
 

 

 

 

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะกั่วทุ่ง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจดัซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคญัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือผู้ได้รับคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื 

ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถนุายน 2563) 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาคสาขาอ าเภอตะกัว่ทุง่ 

ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัวประชำชน 
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง 

จ ำนวนเงินรวมที่จัดซ้ือจัด
จ้ำง 

วันที่
เอกสำรอ้ำงอิง 

เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน 

1  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีปอมร 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.มยรีุ กลัยาชี
ววงศ ์

13,408.17 1/4/2563 เลขท่ี 5200059069 1 ม.2 ต.หล่อยงู อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

2  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช รายงานการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2,545.00 7/4/2563 เลขท่ี 2000703207 1 

3  3820400014219 

ร้าน 62 อาร์ตเวร์ิค 62/14 ม.3 

ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 รายงานขอจา้งท าป้ายตูไ้ฟ 18,000.00 7/4/2563 เลขท่ี 2000703149 1 

4  3820400001931 

ร้านเอ็มการยาง 4/27 ม.1 ถ.
เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

จดัเปล่ียนยางรถยนตห์มายเลขทะเบียน 80-

5920 พง. 20,880.00 8/4/2563 เลขท่ี 5200047439 1 

5  0835535000062 

บริษทั เอกการยาง ออโต ้เซอร์วสิ 
จ ากดั 4/15 ม.1 ถ.โคกกลอย - 
ท่านุ่น จ.พงังา 82140 

รายงานขอจา้งปะยางรถยนต ์8กย - 5726 

พง. 250 8/4/2563 เลขท่ี 2000702957 1 

6  0103534027760 

หจก.สหร่วมโรจน์ 

ค่าวสัดุเบด็เตล็ด 870 8/4/2563 เลขท่ี 2000702914 1 

26 เทียนทะเล 21 ถ.บา 

ขนุเทียน แขวงท่าขา้ม แขตบางขนุ
เทียน กทม. 

7  3820400037294 ร้านศิริผล รายงานการจดัซ้ือแผน่อะคริลิค 2,000.00 8/4/2563 เลขท่ี 2000703073 1 

8   

เทอดธงทอง 

จดัซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ด   8/4/2563 เลขท่ี 2000702746 1 

288 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวร
นิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

9  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์53 - 

1663 กทม. 6,272.77 9/4/2563 

เลขท่ี 
2000774412,20007
74447,2000774519, 1 



2000774546,20007
74567, 

10  3820400037294 

ร้านศิริผลพานิช 

วสัดุส านกังาน 6,201.00 9/4/2563 เลขท่ี 2000709692 1 

24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง 

11   

กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นบาง
หลาม 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 450 9/4/2563 เลขท่ี 2000709600 1 

16/25 ม.3 ต.ท่าอยู ่อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

12  0105533049346 บริษทั วฒันผลพลาสติก จ ากดั ค่าน ้ าด่ืม 480 9/4/2563 เลขท่ี 2000709554 1 

13   

กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นบาง
หลาม รายงานซ้ือเจลลา้งมือ 1,180.00 9/4/2563 เลขท่ี 2000709314 1 

14  0105536092641 

บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ 
จ ากดั 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 444 9/4/2563 เลขท่ี 2000709492 1 1/9 ม.1 ต.โคกกลอย 

15   

ร้านโคกกลอยการเกษตร 69/8 ม.
1 ต.โคกกลอย 

วสัดุอุปกรณ์เฝ้าระวงัโรคติดต่อ 3,856.00 9/4/2563 เลขท่ี 2000711196 1 

ร้านสมหวงั 55/1 ม.1 ต.โคก
กลอย 
สุทธิพงศค์อนกรีต 4/1 ม.12 ต.
โคกกลอย 

ร้านลาดกระบงัเกษตรภณัฑ ์
222/44 ถ.ทบัยาว ลาดกระบงั 

16  5860890002375 

ร้านจ าลองเคร่ืองครัว 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 299 9/4/2563 เลขท่ี 2000709670 1 

432/1 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.
เมือง จ.พงังา 

17  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ. พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามน้เช้ือเพลิง 8กย - 5726 

กทม. 5,490.00 10/4/2563 เลขท่ี - 1 

18  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80 - 

3632 พง. 7,263.00 10/4/2563 

เลขท่ี 

2000773442,20007
73466,2000773501, 1 



2000773524,20007
73567,2000773588 

19  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ. พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง 7กม - 3451 

