
 

 

 

 

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะกั่วทุ่ง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจดัซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคญัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) 

**************************************************************** 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 
98 บญัญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือผู้ที่
ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีกรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอตะกั่วทุ่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จดัจ้าง หรือผูไ้ดร้ับคัดเลอืก และ
สาระส าคญัของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้   

  ประกาศ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือผู้ได้รับคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื 

ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถงึเดือน มีนาคม 2563) 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาคสาขาอ าเภอตะกัว่ทุง่ 

 

 

ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน 

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง 
จ ำนวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้ำง 

วันที่เอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน 

1  3820400083725 

ร้านสุทธิพงธ์ิคอนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา รายงานขอซ้ือวสัดุดา้นช่าง 7,570.00 2/1/2563 เลขท่ี 2000076471 1 

2  3820400083725 

ร้านสุทธิพงศค์อนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือวสัดุปรับ
พื้นท่ีส านกังาน 4,467.00 2/1/2563 เลขท่ี 2000076488 1 

3  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,448.00 3/1/2563 เลขท่ี 2000076264 1 

4  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจดัส่งใบแจง้หน้ี 3,861.00 6/1/2563 เลขท่ี 2000023902 1 

5  3820400075366 

ร้านท่าอยูเ่ฟอร์นิเจอร์ 

จดัซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ด สนง. 310 6/1/2563 เลขท่ี 2100016091 1 

61/2 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

6  3820400037294 

ร้านศิริผลพานิช 

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,701.00 6/1/2563 เลขท่ี 2000076247 1 

24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

7  0105533049346 บริษทั วฒันผลพลาสติก จ ากดั จดัซ้ือน ้ าด่ืม 324 13/1/2563 เลขท่ี 2000051217 1 

8  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา 
ค่าพลงังานแสงอาทิตย ์
12/2562 8,226.72 14/1/2563 เลขท่ี 2000054542 1 

9  0105537143215 

บริษทั ออฟฟิช คลบั(ไทย) จ ากดั 

ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,488.00 14/1/2563 เลขท่ี 2100018633 1 

303 ม.1 ต.เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 

10  0107544000043 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 1,739.00 14/1/2563 เลขท่ี 2100016091 1 18 ม.14 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 



11  5820690000034 

ร้านเล็ก เคร่ืองครัว 

ซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 445 14/1/2563 เลขท่ี 2100018647 1 

1/66 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

12  0105536092641 

บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชนั ซิสเทม็ 
จ ากดั 

ซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 996 14/1/2563 เลขท่ี 2100016091 1 

303 ม.1 ต.เทพกระษตัรี อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 

13  1830100058206 

ร้านจ าลอง 

ซ้ือวสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 608 14/1/2563 เลขท่ี 2100018628 1 

58/10 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

14  3820400288190 นายดล ชูนะ 

ค่าตอบแทนจา้งเหมาตดั
และต่อกลบัมิเตอร์ ประจ า
บิลเดือน พฤศจิกายน 

2562 12,390.00 15/1/2563 เลขท่ี 2000086792 1 

15  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาบุคคลภายนอกทาสี
เบอร์เสาไฟฟ้า TMG05 

ในพื้นท่ี กฟส.ตท. 93,320.00 16/1/2563 เลขท่ี 5200006228 1 

16  3820400013611 

ร้านศรีสวสัด์ิสังฆภณัฑ ์

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 360 17/1/2563 เลขท่ี 2100018639 1 

8/2 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 

17  3820400248121 นายประเสริฐ ม่ิงพิจารณ์ 

ค่าตอบแทนจา้งเหมาตดั
และต่อกลบัมิเตอร์ ประจ า
บิลเดือน พฤศจิกายน 

2562 32,010.00 17/1/2563 เลขท่ี 2000086440 1 

18  0735547002121 

บริษทั สมาร์ทคอม แอนด ์แอคเวศ
เซอร์ร่ี จ  ากดั วสัดุส านกังาน 9,700.00 17/1/2563 เลขท่ี 2000086647 1 

19  0994000164906 การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน ้ าประปา มค.63 316.72 17/1/2563 เลขท่ี 2000086605 1 

20  0107544000043 บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ้นเตอร์ จ ากดั วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 9,094.00 17/1/2563 เลขท่ี 2100018645 1 

