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ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

1  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ซักชุดเคร่ืองนอนอยู่เวร เดือน กันยายน 2563 2,500.00               1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001634371 1
2  0825550000299 บริษัท ที.ไอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ค่าบริการล้างรถ 250.00                  1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001707279 1
3  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าไปรษณีย์ เดือน กันยายน 2563 3,515.00               1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001674884 1
4  0105533049346 บริษัท วัฒนผลพลาสติก ค่าน  าด่ืม 360.00                  1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100338563 1
5  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช ค่าวัสดุส านักงาน ผบง. 1,115.00               1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001674920 1
6  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาบริเวณ สนง. เดือน กันยายน 2563 2,500.00               1 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001634428 1
7  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจ้างจัดส่งใบแจ้งหนี ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อย(หม้อแปลงเฉพาะราย),ค่าเช่าหม้อแปลง 2,442.00               2 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001545303 1
8  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจ้างจัดส่งใบแจ้งหนี ่เอกชนรายใหญ่ 2,854.50               2 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001545239 1
9  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายอธิวัฒน์ จันทร์ดี ม.5 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,633.27               5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752896 1
10  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. คฟม. นายศิเลิศ สมศิริ ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 40,061.87              5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752905 1
11  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายมาโนช  ์ สืบพงศ์ ม.4 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,633.27               5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752921 1
12  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. อบต. ท่าอยู่ ม.5 ต.ท่าอยู๋ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 18,988.22              5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752860 1
13  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายสมยศ ลังกรณ์ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 18,658.31              5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752865 1
14  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นางเตือนใจ ชัยณรงค์ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,249.59               5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752890 1
15  1820400037620 สุพจน์ อู่ซ่อมรถยนต์ 57/8 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ 80-6939 พง. 7,000.00               5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี - 1
16  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. น.ส. จุติพร อินทรเเย้ม ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 16,367.79              5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752924 1
17  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นางศิริพร ต๋ันสกุล ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 7,293.12               5 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752875 1
18  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-5920 พง. 15,630.00              7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
19  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-3632 พง. 9,097.60               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
20  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 8กย-5726 พง. 2,664.20               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
21  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 7กม-3451 พง. 7,640.00               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
22  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-6939 พง. 2,880.00               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
23  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-4596 พง. 4,100.00               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
24  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสารสีA4 80G ฟ้าเปลือ 1,900.00               7 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001668239 1
25  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ กค-6720 พง. 2,910.00               8 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2100331295 1
26  3820400222491 นายธนาธิป ตรีศิลา ค่าซื อไฟฟ้า-Solar 2,658.72               8 ตุลาคม 2563 เลขท่ี - 1
27  3820400222491 นายธนาธิป ตรีศิลา ค่าซื อกระแสไฟฟ้า-Solar 2,735.28               8 ตุลาคม 2563 เลขท่ี - 1
28  3820400037294 ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา วัสดุส านักงาน 3,598.00               9 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001614504 1
29  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ การจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน 09/2563 5,428.50               14 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001732841 1
30  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายณรงค์ศักด์ิ จูฑามงคล ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67               15 ตุลาคม 2563 1
31  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายอรพงศ์ บุนนาค ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 6,804.13               15 ตุลาคม 2563 1
32  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.พ.ต.อ. วินัย คงแก้ว ม.8 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 6,026.24               15 ตุลาคม 2563 1
33  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.ณิชรีย์ เกิดผล ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,896.94               15 ตุลาคม 2563 1
34  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายนพเชษฐ ประสพมิตร ม.2 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,569.07               15 ตุลาคม 2563 1