กทม. 5,000.00 10/4/2563 เลขท่ี - 1 

20  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ. พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง 80 - 4596 

พง. 3,775.10 10/4/2563 

เลขท่ี 
2000773619,20007
73639,2000773653 1 

21  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ. พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง 80 - 5920 

พง. 9,520.00 10/4/2563 

เลขท่ี 
2000774302,20007
74333,2000774355 1 

22  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์กค - 
6720 พง. 4,346.80 10/4/2563 เลขท่ี - 1 

23  0825525000019 

ร้านเจริญมอเตอร์ 4/33 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอจา้งซ่อมระบบไฟรถยนต ์80 - 

4596 พง. 520 13/4/2563 เลขท่ี 2000718858 1 

24  3820400074050 

โคกกลอยการเกษตร 69/8 ม.1 

ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 รายงานขอซ้ือวสัดุในการตดัตน้ไม ้ 2,150.00 13/4/2563 เลขท่ี 2000729819 1 

25  3820400036484 

อู่ลีการช่าง 11/13 ม.3 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 

รายงานขอจา้งตดัเหล็กพร้อมเจาะรูในงาน
พาดสายแรงต ่าบา้นนาใต ้ 3,000.00 13/4/2563 เลขท่ี 2000719242 1 

26  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์

จา้งซักผา้ชุดเคร่ืองนอนห้องเวรแกไ้ฟฟ้า
ขดัขอ้ง 2,500.00 13/4/2563 เลขท่ี 2000729700 1 

14/10 ม.10 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

27  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์

ค่าจา้งบ ารุงรักษาบริเวณส านกังาน 2,500.00 13/4/2563 เลขท่ี 2000729722 1 

.14/10 ม.10 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง 

28   

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
ทา้ยเหมือง ค่าน ้ าประปา เดือน มีนาคม 2563 1,274.58 13/4/2563 เลขท่ี 2000730512 1 

29  0105560053065 

บริษทั เค.เอส. กริชศรี อินเตอร์ เท
รด จ ากดั รายงานขอซ้ือหนา้กากแบบซักได ้ 2,455.65 13/4/2563 เลขท่ี 2000730470 1 

30  0107545000161 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ค่าโทรศพัทป์ระจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 2,652.00 14/4/2563 เลขท่ี 2000730892 1 



31  0994000165501 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนด ์แอคเซส
เซอร์ร่ี จ  ากดั รายงานขอซ้ือเจลส าหรับลา้งมือ 2,500.00 20/4/2563 เลขท่ี 2000762933 1 

32  0994000165501 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนด ์แอคเซส
เซอร์ร่ี จ  ากดั ขอรายงานการซ้ือเจลส าหรับลา้งมือ 2,500.00 20/4/2563 เลขท่ี 2000762968 1 

33  0155562000490 

บริษทั ลีดเดอร์ เทคโนโลย ีเซอร์วสิ 
จ ากดั 

ค่าตอบแทนจา้งเหมาตดั-ต่อกลบัมิเตอร์ บิล
เดือน มกราคม 2563 14,680.40 21/4/2563 เลขท่ี 5200065743 1 

34  0105536092641 

บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ 
จ ากดั 

วสัดุเบด็เตล็ดส านกังาน 350 21/4/2563 เลขท่ี 2100135141 1 

1/9 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 

35  3930100425034 

นายนิยม จิตรเวช 

ติดกระจกหนา้เคาเตอร์รับเงิน 13,000.00 21/4/2563 เลขท่ี 2000777942 1 

4/5 ม.10 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 

36  0105550122641 

บริษทั ไนซ์ ไนน์ อินเตอร์เทรด 
จ ากดั 

จา้งท าป้ายประจ าจุดต่าง ๆ ในอาคาร
ส านกังาน 64,285.60 22/4/2563 เลขท่ี 5200058851 1 

309 ถ.เลียบคลองมอญ แขวงทบั
ยาว เขตลาดกระบงั 

37  0935562000841 

บริษทั น ามาหาสิน จ ากดั ส านกังาน
เลขท่ี 102 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าแค 

อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 

รายงานขอจา้งเหมาติดตั้งคอรส้ือสาร 
AP62420230 สีแยกนาใต ้ถึง หนา้
โรงแรมซาวา่ 49,824.55 22/4/2563 เลขท่ี 5200059221 1 

38  0735547002121 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนดแ์อคเซ
สเซอร่ี จ  ากดั 

