


ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

1  3820500172991 นายโสภณ รันทนา ค่าซ่อมกระเช้าติดรถเครน 80-5920พังงา 8,500.00 11/1/2564 เลขท่ี 5200013450 1

2  0835560000828
บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์99 จ ากัด 20 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.
เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบจ าหน่าย ท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า 4,312.10 12/1/2564 เลขท่ี 3001801545 1

3  3820400037294
ศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก้ัวทุ่ง 
จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 4,400.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000094368 1

4  0825559000381
บริษัท เเอนต้ีไฟร์ เวาท์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 71/24 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา ขอจ้างอัดน้ ายาถังดับเพลิง ประจ าส านักงาน กฟส.อ.ตท. 7,308.10 22/1/2564 เลขท่ี 2000113749 1

5  8470588002153
อู่ อาร์ซี เซอร์วิส (โคกกลอย) 70/13 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.
โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา ขอจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 53-4647 กทม. 4,000.00 26/1/2564 เลขท่ี 2000117626 1

6  3820400157532
อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82130

ขอจ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและเปล่ียนกรองเคร่ือง 80-4596 
พังงา 1,580.00 26/1/2564 เลขท่ี 2000159088 1

7  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ บต-1233 พง. 1,580.00 27/1/2564 เลขท่ี 200171078 1

8  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิงรถยนต์ 53-4647 พง. 5,370.21 27/1/2564 เลขท่ี 2000171199 1

9  3820400074050
ร้านโคกกลอยการเกษตร 69/8 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัว
ทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ายาก าจัดวัชพืช 2,000.00 27/1/2564 เลขท่ี 2000178566 1

10  2191100024102 ร้านชายไดนาโม ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา ซ่อมไดชาร์จ รถบรรทุกขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-4596 พังงา 1,400.00 28/1/2564 เลขท่ี 2000139084 1

11  3820400028775
ก.ยานยนต์แบตเตอร่ี 64/7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.
ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

เปล่ียนแบตเตอร่ีและข้ัวแบตเตอร่ี รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 
ทะเบียน 80-4596 พังงา 3,850.00 28/1/2564 เลขท่ี 2000135405 1

12  0105538007722
เซ็นทรัล ออฟิศ โปรดักซ์ จ ากัด 15/6 ม.2 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์-อ้อมเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 รานงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์ LEXMARK) 7,000.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000118519 1

13  0823552000201
หจก.ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายสมนึก มัชกุล ม.3 ต.โคกกลอย
 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 15,848.84 2/2/2564 เลขท่ี 3001791776 1

14  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางกองพัน ค าเช้ือ ม.5 ต.กระโสม
 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,405.36 9/2/2564 เลขท่ี 3001807638 1

15  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายเฉลียว ศรีภากรณ์ ม.4 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,594.75 9/2/2564 เลขท่ี 3001807560 1

16  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายสุชาติ บุญยอุดมศาสตร์ ม.11 
ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,418.20 9/2/2564 เลขท่ี 3001807712 1

17  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายบุญเท่ียง เจริญงาน ม.5 ต.กระ
โสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 5,138.14 9/2/2564 เลขท่ี 3001807602 1

18  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.วิไลลักษณ์ หวังหล้า ม.14 ต.
โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,590.47 9/2/2564 เลขท่ี 3001807578 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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19  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.รัชดา บุญช่ืน ม.7 ต.ท่าอยู่ อ.
ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,436.60 9/2/2564 เลขท่ี 3001807553 1

20  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายศุภชัย ทอดท้ิง ม.11 ต.กะไหล
 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,603.31 9/2/2564 เลขท่ี 3001807586 1

21  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางนวลจันทร์ เอกรัตน์ ม.4 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47 9/2/2564 เลขท่ี 3001807667 1

22  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.วรรณนิศา ลือเสียง ม.6 ต.ถ้ า 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 24,969.52 9/2/2564 เลขท่ี 3001808356 1

23  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.กะไหล ม.2 ต.กะไหล อ.
ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 9,662.10 10/2/2564 เลขท่ี 3001813993 1

24  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายมนตรี คนคล่อง ม.7 ต.กะไหล
 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 10,505.26 10/2/2564 เลขท่ี 3001814022 1

25  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางพิไล โทบุตร ม.3 ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,471.70 10/2/2564 เลขท่ี 3001814014 1

26  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.กะไหล ม.10 ต.กะไหล อ.
ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 13,063.20 10/2/2564 เลขท่ี 3001813988 1

