ จ านวน 4 คัน 

18,406.08 29/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000402259,20004
02278,2000402291
,2000402308 

3 

305   ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกจ านวน 2 ราย ได้แก่ 
หจก. พี.ดี.เครน ตั งอยู่เลขท่ี 42/1 หมู่ที่ 
6 ต าบลกระแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 085-
8870639  โดยเสนอราคา รวมเป็นเงิน
ทั งสิ น 9,000.00บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
ไม่มภีาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ หจก.ปวร
รัตน์ ตั งอยู่เลขท่ี 99/568 หมู่ที่ 1  
ถนนสุราษฏร์-นครศรีฯ ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ีโทรศัพท์ 081-7372749 โดย
เสนอราคา รวมเป็นเงินทั งสิ น 9,630.00
บาท  (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

จ้างเครื่องกลหนักประเภทรถเครน 
ขนาด 25 ตัน เพื่อปฏิบัติงาน รื อ
ถอนติดตั ง Air Break Switch 115 
Kv พื นที่ กฟย.บนน. ในวันท่ี 25 
มีนาคม 2565       
จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 
9,000.00บาทต่อวัน โดย
ปฏิบัติงานจ านวน 1 วัน 

18,630.00 30/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000407837,30020
0909 

1 

306 3840200143368 หจก.พี.ดี.เครน 
42/1 ม.6 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธาน ี

เครื่องกลหนักประเภทรถเครนขนาด
25ตัน 

9,000.00 30/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000407837 

2 

307 0843531000511 บริษัท ออฟฟิศรีเทล จ ากัด 227/223 ม.
4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี ย อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

ซื อตลับหมึก ผบค. 9,590.00 30/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000407666 

1 

308 0105540100068 บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด 49 
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสลีม เขต
บางรัก กทม. 

ซื อตลับหมึก ผบค. 3,049.50 30/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000407717 

1 

309 3840100280894 นายส าเริง วงศ์จินดา 
243/57 หมู่ 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

สับเปลี่ยนมิเตอร์ช ารดุ 11,790.00 30/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000407739 

1 



310 3849900100627 อู่ ประสานยนต์ เลขท่ี 264 ถนนสุ
ราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84100 
โทร.077-355752 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-7134 สฎ. 

8,752.60 30/03/2565 เลขท่ี 3002034541 3 

311 3841300104641 ร้าน ป.ไดนาโม เลขท่ี 357/20 ม.2 ต.
บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎรธ์านี 

จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
หมายเลขทะเบียน 80-9180 สฎ 
จ านวน 5 รายการ 

3,710.00 31/03/2565 เลขท่ี บนน/
2000412457 

1 

312 0845540000091 บริษัท สยามพี.พี.ซี ออโตเมชั่น จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
331/41-42 ถ.อ าเภอ ม.4 ต.มะขาม
เตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี
วงเงิน 6,200.00 บาท 

ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
SAMSUNG 

6,200.00 31/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000414685 

3 

313 1841300033364 ร้านยา บ้านยา ม.อ. เลขท่ี 232/19 ต.
บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎรธ์านี 
84240 

จัดซื อ Antigen Test Kit จ านวน 
30 ชุด ใช้งานประจ า กฟย.อ.บนน. 

2,400.00 31/03/2565 เลขท่ี บนน/
2000412457 

1 

314 0845563005120 บริษัท ซิงกูล่าร์ ไบโอ ซูติคอล จ ากัด
(00000) 
15/2 ถ. พัฒนาท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 

ค่า ATK(COVID-19) 5,800.00 31/03/2565 เลขท่ี สฎ/
2000414936 

3 

 