จดัซ้ือหมึกพิมพ ์ 6,206.00 22/4/2563 เลขท่ี 2000773178 1 

38/16-17 ม.3 ต.วดัแค อ.นคร
ชยัศรี จ.นครปฐม 73120 

39  3820100050295 อู่ถาวรการช่าง 
รายงานขอจา้งเหมาบ ารุงรัษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กค 6720 พงังา 20,500.00 22/4/2563 เลขท่ี 5200058862 1 

40  3102400210679 

นายณรงคช์ยั กูส้กุล 

ค่าจา้งปรับภูมิทศัน์รอบส านกังาน กฟส.ตท. 20,000.00 23/4/2563 เลขท่ี 5200058860 1 

804/17 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย ์อ.
ร่อนพิบูลย ์จ.นครศรีธรรมราช 

41  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายนพ
ฤทธ์ิ คมสัน ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 1,798.67 23/4/2563 เลขท่ี 5200058972 1 



42  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายเลิศ 
แยม้ยิง่ ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 1,798.67 23/4/2563 เลขท่ี 5200058952 1 

43  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. 
นิภาพร ทองฤทธ์ิ ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 14,530.60 23/4/2563 เลขท่ี 5200059028 1 

44  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายณฎัฐ ์
ตั้งศรีจิตร์ดี ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 1,798.67 23/4/2563 เลขท่ี 5200059051 1 

45  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายสุ
เทพ สุวรรณกาหย ีม.10 ต.กะไหล อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 4,946.61 23/4/2563 เลขท่ี 5200058983 1 

46  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. 
ณฎัฐา พลพกัดี ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 35,638.49 23/4/2563 เลขท่ี 5200058997 1 

47  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. เอก
รัตน ์คุม้วงศ ์ม.5 ต.หล่อยงู อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 9,142.08 23/4/2563 เลขท่ี 5200059032 1 

48  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นางสุภา 
ลือเสียง ม.7 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 18,046.62 23/4/2563 เลขท่ี 5200059059 1 

49  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก คฟม.นางสิริวรรณ 
ดารารัตน์ 

2,448.16 23/4/2563 เลขท่ี 5200059099 1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

50  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. 
ซันมา รังรัตน์ ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง 
จ.พงังา 13,134.25 23/4/2563 เลขท่ี 5200059095 1 

51  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นางกนก
พร กุลจรรยาวิวฒัน์ ม.7 ต.หล่อยงู อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 12,049.27 23/4/2563 เลขท่ี 5200058962 1 

52  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายโดษ ค าหาย 

4,581.74 23/4/2563 เลขท่ี 5200059066 1 ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 



53  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. 
พิมพแ์กว้ เสริมจิตร์ ม.9 ต.หล่อยงู อ.ตะกัว่
ทุ่ง จ.พงังา 1,776.20 23/4/2563 เลขท่ี 5200058986 1 

54  0823552000201 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 
91/3 ม.3 ต.ทา้ยเหมือง อ.ทา้ย
เหมือง จ.พงังา 82120 

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายเลิศ 
เเยม้ยิง่ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 23,542.14 23/4/2563 เลขท่ี 5200058927 1 

55  0803548001915 

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

จา้งเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. ภทั
รา วาราช ม.51 ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 6,261.64 23/4/2563 เลขท่ี 5200058948 1 

56  0994000165501 

โคกกลอยปร้ินต้ิง 
จดัท าป้ายไวนิล กฟส.ตะกัว่ทุ่ง งดให้บริการ 
เปล่ียนช่ือ 280 24/4/2563 เลขท่ี 2100135150 1 

59/4 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่
ทุุ่ง จ.พงังา 

57  3141100237449 

บริษทั ชยัพูนผล เอ็นจิเนียร่ิง 
2002 จ ากดั 70 ม.7 ต.ล าไทร 
อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 
13170 

รายงานขอซ้ือป้ายและวสัดุสแตนเลสพร้อ
มติดตั้ง 57,587.40 24/4/2563 เลขท่ี 5200057946 1 

58  3820400240677 

นายสุนทร ผกามาศ 19/2 ม.9 ต.
ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

จา้งเหมาบุคคลภายนอกตดัตน้ไมก้รณีพิเศษ 
บา้นตน้แซะ TMG10VB-01 18,000.00 27/4/2563 เลขท่ี 5200058815 1 

59  5302000074187 ร้านยาพูนทรัพย ์ฟาร์มาซี รายงานขอซ้ือปรอทดิจิตอล 3,800.00 30/4/2563 เลขท่ี 5200060767 1 

60  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ 
รายงานขอจา้งส่งใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 5,098.50 30/4/2563 เลขท่ี 2000843909 1 