35  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางภิญญาพัชญ์ วรวัชธันย ารง ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 15,078.44              15 ตุลาคม 2563 1
36  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.บจก. ไทยเลเซอร์ บังกะโล ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47               15 ตุลาคม 2563 1
37  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายดิษฐ์ โกสกุล ม.4 ต.ถ  า อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 18,252.06              21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752930 1
38  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย ซ.พรุผักหนาม ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 13,818.19              21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753008 1
39  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายประพันธ์ ถ่ินเกาะยาว ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 15,711.88              21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753825 1
40  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายบุยลือ สามงามยา ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,990.65               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753820 1
41  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางจารุวรรณ ไตรศรี ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,482.40               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753812 1
42  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.วิภา คล่องสมุทร ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,033.90               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753816 1
43  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,594.30               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753923 1
44  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายหิรัญ สมบูรณ์ ม.1 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,361.32               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753809 1
45  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายก้าเฉด หัสจักร ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,220.70               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752985 1
46  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 21,210.61              21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753829 1
47  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 9,062.90               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753911 1
48  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย ซ.นาใต้ 1/3 ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,177.45               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753019 1
49  0835523000062 บ. แสงรุ่งภูเก็ต จ ากัด 99/25 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรต์ิ อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000 รายงานขอจ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ 53-4647 กทม. 6,298.02               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001668578 1
50  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.เพ่ิมเฟสแรงสูงบ้านสามช่องใต้ (ช่วงท่ี2) ม.2 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 73,158.04              21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001747115 1
51  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายประเภท ปานพิทักษ์ ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,548.74               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001753000 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื อจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
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52  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางเสาร์ด๋า อาจผล ม.5 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,542.77               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752962 1
53  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.อาทิตยา วงนุ้ย ม.7 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 5,164.89               21 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001752851 1
54  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปป.พขมป.บ้านสามช่องใต้ (ช่วงท่ี3) ม.2 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 29,916.13              22 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 3001725746 1
55  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าซื อกระดาษถ่ายเอกสารสีฟ้า A4 80G 1,900.00               22 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001668239 1
56  0735547002121 บริษัท สมร์ท คอม แอนแอคเซสเซอร่ี ค่า TONER SS MLT-D307L และ DRUM SS MLT-R307 10,700.00              22 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001668160 1
57  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิง ผต-1007 สฎ. 1,450.00               26 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 2001675155 1
58  0505563005912 บ.ดีเดย์โทนเนอร์ จ ากัด 163/6 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันมราย จ.เชียงใหม่ 50210 รายงานขอซ่่ือหมึกพิมพ์ LEXMARK MS521N 13,482.00              30 ตุลาคม 2563 เลขท่ี 5200158790 1
59  3800400103521 นายสุวรรณ พลรัตน์ 256/1 ม.4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั งไฟไซเรน,ไฟสปอร์ตไลท์ และไฟส่องสว่างตู้เก็บเคร่ืองมือ รถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หมายเลขทะเบียน 1007 สฎ 12,500.00              2 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001772196 1
60  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 53-4647 กทม. 1,720.00               2 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
61 0994000164882 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 41,000.00              2 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001668770 1
62  3820400075366 นายสุรศักด์ิ มาศมหาศาล ค่าเช่าท่ี ต.ค.63 9,600.00               2 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001522280 1
63  0105533049346 บริษัทวัฒนผลพลาสติก จ ากัด ค่าซื อน  าด่ืม ต.ค.63 372.00                  2 พฤศจิกายน 2563 1
64  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าซักชุดเคร่ืองนอนอยู่เวร 2,500.00               2 พฤศจิกายน 2563 1
