


ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

1  1120600007453 ร้านน้องส้ม ค่าผ้าคลุมโต๊ะส าเร็จรูป(เหลืองขาว) 1,300.00         8 กรกฎาคม 2563 1
2  3820400037294 ร้านศิริผล พาณิช ค่าวัสดุส านักงาน 2,242.00         8 กรกฎาคม 2563 เลขท่ี 2001188216 1
3  0803548001915 หจก.ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท. น.ส. ธิดารัตน์ เจียรนัย ม.2 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,849.24         14 กรกฎาคม 2563 1
4  0803548001915 หจก.ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท. น.ส. อ้อยใจ กาเรห์ ม.6 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,538.94         14 กรกฎาคม 2563 1
5  0803548001915 หจก.ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท. บจก. ประสบเกียรติกิจ ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,258.15         14 กรกฎาคม 2563 1
7  0994000165501 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าหมึกพิมพ์ TONER LEXMARK 9,700.00         20 กรกฎาคม 2563 เลขท่ี 2001275689 1
8  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าไปษณีย์ เดือนมิถุนายน 2563 790.00            20 กรกฎาคม 2563 เลขท่ี 2001169764 1
9  3101200174473 นายนทีธร ตระการกีรติ 114/3 ม.9 ต.ท้ายเหมือง จัดจ้างและติดต้ังบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 24,800.00        22 กรกฎาคม 2563 เลขท่ี 2001193926 1
10  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช ค่าวัสดุส านักงาน ผบง. 4,666.00         29 กรกฎาคม 2563 1
11  0803548001915 หจก.ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท. บจก. วรรณพงศ์ พลาสติก ม.5 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 22,275.26        31 กรกฎาคม 2563 1
12  1820400037697 อรุณรัตน์มินิมาร์ท จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน 31.07.63 2,124.00         31 กรกฎาคม 2563 เลขท่ี - 1
13  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างหมึกพิมพ์ 3,500.00         4 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001244196 1
14  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซศเซอร่ี จ ากัด จัดซ้ือผ้าหมึก 14,445.00        4 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001275689 1
15  0735547002121 บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าหมึกพิมพ์ toner lexmark 65f3h00 15k 14,445.00        6 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001275689 1
16  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80 - 6939 พง. 4,440.00         10 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
17  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน่ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองเล่ือยโซ่ 111.70            10 สิงหาคม 2563 1
19  3820400075366 นายสุรศักด์ิ มาศมหาศาล ค่าเช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เก็บพัสดุ 9,600.00         11 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5107242514 1
20  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าซักชุดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2,500.00         11 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001274512 1
21  0994000165501 บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าหมึกพิมพ์toner lexmark 14,445.00        11 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001275689 1
22  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน กฟส.ตท. 2,500.00         11 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001274997 1
23  0823546000172 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พังงาคลีนน่ิง แอนด์เซอร์วิส จ้างเหมางานท าความสะอาดอาคารส านักงาน กฟส.ตท. 22,270.00        11 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5107242572 1
24  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาปรับปรุงฯ กฟส.ตท.- ปป. เพ่ิมขนาดหม้อแปลงบ้านท่าอยู่ ม.1 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 44,196.35        14 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
25  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ กค-6720 พง. 4,130.00         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
26  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80 -5920 พง. 9,200.10         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
27  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-6939 พง. 1,380.00         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
28  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 7กม - 3451 กทม. 7,450.00         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
29  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-4596 พง. 3,450.10         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
30  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน่ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80 - 3632 พง. 7,590.10         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
31  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 8กย-5726 กทม. 2,877.70         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100259756 1
32  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าไปรษณีย์ไทย 1,723.00         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001310366 1
34  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจัดส่งใบแจ้งหน้ี บิลเดือน 07/2563 2,887.50         18 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001350093 1
35  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช ค่าวัสดุส านักงาน เดือน พ.ค. 5,877.00         19 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001349839 1
36 บริษัทวัฒนผลพลาสติก จ ากัด ค่าน้ าด่ืม เดือนกรกฎาคม 2563 372.00            19 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001349469 1
37 ต้นรัก COPY 1/36 ม.2 ซอยตลาดสดเทศบาล ต.โคกกลอย รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 747.00            21 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001355216 1
38 ร้านต้นรัก COPY 1/36 ม.2 ซอยตลาดสดเทศบาล ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง 82140 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร กรกฎาคม 2563 85.00             21 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001355216 1
39  3802400240677 นายสุนทรณ์ ผกามาศ 76/1 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้กรณีพิเศษ ในงานขยายเขตฯ ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ม.2 ต.ถ้ า อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 32,000.00        21 สิงหาคม 2563 1
40  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจัดส่งใบแจ้งหน้ี บิลเดือน 07/2563 2,409.00         24 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001350093 1
41  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. นริศรา ทอดท้ิง ม.7 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,439.60         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
42  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. น.ส. จีรกาล บัตวงษ์ ม.10 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,611.87         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
43  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายทวีป เพ็ชรประสม ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,590.47         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
44  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นางบุญเย่ียม ย้ิมใหญ่ ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,611.87         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
45  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายไพโรจน์ หอมรสกล้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,611.87         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
46  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาขยายเขตฯ กฟส.ตท.- ขข. นายสมาน อับดุลหล้า ม.3 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,594.75         25 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 5200125823 1
47  3820400154532 อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82130 รายงานขอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 80 -3632 พง. 1,440.00         26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี - 1
48  3820400154532 อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ 80 - 3632 พง. 5,410.00         26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี - 1
49  3100501342455 ร้านย่ิงเจริญ 37/4 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก้ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมเคร่ืองเล่ือย 1,375.00         26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001355334 1
50  3100501342455 ร้านย่ิงเจริญ 37/4 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมเคร่ืองป่ันไฟ 585.00            26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001360680 1
51  3820400154532 อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุง่ จ.พังงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3632 พง. 4,320.00         26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี - 1
52  0107551000231 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ค่าเบ็ดเตล็ดส านักงาน 3,060.20         26 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2001355279 1
53  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,160.00         27 สิงหาคม 2563 เลขท่ี - 1
54 บริษัท วัฒนผลพลาสติก จ ากัด ค่าน้ าด่ืม 300.00            27 สิงหาคม 2563 เลขท่ี 2100295946 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง
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ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง

55  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,225.00         28 สิงหาคม 2563 เลขท่ี -2001361031 1
57  0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด ค่าไปรษณีย์ เดือนสิงหาคม 1,441.00         1 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001461775 1
58  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน กฟส.ตะก่ัวทุ่ง เดือน สิงหาคม 2,500.00         1 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001447760 1
59  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างซักชุดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 2,500.00         1 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001447656 1
61  3820400075366 นายสุรศักด์ิ มาศมหาศาล ค่าเช่าพ้ืนท่ี เดือนสิงหาคม 2563 9,600.00         2 กันยายน 2563 เลขท่ี 5200131570 1
62  0823546000172 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพังงาคลีนน่ิงแอนด์ เซอร์วิส ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน ส.ค.63 22,270.00        2 กันยายน 2563 เลขท่ี 5200131578 1
63  3820400075366 ร้านท่าอยู่เฟอร์นิเจอร์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด 100.00            3 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001420903 1
64  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. บจก.ซีพีออลล์ ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 22,732.15        8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746900 1
65  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. น.ส. ขนิษฐา หอมรสกล้า ม.6 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 937.32            8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746867 1
66  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. คฟม. บ้านกระโสม ม.5 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 10,358.67        8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746879 1
67  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายวัชรินทร์ ผ่ัวสกุล ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 3,791.01         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746925 1
68  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายยุทธนา ประดิษฐการ ม.8 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001747013 1
69  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายชัยเลิศ ตันศิริ ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 22,871.25        8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746893 1
70  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายภูวดล นนทวัฒน์ ม.1 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 19,445.11        8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746996 1
71  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นายปรีชา สิทธิผลนายภูวดล นนทวัฒน์ ม.1 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 9,123.89         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746945 1
72  0803548001915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปอมร 23 ซ.กรอกเขา ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ. พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. นางสงบ สิทธิผล ม.1 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,798.67         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001746976 1
73  3820400037294 ร้านศิริผล วัสดุส านักงาน 3,900.00         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001447841 1
74  1820800050810 นายสาคร สุขสุวรรณี ค่าเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 2,070.00         8 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001489780 1
75  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช ค่าวัสดุส านักงาน ผบง. 1,050.00         9 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001490566 1
76  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 7กม - 3451 พง. 5,803.83         11 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
77  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-3632 พง. 9,790.00         14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
78  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 8กย-5726 กทม. 5,837.20         14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
79  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ กค-6720 พง. 2,950.00         14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
80  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-4596 พง. 5,780.00         14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
81  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-6939 พง. 5,307.30         14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
82  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-5920 พง. 13,080.10        14 กันยายน 2563 เลขท่ี 2100288933 1
83  3820500172991 เอกขันการช่าง 12/3 ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงงา 82140 รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ 80-5920 พง. 17,100.00        15 กันยายน 2563 เลขท่ี 5200131607 1
84  0825525000019 ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-6939 พง. (เครดิตป๊ัมไม่ผ่านบัตรเครดิต) 1,592.00         16 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001448303 1
85  3820400037294 ร้านศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,354.00         17 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001528517 1
86  0107545000161 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.63) 2,970.32         17 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001512652 1
87  3820400157532 อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.8 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอจัางซ่อมรถยนต์ 80-4596 พง. 2,120.00         23 กันยายน 2563 เลขท่ี - 1
88  0843563000061 หจก.เอส.พี.ที.เอส โรด ไลน์ 2020 ส านักงานใหญ่ 15/3 ม.5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 จ้างเหมาตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก ในพ้ืนท่ีส านักงาน กฟส.ตะก่ัวทุ่ง 35,096.00        25 กันยายน 2563 เลขท่ี 5200138546 1
89  3820400012666 นางวันเพ็ญ นุ่นชูผล 24/7 ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 รายงานขอจัดซ้ือข้าวกล่องเพ่ือสนับสนุนชุดทีมงานท่ีร่วมปฏิบัติงานในเหตุภัยพิบัติ พายุโซนร้อนระดับ 3 (โนอึล) 2,500.00         25 กันยายน 2563 เลขท่ี 2001528564 1
90  3800400103521 นายสุวรรณ พลรัตน์ 256/1 ม. 4 ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดต้ังไฟไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์ รถบรรทุกขนาด 3 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-6939 พง 9,650.00         28 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001757327 1
91  3800400103521 นายสุวรรณ พลรัตน์ 256/1 ม. 4 ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดต้ังไฟไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์ รถบรรทุกขนาด 3 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-6939 พง 9,650.00         28 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001757327 1
92  3800400103521 นายสุวรรณ พลรัตน์ 256/1 ม. 4 ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดต้ังไฟไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์ รถบรรทุกขนาด 3 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-6939 พง 9,650.00         28 กันยายน 2563 เลขท่ี 3001757327 1

612,029.26      