21  0105560053065 

บริษทั เค.เอส.กริซศรี อินเตอร์เทรด 
จ ากดั วสัดุประชาสัมพนัธ์ 9,009.40 20/1/2563 เลขท่ี 2000087409 1 

22  3820400008537 ร้านเจริญมอเตอร์ 
ซ่อมรถยนต ์ทะเบียน บฉ
9971 พง. 7,220.00 20/1/2563 เลขท่ี 2000101179 1 



23  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาทาสีเบอร์
เสาไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นท่ี 
กฟส.อ.ตะกัว่ทุ่ง 31,840.00 22/1/2563 เลขท่ี 2500085439 1 

24  0105546095724 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ค่าส่งไปรษณีย ์ 1,447.00 23/1/2563 เลขท่ี 2000108809 1 ท่ีท าการไปรณียโ์คกกลอย 

25  3101200174473 

ร้านโอ๊ะแอร์ 

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00 28/1/2563 เลขท่ี 2000131708 1 

114/3 ม.9 ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเม
หือง จ.พงังา 

26  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ 

จา้งจดัส่งหนงัสือแจง้ค่า
ไฟฟ้า ประจ าเดือน ธนัวาคม 
2562 5,874.00 29/1/2563 เลขท่ี 2000153058 1 

27  0803548001915 หจก.ทีปอมร 

จา้งเหมา ขข. นายพิชยั ไม
พานิช ม.7 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 12,984.45 29/1/2563 เลขท่ี 5200012420 1 

28  0803548001915 หจก.ทีปอมร 

จา้งเหมา ขข. น.ส. องัคณา 
เจียประดบั ม.7 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 8,846.76 30/1/2563 เลขท่ี 5200012442 1 

29  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาทาสีเสาไฟฟ้า 
8vb-01 52,800.00 31/1/2563 เลขท่ี 5200012456 1 

30  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์

จา้งซักผา้ชุดเคร่ืองนอนห้อง
เวรแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง 2,500.00 4/2/2563 เลขท่ี 2000185176 1 

14/10 ม.10 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

31  1820400003172 นส.วภิาดา ระยบัศรี 
จา้งท าความสะอาด เดือน 
ม.ค.63 7,392.00 4/2/2563 เลขท่ี 2000166209 1 

32  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์

จา้งบ ารุงรักษาบริเวณ สนง. 2,500.00 4/2/2563 เลขท่ี 2000185189 1 

14/10 ม.10 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุุ่ง จ.พงังา 

33  0155562000490 

บริษทั ลีดเดอร์ เทคโนโลย ีเซอร์วสิ 
จ ากดั 

ค่าตอบแทนจา้งเหมาตดั
และต่อกลบัมิเตอร์ ประจ า
บิลเดือน พ.ย. 11,780.70 6/2/2563 เลขท่ี 2000186804 1 



34  0155562000490 

บริษทั ลีดเดอร์ เทคโนโลย ีเซอร์วสิ 
จ ากดั 

ค่าตอบแทนจา้งเหมาตกั
และต่อกลบัมิเตอร์ ประจ า
บิลเดือน ธ.ค. 62 8,704.45 6/2/2563 เลขท่ี 2000187140 1 

35  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาทาสีเสาไฟฟ้า ใน
พื้นท่ี กฟส.อ.ตะกัว่ทุ่ง 39,260.00 6/2/2563 เลขท่ี 5200014008 1 

36  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาทาสีเสาไฟฟ้าใน
พื้นท่ี กฟส.อ.ตะกัว่ทุ่ง 42,640.00 6/2/2563 เลขท่ี 5200014010 1 

37  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์ท่ีอยู ่257/7 

ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

จา้งเหมาทาสีเสาไฟฟ้าใน
พื้นท่ี กฟส.อ.ตะกัว่ทุ่ง 90,400.00 6/2/2563 เลขท่ี 5200014012 1 

38  0105550122641 

บริษทั ไนซ์ ไนน์ อินเตอร์เทรด จ ากดั 

สติกเกอร์อาคารส านกังาน
ใหม่ 59,920.00 6/2/2563 เลขท่ี 5200014024 1 

309 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทบั
ยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520 