61  3829900046851 กราฟิกส์ เฮา้ส์ รายงานขอจา้งติดตั้งสต๊ิกเกอร์โลโกติ้ดรถ 400 30/4/2563 เลขท่ี 2000810557 1 

62  3801400412576 นางสายใจ ศกัดา รายงานขอซ้ืออาหารกล่องเน่ืองจากภยัพิบติั 1,500.00 30/4/2563 เลขท่ี 2000849611 1 

63  1819900081456 ร้านหยกูยา รายงานขอซ้ืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวงั 600 30/4/2563 เลขท่ี 2000843845 1 

64  0735547002121 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนดแ์อคเซ
สเซอร่ี จ  ากดั รายงานขอซ้ือกระดาษ THERMAL 3,300.00 30/4/2563 เลขท่ี 2000881929 1 

65  0825525000019 

ร้านเจริญมอเตอร์ 4/33 ม.1 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอจา้งซ่อมระบบไฟรถยนต ์80 - 

4596 พง. 520 1/5/2563 

เลขท่ี ต.2 ตท.(กป.) 
094/2563 1 

66  3820400037294 ร้าน ศิริผลพานิช จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,659.00 6/5/2563   1 

67  0105550122641 

บริษทั ไนซ์ ไนน์ อินเตอร์ เทรด 
จ ากดั 

รายงานจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน "หมวด
ส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน" 5,350.00 7/5/2563 เลขท่ี 5200062277 1 



68  0825525000019 

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

รายงานน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์53-1663 

กทม. 2,670.14 12/5/2563 

เลขท่ี 
2000881797,20008
81846 1 

69  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์80-

5920 พง. 8,150.20 13/5/2563 เลขท่ี - 1 

70  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์8กย-
5726 กทม. 2,130.00 13/5/2563   1 

71  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์กค-
6720 พง. 1,271.70 13/5/2563   1 

72  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์80-

3632 พง. 7,115.00 13/5/2563   1 

73  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์80-

4596 พง. 2,990.00 13/5/2563   1 

74  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์7กม-
3451 กทม. 5,190.10 13/5/2563   1 

75  0735547002121 

บริษทั สมาร์ท คอม แอนด ์แอคเซ
สเซอร่ี จ  ากดั รายงานขอซ้ือหมึกพิมพ ์ 5,778.00 15/5/2563   1 

76  0107545000161 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน ค่าโทรศพัทป์ระจ าเดือน มีค.63 2,649.32 17/5/2563   1 

77  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์

จา้งบ ารุงรักษาบริเวณ สนง. 2,500.00 17/5/2563   1 

14/10 ม.10 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

78  3820100150184 

นายนิมล สมจิตต ์14/10 ม.10 

ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา จา้งซักผา้ห้องเวรแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง 2,500.00 17/5/2563   1 

79  3101403185798 นายช านาญ นิลเพช็ร 
จา้งเหมายานพาหนะ กย 7349 ภก. วนัท่ี 
1-15 เมษายน 2563 13,200.00 18/5/2563   1 

80  3101403185798 นายช านาญ นิลเพช็ร 
จา้งเหมายานพาหนะ กย 7349 ภก. วนัท่ี 
29-31 มีนาคม 2563 3,300.00 18/5/2563   1 

81  0105533049346 บ.วฒันผลพลาสติก จดัซ้ือน ้ าด่ืมประจ า สนง. 456 22/5/2563   1 

82  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา 
รายงานขอซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ประจ าเดือน เมษายน 2563 3,633.12 25/5/2563   1 

83  3820400222491 นายธนาธิป ตรีศิลา 
รายงานขอซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ประจ าเดือน เมษายน 2563 5,192.16 25/5/2563   1 



84  0105536092641 

บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ 
จ ากดั จดัซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดส านกังาน 385 25/5/2563   1 

85  3820400037294 ศิริผลพานิช ค่าวสัดุส านกังาน 3,381.00 25/5/2563   1 

86  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู ่
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82130 

รายงานขอจา้งซ่อมรถยนต ์80 - 5920 

พง. 7,238.00 21/5/2563 เลขท่ี - 1 

87  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายหมาดหยา 
หลีนอ้ย ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 3,220.70 21/5/2563   1 

88  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายอดุล อมาตย
กุล ม.5 ต.หล่อยงู อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 16,175.19 21/5/2563   1 

89  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางจิราพร ทอง
เจือ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 28,332.53 21/5/2563   1 