27  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางศิริขวัญ ทองพัฒน์ ม.1 ต.กะ
ไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 4,924.14 10/2/2564 เลขท่ี 3001814007 1

28  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางช่ืนหทัย เช้ือนาคา ม.14 ต.โคก
กลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 7,185.05 10/2/2564 เลขท่ี 3001810207 1

29  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายธนินท์ สิทธิมงคลชัย ม.6 ต.
หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 29,757.77 10/2/2564 เลขท่ี 3001807682 1

30  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายทิวา เพ็ชรประสม ม.7 ต.กระ
โสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 2,611.87 10/2/2564 เลขท่ี 3001814001 1

31  0825563000021
บริษัท อนุภาส อันดามัน โซลูช่ัน แอนด์ ซับพลาย จ ากัด 
เลขท่ี 2/2 ม.7 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.บริษัท เจ ดับบลิว เอสคอน
สตรัคช่ัน ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 18,553.80 10/2/2564 เลขท่ี 3001810213 1

32  0815556000029
บ.ปลายพระยาปิโตเลียม 97/1 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.
ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี ค่าน้ ามันเช่ือเพลิงรถยนต์ 7กฎ-4010 กทม. 300 11/2/2564 เลขท่ี 2000200577 1

33  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8กย-5726 4,307.70 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

34  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กค-6720 3,080.00 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

35  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซัือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 7กม-3451 4,014.60 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง

36  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซั้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ บต-2133 3,000.00 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

37  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 80-6939 2,955.50 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

38  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 80-4596 3,730.00 15/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

39  1820500040312 นายศักดา เสนา จ้างเหมาขุดหลุมงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย 6,000.00 15/2/2564 เลขท่ี 3001823072 1

40  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80 - 5920 พง. 14,280.00 18/2/2564 เลขท่ี 210053035 1

41  1860500035092
นายธีรภัทร์ อินทวงษ์ 13/25 ต.ท้ายช้าง อ.เม่ืองพังงา จ.
ภูเก็ต 82000 รายงานขอเช่าเคร่ืองป่ันไฟ 8,500.00 18/2/2564 เลขท่ี 5200036155 1

42  0105540100068
บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด 49 ถ.นราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CANON 10,928.20 19/2/2564 เลขท่ี 3001828630 1

43  0107552000146 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 6,955.00 19/2/2564 เลขท่ี 3001826171 1
44  0107551000231 บริษัท พีรพัฒน์ เทโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ค่าซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 1,722.70 19/2/2564 เลขท่ี 2000226874 1

45  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 53-4647 5,341.50 24/2/2564 เลขท่ี 2000163406 1

46  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองป่ันไฟ 230 24/2/2564 เลขท่ี 2000163406 1

47  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-7046 3,739.40 24/2/2564 เลขท่ี 2000163406 1

48  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายจ ารัส วรนากุล ม.2 ต.ท่าอยู่ 3,027.03 1/3/2564 เลขท่ี 3001807540 1

49  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายวิทยา สิงห์ฆาหะ ม.5 ต.กระโสม 74,494.47 1/3/2564 เลขท่ี 3001807444 1

50  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.ถ้ า ม.5 ต.ถ้ า 44,684.70 1/3/2564 เลขท่ี 3001807696 1

51  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.ถ้ า ม.4 ต.ถ้ า 33,222.43 1/3/2564 เลขท่ี 3001808352 1

52  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.คลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 2,611.87 1/3/2564 เลขท่ี 3001807532 1

53  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางสาวปราณี ศรีวง ม.4 ต.โคก
กลอย 4,547.50 1/3/2564 เลขท่ี 3001807463 1

54  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.ถ้ า ม.1 ต.ถ้ า 2,952.13 1/3/2564 เลขท่ี 3001807451 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง

55  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ม.1 ต.หล่อยูง 16,651.34 1/3/2564 เลขท่ี 3001807518 1

56  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางสาวเปล่งศรี พูลสวัสด์ิ ม.7 ต.
ท่าอยู่ 2,132.51 1/3/2564 เลขท่ี 3001807465 1

57  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.ถ้ า ม.8 ต.ถ้ า 59,349.69 1/3/2564 เลขท่ี 3001807524 1

58  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.อบต.ถ้ า ม.6 ต.ถ้ า 67,402.08 1/3/2564 เลขท่ี 3001807468 1