39  3820400075391 ร้านสุรินทร์ พานิช วสัดุเบด็เตล็ดดา้นช่าง 3,115.00 7/2/2563 

เลขท่ี 
2000464325,20004644
12 1 

40  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นางอุทิศ 
ทองแป้น ม.7 ต.กะไหล อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 997.24 11/2/2563 เลขท่ี 5200019798 1 

41  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ปป. แรงต ่าบา้น
กะไหล ม.12 ต.กะไหล อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 55,729.88 11/2/2563 เลขท่ี 5200019801 1 

42  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข.นางจิรา ศิริ
ไชย ม.11 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,426.76 11/2/2563 เลขท่ี 5200019791 1 

43  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- นางศิริพร ชาญ
อาวธุ ม.4 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,633.27 11/2/2563 เลขท่ี 5200019787 1 



44  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข.นายสุธานนท ์
ปิยนามวนิช ม.7 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 7,397.98 11/2/2563 เลขท่ี 5200019795 1 

45  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- แขวงทางหลวง
ชนบทพงังา ม.4 ต.หล่อยงู 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,845.13 11/2/2563 เลขท่ี 5200019783 1 

46  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายศุภชัย 
สมคักิจ ม.6 ต.คลองเคียน 

อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,607.59 11/2/2563 เลขท่ี 5200019804 1 

47  3810600176913 

โคกกลอยปร้ินต้ิง 59/4 ม.3 ต.โคก
กลอย 

จา้งท าป้ายไวนิล 600 12/2/2563 เลขท่ี 2000466937 1 อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

48  3820400037294 

ศิริผลพานิช 

ค่าวสัดุส านกังาน 4,157.00 12/2/2563 เลขท่ี 2000441911 1 

24 ถนนเพชรเกษม ต าบลโคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

49  0107545000161 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ค่าโทรศพัท ์ประจ าเดือน 
ธ.ค. 2563 3,714.18 12/2/2563 เลขท่ี 2000442576 1 

50  0105533049346 บริษทั วฒันผล พลาสติก จ ากดั จดัซ้ือน ้ าด่ืม 396 12/2/2563 เลขท่ี 2100052975 1 

51  0105546095724 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (สาขาโคก
กลอย) ค่าไปรษณีย ์เดือน มค.63 1,158.00 12/2/2563 เลขท่ี 2000441692 1 

52  3101200174473 

ร้านโอ๊ะแอร์ 

จา้งร้ือเคร่ืองปรับอากาศ
อาคารสนง.หลงัเก่า 7,000.00 17/2/2563 เลขท่ี 2000476638 1 

นายนทีธร ตระการกีรติ 

114/3 ม.9 ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ย
เหมือง จ.พงังา 

53  5820690000034 

เล็กเคร่ืองครัว 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 200 17/2/2563 เลขท่ี 2000476591 1 

1/66 ม.2 ซ.จดัสรร 2 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

54  3820400239661 นายสัยญา วีระดาร ค่าวสัดุเบด็เตล็ดดา้นช่าง 2,400.00 18/2/2563 เลขท่ี 2000476687 1 



55  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ 

ค่าส่งหนงัสือแจง้หน้ีค่า
ไฟฟ้ารายใหญ่ รายยอ่ย 
หน่วยงานราชการ และท่ีมี
การสับเปล่ียนมิเตอร์ 
ประจ าเดือน 02/2563 5,131.50 19/2/2563   1 

56  0994000164904 การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน ้ าประปา 43.66 21/2/2563 เลขท่ี 2000476374 1 

57  0994000164904 การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน ้ าประปา 1,309.68 21/2/2563 เลขท่ี 2000476374 1 

58  1830100058206 

ร้านจ าลอง 

วสัดุเบด็เตล็ด สนง. 513 24/2/2563 เลขท่ี 2000476466 1 58/10 ม.3 ต.โคกกลอย 

59  3820400037294 

ศิริผลพานิช 

วสัดุส านกังาน 5,790.00 24/2/2563 เลขท่ี 2000476529 1 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 

60  2820400019701 ร้าน นุ สต๊ิกเกอร์ 
สต๊ิกเกอร์ค าเตือนป้องกนั
การละเมิด 7,750.00 24/2/2563 เลขท่ี 2000464565 1 

61  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา 
ค่าพลงังานแสงอาทิตย ์
01/2563 9,027.12 25/2/2563 เลขท่ี 2000475101 1 