65  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาบริเวณ สนง. เดือน ตุลาคม 2563 2,500.00               2 พฤศจิกายน 2563 1
66  1820400037620 สุพจน์ อู่ซ่อมรถยนต์ 57/8 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผต - 1007 สฎ. 30,600.00              3 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 5200162973 1
67  0803548001915 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั งหม้อแปลงเสริม บ้านกระโสม ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั งหม้อแปลงเสริม บ้านกระโสม ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 8,403.78               3 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001776674 1
68  0803548001915 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั งหม้อแปลงเสริม บ้านกระโสม ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพ่ิมขนาดปม้อแปลงบ้านท่าอยู่ ม.1 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,813.48               3 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001776668 1
69  0825532000053 บริษัทพังงาพลาซ่า จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน พานพุ่ม 6,195.00               4 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001780041 1
70  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าไปรษณีย์ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 7,766.00               4 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001783439 1
71 3820400037294 ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา จัดซื อวัสดุส านักงาน 996.00                  6 พฤศจิกายน 2563 1
72  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-6939 พง. 4,320.00               9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
73  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 8กย-5726 กทม. 2,720.00               9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
74  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-4596 พง. 5,510.00               9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
75  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 7กม-3451 กทม. 4,529.90               9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
76  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-3632 พง. 5,890.00               9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
77  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-5920 พง 12,050.00              9 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100367457 1
78  0825525000019 1.บริษัท ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา จัดซื อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการด าเนินการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 7,810.00               11 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001702895 1
79  3820500056665 โรงกลึง K.P. ค่าจ้างเจาะเหล็กคานน่ังร้าน 2,500.00               12 พฤศจิกายน 2563 1
80  0823559000575 หจก.ราชพฤกษ์ พังงา 1/56 ม.4 ต.ถ  าน  าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 7กม-3451 กทม. 500.00                  17 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2100368871 1
81  1930100114539 นายภูวนาถ ไชยเขียว จ้างซ่อมบ ารุงรักษา(เช็คระยะ)รถยนต์ กค.6720 พง. 1,600.00               18 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001822568 1
82  3820400037294 ร้านศิรผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อวัสดุส านักงาน 3,371.00               23 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001812030 1
83  1930100114539 นายภูวนาถ ไชยเขียว จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กค.6720 พง. 16,600.00              23 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 5200169109 1
84  0107545000161 บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 3,666.36               25 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001822884 1
85  0107551000231 บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) จัดซื อวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กระดาษช าระม้วนใหญ่ 909.50                  25 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001822816 1
86  3820400037294 ร้านศิริผล จัดซื อวัสดุส านักงาน 263.00                  25 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 2001822706 1
87 ร้านจ าลอง รายงานผลการตรวจรับการจัดซื อวัสดุส านักงาน 225.00                  26 พฤศจิกายน 2563 1
88  3820400044576 ร้านหมึกแดงการไฟฟ้า ส านักงานใหญ่ 70/2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา ขอจัดซื ออุปกรณ์ประกอบโคมไฟถนน บริเวณส านักงาน กฟส.อ.ตท 11,760.37              30 พฤศจิกายน 2563 เลขท่ี 3001785982 1
89  0825550000299 บริษ ท ที.ไอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 7 กม-3451 267.50                  30 พฤศจิกายน 2563 1
90  3820800102808 น.ส.หทัยรัตน์ เขียวร่ืนรมย์ 70/2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา จัดซื อจัดจ้าง รื อถอนกล้องวงจรปิดส านักงานหลังเก่า พร้อมติดตั งส านักงานหลังใหม่พร้อมอุปกรณ์ 33,380.00              1 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001788976 1
91  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-4647 กทม./53-4647 กทม./ผต.1007 สฏ 8,053.97               2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2501059748 1
92  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 1ขด 2275 กทม.,ผต.1007 สฏ 2,210.14               2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2501059748 1
93  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซื อน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ 80-4756 พง.,53-4647 กทม.,ผต.1007 สฏ,51-4419 กทม.,เคร่ืองเล่ือย 9,494.41               2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2501059748 1
94  3820400075366 นายสุรศักด์ิ มาศมหาศาล ค่าเช่าพื นท่ี เดือน พฤศจิกายน 2563 9,600.00               2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001522280 1
95  3820100150184 นายนิมล สมจิตตื ค่าจ้างซักผ้าชุดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พ.ย.63 2,500.00               2 ธันวาคม 2563 1
96  0105533049346 บริษัทวัฒนผลพลาสติกจ ากัด ค่าน  าด่ืม เดือน พ.ย.63 312.00                  2 ธันวาคม 2563 1
97 0994000164882 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 41,000.00              2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001668770 1