59  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.กองทุนหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าอยู่ 2,396.80 1/3/2564 เลขท่ี 3001809021 1

60  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.รัชดา บุญช่ืน ม.7 ต.ท่าอยู่ 2,637.55 1/3/2564 เลขท่ี 3001807542 1

61  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางภัทรยา นะสังข์ ม.1 ต.หล่อยูง 2,392.52 1/3/2564 เลขท่ี 3001807520 1

62  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายธงชัย ศิริกุล ม.2 ต.กระโสม 2,443.88 1/3/2564 เลขท่ี 3001809009 1

63  0105540100068
บจก.มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด 49 แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน (หมืกพิมพ์ LEXMARK MX421) 9,951.00 2/3/2564 เลขท่ี 5200073229 1

64  0835523000062
บจก.แสงรุ่งภูเก็ต 99/25 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000 รายงานขอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 53 - 4647 4,516.47 2/3/2564 เลขท่ี 2000313177 1

65  0823559000575
หจก.ราชพฤกษ์พังงา 1/56 ม.4 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมืองพังงา 
จ.พังงา 82000 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 80-7046 1,950.00 5/3/2564 เลขท่ี 2100069139 1

66  1820500040312 นายศักดา เสนา ค่าจ้างฝังดิน 6,000.00 5/3/2564 เลขท่ี 3001831896 1

67  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ าม้นเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-7046 3,500.00 8/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

68  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองเล่ือย 792.96 8/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

69  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์(เช่าทดเเทน) 7กฎ-4010 8,397.03 8/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

70  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.น.ส.อารีย์ฎา อาจนาเสียว ม.7 ต.
โคกกลอย 17,352.19 10/3/2564 เลขท่ี 3001807528 1

71  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นายรวมสิน คล่ีขยาย ม.2 ต.โคก
กลอย 2,633.27 10/3/2564 เลขท่ี 3001807467 1

72  2480500025480 นางชุลิตา ก าลังกล้า 43/2 ม.5 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา จ้างเหมาติดต้ังสเน็การ์ด 63,195.00 10/3/2564 เลขท่ี 3001839267 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข

ประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง
เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตะก่ัวทุ่ง

73  3930300287816
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโอเคเซฟต้ีซัพพลาย ม.11 ต.โคกกรวด อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 39,483.00 11/3/2564 เลขท่ี 3001830374 1

74  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี.เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้ายเหมือง
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขข.นางทัศณียา ระยาภักด์ิ ม.7 ต.
คลองเคียน 12,985.52 11/3/2564 เลขท่ี 3001809057 1

75  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ บต-2133 1,870.00 12/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

76  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-5920 14,251.40 12/3/2564 เลขท่ี 2001123678 1

77  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-4596 3,580.00 12/3/2564 เลขท่ี 2001116111 1

78  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 8กย-5726 4,701.40 12/3/2564 เลขท่ี 2001102295 1

79  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ กค-6720 1,480.00 12/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

80  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซั้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 80-7046 7,859.30 12/3/2564 เลขท่ี 2001111298 1

81  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย 
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 80-6939 3,186.80 12/3/2564 เลขท่ี 2001102282 1

82  3820500172991 นายโสภณ รันทนา ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-5920 พังงา 9,500.00 19/3/2564 เลขท่ี 3001841794 1

83  3820400037294
ศิริผลพานิช 24 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง 
จ.พังงา 82140 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,708.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000383206 1

84  1820400037620
อู่ซ่อมรถยนต์ สุพจน์ 57/8 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ บต - 2133 3,900.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000383240 1

85  0103541023812 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอส ที อินทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จัดซ้ือ SHort velt 400 22/3/2564 เลขท่ี 2100090395 1
86  0825546000034 ร้านทวีนานาภัณฑ์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 10,970.00 25/3/2564 เลขท่ี 2000393722 1
87  3820400157532 ร้านอู่เอียดการช่าง ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ทะเบียน 80-5920 พังงา 5,075.00 29/3/2564 เลขท่ี 3001845138 1

88  0825559000381
บจก.แอนด้ีไฟร์ เซาเทิร์น เซอร์วิส 71/24 ม.2 ต.โคกกลอย
 อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140 ขอซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง 1,979.50 30/3/2564 เลขท่ี 2000427810 1

89  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้าย
เหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ขข. 
น.ส. น้ าอ้อย เพชรรักษ์ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 1,948.47 31/3/2564 เลขท่ี 3001848492 1