62  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายนิกร 
ทองดอนคู่ ม.3 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 6,874.75 26/2/2563 เลขท่ี 5107152718 1 

63  2480500025480 

นางชุลิตา ก าลงักลา้ 43/2 หมู่.5 ต.
นบปริง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ติดตั้งสเน็กการ์ด 29,880.00 26/2/2563 เลขท่ี 5200023674 1 

64  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายจิรศกัด์ิ 
ทองเจือ ม.9 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 9,485.55 26/2/2563 เลขท่ี 5107152745 1 

65  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายจงจิตต ์
บุญเรือง ม.3 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 18,900.48 26/2/2563 เลขท่ี 5107152717 1 

66  2480500025480 

นางชุลิตา ก าลงักลา้ 43/2 หมู่.5 ต.
นบปริง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 

จา้งบุคคลภายนอกติดตั้งตา
บ่ายกนังู 32,845.00 26/2/2563 เลขท่ี 5200023669 1 

67  2480500025480 

นางชุลิตา ก าลงักลา้ 43/2 หมู่.5 ต.
นบปริง อ.เมืองพงังา จ.พงังา 

จา้งบุคคลภายนอกทาสีเบอร์
เสาไฟฟ้า 71,920.00 26/2/2563 เลขท่ี 5200023664 1 



68  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายเพช็ร รัก
พงษ ์ม.3 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 3,147.94 26/2/2563 เลขท่ี 5107152716 1 

69  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. น.ส. 
กาญจนา ปานพืช ม.14 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 1,776.20 26/2/2563 เลขท่ี 5107152744 1 

70  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. คฟม. บา้นชี
นอ้ย ม.1 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 37,779.56 26/2/2563 เลขท่ี 5107152743 1 

71  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นางชาลี วงั
เมือง ม.6 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 6,211.35 26/2/2563 เลขท่ี 5107152742 1 

72  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายนุกูล 
ทิพยร์วย ม.5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,590.47 26/2/2563 เลขท่ี 5107152713 1 

73  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นายสุรชยั 
สมคัรกิจ ม.7 ต.คลองเคียน 

อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 5,648.53 26/2/2563 เลขท่ี 5107152741 1 

74  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นางสาววลัล
ภา สังขพนัธ์ ม.4 ต.กะไหล 

อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 1,005.80 26/2/2563 เลขท่ี 5107152719 1 

75  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
ตรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.
พงังา 82110 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ขข. นางพิไล โท
บุตร ม.4 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 13,328.99 26/2/2563 เลขท่ี 5107152720 1 



76  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

จา้งเหมาขยายเขตฯ 
กฟส.ตท.- ปป. แรงต ่าบา้น
ในหยง ม.8 ต.หล่อยงู อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 64,125.10 26/2/2563 เลขท่ี 5107152714 1 

77  0105538007722 

บริษทัเซ็นทรัล โปรดกัซ์ จ  ากดั ม.2 

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รายงานขอซ้ือวสัดุ
ส านกังาน(ดัม๊หมึกปร้ิน
เตอร์) 6,000.00 27/2/2563 เลขท่ี 2000504856 1 

78  0823552000201 

หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ขยายเขต อบต.ถ ้า(บา้นชี
นอ้ย) 

53,357.69 2/3/2563 เลขท่ี 5107162112 1 

ม.1 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 

79  0823552000201 

หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ขยายเขต นายจเร รัตนะ 

2,611.87 2/3/2563 เลขท่ี 5107162115 1 

ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

80  0823552000201 

หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ขยายเขต นายชุมพล การดี 

2,590.47 2/3/2563 เลขท่ี 5107162038 1 

ม.5 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 

81  0823552000201 

หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ขยายเขต นางพานี สุกแสง 

11,207.18 2/3/2563 เลขท่ี 5107162230 1 

ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

82  3820400075391 

ร้านสิุนทร์พานิช 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 448 2/3/2563 เลขท่ี 2000557576 1 

1/1-11 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

83  0825551000012 

บริษทั อษัรา สเตชนัเนอี์ี
ั้
 จ  ากดั 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 218 2/3/2563 เลขท่ี 2000557491 1 