90  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางกรองแกว้ 
ผอ่งใส ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 631.3 21/5/2563   1 

91  0803548001915 

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

จา้งบุคคลภายนอก ปป. พขมป.(ซ.วดัถ ้า
สุวรรณคูหา) ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.
พงังา 42,764.69 22/5/2563   1 

92  0803548001915 

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

จา้งบุคคลภายนอก ขข.นายสาคร สิทธิการ 
ม.7 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 18,870.52 22/5/2563   1 

93  0803548001915 

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

จา้งบุคคลภายนอก ขข. บจก.ประสบเกียรติ
กิจ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 77,640.27 22/5/2563   1 

94  3820800293352 

นายอาคม จิตนุ้ย 44/1 ม.2 ต.นา
เตย อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา ระบบประปา ภายใน สนง.ตท. หลงัใหม่ 91,000.00 26/5/2563   1 

95  1100500004550 

นางกาญจนา เลิศยงิตระกูล ม.1 ต.
บางกุง้ อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี เสาธงตาม แบบเลขท่ีIA3-A3/52177 77,500.00 26/5/2563   1 



96  3820400083725 

ร้านสุทธิพงษค์อนกรีต 4/1 ม.12 

ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 รายงานขอซ้ือวสัดุดา้นช่าง 1,434.00 28/5/2563 เลขท่ี - 1 

97  0803548001915 

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.ชนกันนัท ์
คมสัน ม.2 ต.ถ ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 4,887.76 29/5/2563   1 

98  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 55/5 ม.2 ต.ท่าอยุ ่
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82130 

รายงานขอจา้งเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง
รถยนตห์มายเลขทะเบียน 80-3632 พง. 1,480.00 4/6/2563 เลขท่ี - 1 

99  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 55/5 ม.2 ต.ท่าอยู ่
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82130 

รายงานขอจา้งซ่อมแซมรถยนตห์มายเลข
ทะเบียน 8096 พง. 6,690.00 4/6/2563 เลขท่ี - 1 

100  1820400053595 

โรงกลึงสีการช่าง 11/13 ม.3 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา ค่าดดัเหล็กพร้อมเจาะรู 3,600.00 5/6/2563   1 

101   

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80 - 

6939 พง. 1,900.00 5/6/2563 เลขท่ี - 1 

102  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.9 ต.ท่าอยู ่
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 80-3632 

พงังา 1,480.00 5/6/2563   1 

103  3820400157532 

อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.9 ต.ท่าอยู ่
อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา ค่าซ่อมรถยนต ์80-4596 พงังา 6,690.00 5/6/2563   1 

104  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ต.โคก
กลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองเล่ือยโซ่ 300.4 5/6/2563 เลขท่ี - 1 

105  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจดัส่งใบแจง้หน้ี 04/2563 5,214.00 5/6/2563   1 

106  1820800050810 นายสาคร สุขสุวรรณ์ เจลส าหรับลา้งมือประจ าส านกังาน 2,691.00 5/6/2563   1 

107  0825525000019 

ป.มายะการ จ ากดั 55/5 ม.3 ต.
โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
82140 

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80 - 

6939 พง. 3,500.17 9/6/2563 เลขท่ี - 1 

108  3800400618581 

นายพฒันพงศ ์สุขาทิพย ์257/7 

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

จา้งทาสีเสาไฟฟ้าเเรงสูง เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุรถชนเสาไฟฟ้าและทาสีหมายเลข
เสาไฟฟ้าแรงสูง 2,555.00 10/6/2563   1 

109  0105533049346 บริษทั วฒันผลพลาสติก จ ากดั ค่าน ้ าด่ืม 384 11/6/2563   1 

110  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช ค่าวสัดุส านกังาน 4,666.00 11/6/2563   1 

111  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80-

5920 พง. 11,210.00 11/6/2563 เลขท่ี - 1 



112  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน้าํมนัเช้ือเพลิงรถยนต ์7กม-
3451กทม. 4,500.00 11/6/2563 เลขท่ี - 1 

113  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80-

4596พง. 3,080.00 11/6/2563 เลขท่ี - 1 

114  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์กค-
6720พง. 2,700.00 11/6/2563 เลขท่ี - 1 

115  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัรถยนตเ์ช้ือเพลิง 8กย-
5726กทม. 2,403.20 11/6/2563 เลขท่ี - 1 

116  0825525000019 

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

รายงานขอซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์80-

3632 พง. 8,135.20 11/6/2563 เลขท่ี - 1 

        

   รวม 1,090,384.00    

 

 

  