90  0823552000201
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.จี. เอ็นจิเนียร่ิง 91/3 ม.3 ต.ท้าย
เหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ กฟส.อ.ตท.- ไฟ
ช่ัวคราว แขวงทางหลวงภูเก็ต ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 3,514.95 31/3/2564 เลขท่ี 3001848304 1

91  0825525000019
ป.มายะการ จ ากัด 55/5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.
พังงา 82140 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชั่ือเพลิงรถยนต์ 51-5325 พง. 2,408.16 31/3/2564 เลขท่ี 2001126875 1
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92  3101200174473 ร้านโอ๊ะแอร์ ค่าซ่อมแอร์ 1,500.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000094266 1

93  3820400037294
ร้านศิริผล 24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทั่ง จ.
พังงา จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,106.00 3/2/2564 เลขท่ี 2000158928 1
ร้านศิริล
24 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทั่ง จ.พังงา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีอาร์พลัส
588/70 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์
367/13 ถนนเพชรเกษม ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา

97 นายนทีธร ตระการกีรติ (ร้านโอ๊ะแอร์) ติดต้ังขาแขวนโทรทัศน์ 5,490.00 29/3/2564 เลขท่ี 3001828623 1

98  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ
จัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยหม้อแปลงเฉพาะ
ราย ประจ าเดือน 12/2563 2,772.00 8/1/2564 เลขท่ี 2000113872 1

101  3820400288220 อ านวย ชูนะ
จัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่และค่าเช่าหม้อ
แปลง 12/2563 2,574.00 8/1/2564 เลขท่ี 2000117280 1

102  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร่ี จ ากัด ค่าหมึกพิมพ์ TONER RICOH SP230TNHY/SP230H 2,889.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000113817 1

103  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา
ค่าซ้ือพลังงานแสงอาทิตย์ PEA 22005352 ประจ าเดือน 
12/2563 2,547.36 20/1/2564 เลขท่ี 2000074400 1

104  3820400222941 นายธนาธิป ตรีศิลา
ค่าซ้ือพลังงานแสงอาทิตย์ PEA220005351 ประจ าเดือน 
12/2563 4,301.28 20/1/2564 เลขท่ี 2000074402 1

105  3929900362191 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 35,096.00 25/1/2564 เลขท่ี 5200009489 1
106  1820800053398 น.ส.ฐาปนา กองค าบุตร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประชุม GECC 1,000.00 28/1/2564 เลขท่ี 2000118046 1

จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า INSx 4.0 ประจ าบิลเดือน ธ.ค.63
พ้ืนท่ีท่ี 4 ต.ถ้ า ต.กระโสม

108  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ รายงานจัดจ้างซักผ้าชุดเคร่ืองนอน มกราคม 2564 2,500.00 1/2/2564 เลขท่ี 20001434819 1
จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า INSx 4.0 ประจ าบิลเดือน ธ.ค.63
พ้ืนท่ีท่ี 3 ต.ท่าอยู่ ต.กะไหล
จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า INSx 4.0 ประจ าบิลเดือน ธ.ค.63
พ้ืนท่ีท่ี 1 ต.โคกกลอย ต.คลองเคียน ต.หล่อยูง

111  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ รายงานจ้างดูแลรอบส านักงาน ประจ าเดือน มกราคม 2564 2,500.00 1/2/2564 เลขท่ี 2000134897 1
112  0735547002121 บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด รายงานจัดซ้ือหมึกพิมพ์ toner lexmark ผบง. 10,165.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000135011 1
113  0735547002121 บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จ ากัด รายงานซ้ือหมึกพิมพ์ TONER Lexmark ประจ าส านักงาน 10,165.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000135306 1

94  3820400037294 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 920 5/3/2564 เลขท่ี 2000300439 1

95  0103549017331 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 3,745.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000383173 1

เลขท่ี 3001818175 1

96  3929900362191 ค่าช้ันวางของช่ัวคราว 8,346.00 23/3/2564 เลขท่ี 2000448904

นายดล ชูนะ 8,968.00 1/2/2564 เลขท่ี 3001818170

1

107  1829900136731 น.ส.ลียานา สาริกา 7,894.50 1/2/2564

1

110  3820400248121 นายประเสริฐ ม่ิงพิจารณ์ 12,782.00 1/2/2564 เลขท่ี 3001818162 1