11/1 ม.10 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

84  2480500025480 

นางชุลิตา ก าลงักลา้ 43/2 หมู่ท่ี 5 

ต.นบปริง อ.เมือง จ.พงังา 
จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ทาสีเบอร์เสาไฟฟ้า 18,960.00 3/3/2563 เลขท่ี 5107162116 1 



85  0155562000490 

บริษทั ลีดเดอร์ เทคโนโลย ีเซอร์วสิ 
จ ากดั 

ค่าตอบอทนการจา้งเหมาตดั
และติดกลบัมิเตอร์ ประจ า
บิลเดือน ธนัวาคม 2562 14,033.05 3/3/2563 เลขท่ี 2000534073 1 

86  1770400096481 

นายธีระพงศ ์เภาบรรยงค์ุ   237 ม.4 

ถนนดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 

รายงานขอจา้งติดตั้งโคมไฟ
ภายนอกอาคารส านกังาน
ใหม่ กฟส.ตะกัว่ทุ่ง 26,482.00 5/3/2563 เลขท่ี 2500260119 1 

87  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช ค่าวสัดุส านกังาน 4,384.00 6/3/2563 เลขท่ี 2000557410 1 

88  3820400044576 

ร้านหมึกแดงการไฟฟ้า 70/2 ม.2 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

จดัซ้ือโคมไฟถนน แนวร้ัว
ลวดหนามรอบส านกังาน 
กฟส.ตะกัว่ทุ่ง 43,416.50 6/3/2563 เลขท่ี 5200030503 1 

89  3820100150184 นายนิมล สมจิตต ์

ค่าจา้งซักผา้ชุดเคร่ืองนอน
ห้องเวรแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง 2,500.00 6/3/2563 เลขท่ี 2000557614 1 

90  3820100150184 นายนิมล สมจิตต ์

จา้งบ ารุงรักษาบริเวณ
ส านกังาน 2,500.00 6/3/2563 เลขท่ี 2000557596 1 

91  0735547002121 

บริษทั สมาร์ทคอม แอนด ์แอคเซส
เซอร์ร่ี จ  ากดั ค่าวสัดุส านกังาน 5,778.00 6/3/2563 เลขท่ี 2000590993 1 

92  5820690000034 

เล็กเคร่ืองครัว 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 1,620.00 9/3/2563 เลขท่ี 2000578493 1 

1/66 ม.2 ซ.จดัสรร 2 ตลาดสด
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

93  0105533049346 

บ.วฒันผล พลาสติก จก. 

จดัซ้ือน ้ าด่ืม 348 9/3/2563 เลขท่ี 2000578471 1 

43/4 ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

94  0105558123451 บริษทั บางกอกบูรพา จ ากดั วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 1,955.00 9/3/2563 เลขท่ี 2000578566 1 

95  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ 
ค่าส่งใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า 
ประจ าเดือน 01/2563 5,082.00 9/3/2563 เลขท่ี 2000578390 1 

96  0994000165501 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนด ์แอคเซ
สเซอร่ี จ  ากดั 

ขอซ้ือหมึกพิมพ ์INKJET 

HP 3,500.00 10/3/2563 เลขท่ี 2000590946 1 

97  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา 

ค่าซ้ือพลงังานแสงอาทิตย 
ประจ าเดือน 02/2563 

PEA:22005351 5,226.96 11/3/2563 เลขท่ี 2000558141 1 

98  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา 

ค่าซ้ือพลงังานแสงอาทิตย 
ประจ าเดือน 02/2563 

PEA:22005352 3,445.20 11/3/2563 เลขท่ี 2000558144 1 



99  3820400036484 

โรงกลึงลีการช่าง 11/6 ม.3 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอจา้งท าคอนกรีต
หยดุลอ้รถ บริเวณลานจอด
รถลูกคา้หนา้ส านกังาน 

กฟส.ตะกัว่ทุ่ง 3,600.00 11/3/2563 เลขท่ี 2000578308 1 

100  3810600176913 นายทวรัีชน์ ณ ตะกัว่ทุ่ง 
ค่าจา้งบตัรคิวขอใชไ้ฟฟ้า
และบตัรคิวช าระค่าไฟฟ้า 600 11/3/2563 เลขท่ี 2000578175 1 

101  0107545000161 บริษทั ทีโอที จ ากดั ค่าโทรศพัท ์ 2,565.43 12/3/2563 เลขท่ี 2000578820 1 