98  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างบ ารุงรักษาบริเวณ สนง. เดือน พ.ย.63 2,500.00               2 ธันวาคม 2563 1
99  0823546000172 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพังงาคลีนน่ิงแอนด์ เซอร์วิส ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เดือน พฤศจิกายน 2563 22,270.00              2 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001655824 1
100  3800400103521 นายสุวรรณ พลรัตน์ ท่ีอยู่ 256/1 ม.4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช งานจ้างติดตั ง ไฟไซเรน/ไฟสปอร์ตไลท์ และไฟส่องสว่างตู้เก็บเคร่ืองมือ รถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หมายเลขทะเบียน 53-4647 กทม 29,000.00              8 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001787659 1
101  3820400037294 ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา วัสดุส านักงาน 1,064.00               8 ธันวาคม 2563 1
102  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายสรายุทธ สิงห์แก้ว ม.1 ต.ถ  าน  าผุด อ.เมือง จ.พังงา 2,581.91               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775062 1
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103  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายธวัฒน์ เพ็ชรนิคม ม.8 ต.ถ  า อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,151.77               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765223 1
104  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.วิยะดา วรรธนะภักดี ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 963.00                  9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765201 1
105  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางภิญจภา มานะการ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 9,972.40               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775631 1
106  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายชัยยศ ขันธจีรวัฒน์ ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765183 1
107  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางลินดา สาลิกา ม.10 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,391.00               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765173 1
108  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายสุเทพ ปราบเภท ม.3 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 7,622.68               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765217 1
109  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นางวรางคณา วงษ์ศาโรจน์ ม.4 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,731.54               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775058 1
110  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายอุดมศักด์ิ จินดาพล ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765225 1
111  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย (สนามฟุตซอล) ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,625.33               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775084 1
112  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.วริศรา ศรีรัฐ ม.14 ต.โคกกลอยอ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,776.20               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775060 1
113  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางศรีน้อย ตรีเพ็ชร ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,922.00               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775064 1
114  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายกิตติคุณ สุภาพ ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,866.36               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765179 1
115  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.สิริกุล จินดาพล ม.10 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775078 1
116  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายจิรศักด์ิ ทองเจือ ม.9 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 5,270.82               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765213 1
117  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางรัตนา จรรยาวรรธน์ ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,227.74               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765189 1
118  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.กมลทิพย์ ม.6 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,287.49               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765176 1
119  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.ธนัฎฐานันท์ ไตรศรี ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,573.35               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775086 1
120  0823552000201 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายวิรัตน์ รัตโส ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 6,272.34               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001788609 1
121  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.โคกกลอย บ.เขาปิหลาย ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 8,457.28               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775626 1
122  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.เนตรนภิส วิศาล ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,577.63               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775070 1
123  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.คฟม.นายสุรพงษ์ ฉายแสง ม.7 ต.ถ  า อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001775092 1
124  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางอรสา อุตรหมัน ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 7,361.60               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001765196 1
125  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซศเซอร่ี จ ากัด 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 วัสดุส านักงาน 12,300.00              9 ธันวาคม 2563 1
126  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด วัสดุส านักงงาน 12,300.00              9 ธันวาคม 2563 1
127  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ จัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยหน่วยงานราชการ และท่ีมีการสับเปล่ียนมิเตอร์ประจ าเดือน 10/2563 3,283.50               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