109  3820400288190
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116  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผบง เดือน มกราคม 2564 1,140.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000170891 1
117  0107551000231 บริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจ ากัด (มหาชน) รายงานซ้ือถังขยะสเตนเลส (GECC) 4,066.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000170606 1
118  3830100163201 ร้านจ าลองเคร่ืองครัว รายงานซ้ือกรวยน้ ากระดาษ 180 5/2/2564 เลขท่ี 2000170840 1

119  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ
จัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและหม้อแปลง
เฉพาะราย ประจ าเดือน 01/64 2,838.00 8/2/2564 เลขท่ี 2000170411 1

120  0105550122641 บริษัท ไนซ์ ไนน์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด จัดซ้ือปรอทดิจิตอล 3,500.00 9/2/2564 เลขท่ี 5200018544 1

121  1820800053398 นางสาวฐาปนา กองค าบุตร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชุมช้ีแจงแผนการ
ด าเนินการเพ่ือนรับรองมาตรการสูนย์ราชการสะดวก 325 11/2/2564 เลขท่ี 2000187731 1

122  3930100425034 นายนิยม จิตรเวช ค่าติดต้ังกระจก COVID-19 5,200.00 16/2/2564 เลขท่ี 3001824154 1
124  3101403185798 นาบช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1-15 มกราคม 2564 12,100.00 18/2/2564 เลขท่ี 2000226538 1
125  3101403185798 นายช านาญ นิลเพ็ชร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 16-31 มกราคม 2564 14,300.00 18/2/2564 เลขท่ี 2000226520 1

126  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ
จ้างส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อย-หม้อแปลงเฉพาะราย
,หน่วยงานราชการ ประจ าเดือน 02/2564 2,871.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000429599 1

128  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ
จ้างส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่,ค่าเช่าหม้อแปลง 
ประจ าเดือน 02/2564 2,557.50 2/3/2564 เลขท่ี 2000429662 1

129  3820400288190 นายดล ชูนะ จัดจ้างส่งหนังสือทวงถามค่าไฟฟ้าประจ าเดือน มี.ค. 64 4,125.00 2/3/2564 เลขท่ี 5200047596 1

130  1829900136731 น.ส.ลียานา สาริกา
จัดจ้างส่งหนังสือทวงถาม ประจ าเดือน มี.ค. 64 พ้ืนท่ี ต.กระ
โสม ต.ถ้ า 3,316.50 2/3/2564 เลขท่ี 5200047580 1

131  1829900136731 น.ส.ลียานา สาริกา
จัดจ้างจัดส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าระบบ INSx 4.0 ประจ าบิล
เดือน 01/2564 พ้ืนท่ีท่ี 3 10,832.00 3/3/2564 เลขท่ี 3001826160 1

132  3820400248121 นายประเสริฐ ม่ิงพิจารณ์
จัดจ้างจัดส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าระบบ INSx 4.0 ประจ าบิล
เดือน 01/2564 พ้ืนท่ีท่ี 1 12,710.29 3/3/2564 เลขท่ี 3001826150 1

133  3820400288190 นายดล ชูนะ
จัดจ้างจัดส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าระบบ INSx 4.0 ประจ าบิล
เดือน 01/2564 11,463.94 3/3/2564 เลขท่ี 3001826156 1

134  3820400288220 นายอ านวย ชูนะ ค่าจัดส่งใบแจ้งหน้ี บิลเดือน 01/2564 2,524.50 9/3/2564 เลขท่ี 2000322064 1
135  1820800050810 นายสาคร สุขสุวรรณ์ จัดซ้ือเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ 1,500.00 10/3/2564 เลขท่ี 2000312874 1
136  3820400037294 ร้านศิริผล พานิช จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3,495.00 12/3/2564 เลขท่ี 2000328594 1
138  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์ ค่าจ้างบ ารุงบริเวณส านักงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2,500.00 12/3/2564 เลขท่ี 2000328870 1

139  3820100150184 นายนิมล สมจิตต์
ค่าจ้างซักชุดเคร่ืองนอนห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจ าเดือน
 กุมภาพันธ์ 2564 2,500.00 12/3/2564 เลขท่ี 2000328842 1

140  3820100150184 นายสาคร สุขสุวรรณ์ จัดซ้ือเจลล้างมือ 1,200.00 15/3/2564 เลขท่ี 2000339203 1
141  3929900362191 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 30,816.00 26/3/2564 เลขท่ี 3001848290 1

1,127,431.35