102  0105546095724 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ค่าไปรษณีย ์ 1,669.00 12/3/2563 เลขท่ี 2000578052 1 

103  0994000164904 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทา้ย
เหมือง ค่าน ้ าประปา 524.3 12/3/2563 เลขท่ี 2000578873 1 

104  3820400192923 

นางสริญญา พลรงค ์

จา้งตดัเยบ็ผา้คลุมโตะ๊ 5,150.00 16/3/2563 เลขท่ี 2000590650 1 

111/3 ม.4 ต.ทา้ยเหมือง อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

105  3820400083725 

สุทธิพงศค์อนกรีต 

วสัดุเบด็เตล็ด 2,015.00 16/3/2563 เลขท่ี 2000590248 1 

4/1 ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

106  3820400017854 

อรุณรัตน์มินิมาร์ท 

พระพุทธรูปบูชา 2,600.00 16/3/2563 เลขท่ี 2000590900 1 

22-23 ตลาดโคกกลอย 

อ.ตะกัว่ทุ่ง 

107  0107544000043 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 2,882.00 16/3/2563 เลขท่ี 2000590432 1 18 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

108  0285525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 7กม - 3451 

กทม. 1,670.00 18/3/2563 เลขท่ี 2000633836 1 

109  3820400083725 

ร้านสุทธิพงศค์อนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

จดัซ้ือวสัดุดา้นช่าง(ติดตั้ง
ต่อเติมระบบประปา) 840 18/3/2563 เลขท่ี 2000611556 1 

110  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 80-5920 พง. 14,300.30 18/3/2563 

เลขท่ี 
2000632922,20006328
86,2000632783,200063
2719,2000633385 1 



111  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 80 - 3632 พง. 7,361.00 18/3/2563 

เลขท่ี 

2000633795,20006337
78,2000633758,200063
3743,2000633699,2000
633668,2000633635 1 

112  0285525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 8กย - 5726 

กทม. 6,405.50 18/3/2563 

เลขท่ี 
2000632368,20006324
11,2000632456,200063
2478 1 

113  3820400083725 

ร้านสุทธิพงศค์อนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา จดัซ้ือวสัดุดา้นช่าง 5,995.00 18/3/2563 เลขท่ี 2000611591 1 

114  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 7กม - 3411 

กทม. 7,130.23 18/3/2563 

เลขท่ี -
2000633875,20006338
98,2000633917,200063
3934,2000633955 1 

115  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 53 - 1663 

กทม. 4,703.89 18/3/2563 

เลขท่ี -
2000633996,20006340
19,2000634128 1 

116  0825525000019 

ป.มายะการจ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนตห์หมายเลข
ทะเบียน 80-4596 พง. 4,360.00 18/3/2563 

เลขท่ี 
2000633385,20006332
70,2000633147,200063
3094 1 

117  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงรถยนต์๋หมายเลข
ทะเบียน กค - 6720 พง. 6,940.00 18/3/2563 

เลขท่ี 
2000632545,20006325
82,2000632618,200063
2644, 1 

118  3820400083725 

ร้านสุทธิพงศค์อนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
กฟส.อ.ตะกัว่ทุ่ง 2,870.00 18/3/2563 เลขท่ี 2000611645 1 

119  1100500004550 

นางกาญจนา เลิศยิง่ตระกูล 112/21 

หมู่1 ต.บางกุง้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.
สุราษฎร์ธานี 

จดัซ้ือจดัจา้ง ก าแพงกนัดิน
แนวร้ัวลวดหนาม 53,895.90 19/3/2563   1 

120  1819900081456 ร้านธนาพรเภสัช 

เจลส าหรับลา้งมือและ
หนา้กากอนามยัประจ า
ส านกังาน 1,840.00 19/3/2563 เลขท่ี 2000628013 1 



121  3820400037294 

ศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือวสัดุ
ส านกังาน 5,266.00 20/3/2563 เลขท่ี 2000630150 1 

122  3820400037294 

ร้านศิริผลพานิช 24 ถ.เพชรเกษม ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือวสัดุ
ส านกังาน ( ยอด 1,776.- 

บาท ) 1,776.00 20/3/2563 เลขท่ี 2000630150 1 

123  3820400037294 

ศิริผลพานิช 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอซ้ือวสัดุ
ส านกังาน (ยอด 4,450.- 