128  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ จัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่และค่าเช่าหม้อแปลง ประจ าเดือน 10/2563 2,491.50               9 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
129  0733554700212 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด 38/16-17 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วัสดุส านักงาน 12,300.00              10 ธันวาคม 2563 1
130  0825546000034 บริษัท ทวีนานาภัณฑ์ จ ากัด วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 7,235.00               15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001933965 1
131  0105540100068 บริษัท อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด รายงานจัดซื อหมึกพิมพ์ toner canon 3,595.20               15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001933533 1
132  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2563) 12,100.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914220 1
133  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 1-15 กันยายน 2563) 12,100.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914333 1
134  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 16-30 กันยายน 2563) 14,300.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914367 1
135  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 1-15 พฤศจิกายน 2563) 13,200.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914276 1
136  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 16-31 ตุลาคม 2563) 14,300.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914155 1
137  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รอบวันท่ี 1-15 ตุลาคม 2563) 13,200.00              15 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001914085 1
138  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ส่งใบแจ้งหนี เอกชนรายใหญ่ ประจ าเดือน 11/2563 2,524.50               16 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
139  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา ค่าซื อพลังงานแสงอาทิตย์ PEA22005352 เดือน 11/63 2,582.16               16 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
140  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ส่งใบแจ้งหนี หม้อแปลงเฉพาะราย ราชการรายย่อย ประจ าเดือน 11/2563 2,854.50               16 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
141  0105546095724 ไปรษณีย์โคกกลอย ค่าไปรษณีย์ 8,798.00               16 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001934201 1
142  3820400222491 นายธนาธิป ตรีศิลา ค่าซื อพลังงานแสงอาทิตย์ PEA22005351 เดือน 11/63 3,779.28               16 ธันวาคม 2563 เลขท่ี - 1
143  3820400157532 อู่เอียดการช่าง ซ่อมรถยนต์ 80-5920 พง. 4,720.00               17 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001934029 1
144  0107551000231 พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด(มหาชน) ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด 1,463.76               17 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001934084 1
145  3820400037294 ร้านศิริผล ค่าวัสดุส านักงาน 1,005.00               17 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001937211 1
146  3810600176913 โคกกลอย ปริ นท์ติ ง ค่าประชาสัมพันธ์อ่ืน 440.00                  22 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001975807 1
147  0825550000299 บริษัท ที.ไอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ค่าซ่อมยานพาหนะ 267.50                  23 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 2001976157 1
148  3820400037294 ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวท่่ง จ.พังงา วัสดุส านักงาน 1,203.00               28 ธันวาคม 2563 1
149  3820400037294 ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวท่่ง จ.พังงา วัสดุส านักงาน 1,203.00               28 ธันวาคม 2563 1
150  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช ค่าวัสดุส านักงาน 3,303.00               28 ธันวาคม 2563 1
151  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ซักชุดเคร่ืองนอนอยู่เวร 2,500.00               28 ธันวาคม 2563 1
152  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 2,500.00               28 ธันวาคม 2563 1
153 ร้านจ าลอง รายงานจัดซื อกรวยกระดาษ 90.00                   28 ธันวาคม 2563 1
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง

154  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.พขมป.และเสริมระบบจ าหน่ายแรงต่ า บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 95,966.16              29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001796229 1
155  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.บจก.อนุภาาวิวิธการ (พังงา) ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,696.40               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783996 1
156  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.แขวงทางหลวงภูเก็ต ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 5,201.27               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001787668 1
157  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางวัฒนา อัคพราหมณ์ ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 5,403.50               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783971 1
158  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายธีรายุทธ์ วิวัฒน์ทรงชัย ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783963 1
159  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.บจก.ไอโคนิค ดีเวลลอปเม้นท์ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783979 1
160  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นายสมชาย การะเกต ม.4 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,495.24               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783988 1
161  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างหเมาบุคคลภายนอก ขข.นางสุดา จ าปาพันธ์ ม.5 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,401.08               29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783969 1
162  0823552000201 หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.บจก.ประสบเกียรติกิจ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 16,771.18              29 ธันวาคม 2563 เลขท่ี 3001783975 1

1,248,454.15            