บาท) 4,450.00 20/3/2563 เลขท่ี 2000630578 1 

124  3820400037294 

ร้านศิริผลพานิช 24 ถ.เพชรเกษม ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือวสัดุ
ส านกังาน 2,936.00 24/3/2563 เลขท่ี 2000677312 1 

125  3130200059703 ร้านตน้รัก COPY ค่าถ่ายเอกสาร 1,325.00 24/3/2563 เลขท่ี 2000658657 1 

126  0833521000136 หจก.โตโยตา้ พงังา 

ตรวจสภาพรถยนตต์าม
ระยะ หมายเลขทะเบียน 
กค-6720 พง. 7,276.54 25/3/2563 เลขท่ี 2000658603 1 

127  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน บจก. เค.เอ. พรอพ
เพอร์ต้ี ม.6 ต.หล่อยงู อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 123.05 27/3/2563 เลขท่ี 5200043666 1 

128  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. นายบ่าว รอดบุตร 
ม.7 ต.ท่าอยู ่อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 1,798.67 27/3/2563 เลขท่ี 5200043648 1 

129  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. อบต.คลองเคียน 
ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 8,913.10 27/3/2563 เลขท่ี 5200043652 1 

130  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. นายอุทิศ จินดาพล 7,447.20 27/3/2563 เลขท่ี 5200043623 1 



ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

131  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน นางเตือนใจ หนกัเเน่น 
ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 6,765.61 27/3/2563 เลขท่ี 5200043710 1 

132  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. นายรณชยั สุวรรณ
วงศ ์ม.11 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 2,461.00 27/3/2563 เลขท่ี 5200043659 1 

133  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. หจก. พงังา ดอลล่ี 
ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 8,859.60 27/3/2563 เลขท่ี 5200043607 1 

134  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. นายสมชาย องศศ์รี
ตระกูล ม.9 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 6,790.22 27/3/2563 เลขท่ี 5200043697 1 

135  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. น.ส. วรรณา ปะ
กาหลา ม.3 ต.หล่อยงู อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 4,410.54 27/3/2563 เลขท่ี 5200043638 1 

136  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. อบต.คลองเคียน 
(บา้นยา่นสะบา้) ม.4 ต.
คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 47,634.26 27/3/2563 เลขท่ี 5200043714 1 



137  0823552000201 

หจก. ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.
ทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 
82120 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. นายพิสิฐ ชมขวญั 
ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 5,592.89 27/3/2563 เลขท่ี 5200043602 1 

138  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. น.ส.จารุวรรณ 
บ ารุง ม.5 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 4,538.94 27/3/2563 เลขท่ี 5200043635 1 

139  0803548001915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 23 ซ.
กรอกเขา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ. 
พงังา 

รายงานผลการตรวจรับงาน
จา้ง เเละขออนุมติัจ่ายเงิน 
งาน ขข. น.ส.ณิสยา 
ป่ินแกว้ ม.6 ต.โคกกลอย 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 4,123.78 27/3/2563 เลขท่ี 5200043674 1 

140  0825546000034 

ร้านทวนีานาภณัฑ ์จ ากดั 74/1 ม.3 

ต.ถ ้าน ้ าผดุ อ.เมือง จ.พงังา 82000 รายงานขอซ้ือวสัดุดา้นช่าง 4,625.00 30/3/2563 เลขท่ี 2000663084 1 

141  3820400283309 

นายเกริก นนทรีย ์4/6 ม.9 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอเช่าเรือเพื่อ
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบจ าหน่าย 3,000.00 30/3/2563 เลขท่ี 2000677462 1 

142  0825546000034 

ร้านทวนีานาภณัฑ ์จ ากดั 74/1 ม.3 

ต.ถ ้าน ้ าผดุ อ.เมือง จ.พงังา 82000 รายงานขอซ้ือวสัดุดา้นช่าง 3,500.00 31/3/2563 เลขท่ี 2000663132 1 

143  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.หล่อยงู 
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอจา้งเปล่ียนถ่าย
น ้ ามนัเคร่ืองรถยนต ์80-

3632 พง. 1,430.00 31/3/2563 เลขท่ี 2000676575 1 

  

                                                                      รวมทัง้สิน้            1,524,380.478 บาท 


