
 

ประกาศ  กองอ านวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  3  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 

........................................................................................... 
 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
 กองอ านวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
      ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
  
 
             (นายกฤษดา  จันทร์ดี) 
            ผู้อ านวยกองอ านวยการ 
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
                       จังหวัดอุบลราชธานี 
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

1  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายปลูกต้นไม้พร้อมขาเหล็ก (ต้นพยุง)                     700.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001090188 1

2  3349800137116 ร้านอะตอมอาร์ต ตรายางใช้งานส าหรับผู้บริหาร กอก.ฉ.2                   2,110.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001101377 1

3  3410102082325 ส.โฆษณา ป้ายช่ือ-ต าแหน่ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สังกัด กอก.ฉ.2                   3,900.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001101238 1

4  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายท าเนียบผู้บริหาร กอก.ฉ.2                   2,300.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001089720 1

5  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์
ไฮเทค

จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 5กล่อง กอก.ฉ.2                   3,225.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001081357 1

6  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายถือพร้อมด้ามจับ                   2,500.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001090231 1

7  5620300055515 นายพรชัย ขุนเพชร ค่าขนย้ายเอกสารห้องการเงิน ผบห.กอก.ฉ.2                     600.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001103467 1

8  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และพ้ืนท่ีต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ

ส านักงาน กฟฉ.2
                29,580.00 3/7/2563 เลขท่ี 2001165533 1

9  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้ PEA รูปหัวใจ                   1,250.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001102859 1

10  1342100012733
นายสิทธิชัย บ้งพรม (ร้านไอที 
คลีนิค)

ซ่อมเปล่ียนถ่านไบออสโน๊ตบุ๊ค ผสส.กอก.ฉ.2                     550.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001106590 1

11  3349900786906 นายกิตติวัฒน์ แต้สงเคราะห์ ติดต้ังเต้ารับและสาย LAN ฯลฯ                   1,750.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001102937 1

12  0347114723521 ร้านกิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน กอก.ฉ.2                 11,113.00 9/7/2563 เลขท่ี 2001123572 1

13  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กรท.ฉ.2                 10,714.52 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

14  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                   3,220.42 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

15  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กบล.ฉ.2                 77,234.22 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

16  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กอก.ฉ.2                 14,946.60 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

17  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กวว.ฉ.2                 47,359.94 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

18  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กรส.ฉ.2                 14,795.52 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

19  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กปบ.ฉ.2                 26,035.07 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

20  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กกค.ฉ.2                 22,037.25 10/7/2563 เลขท่ี 2500587167 1

21  1349800002150 นายอนุชา คชรักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                   8,600.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001225971 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

22  3410102082325 ส.โฆษณา จัดท าป้ายช่ือหน้าห้องผู้บริหารในสังกัด กอก.ฉ.2                   1,800.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001153361 1

23  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                 17,060.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001225908 1

24  0343549000691 หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                     240.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001224889 1

25  0347114723521 กิตติวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                     390.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001224932 1

26  3349900208481 รัตนพร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                   1,500.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001225329 1

27  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10                   5,090.00 13/7/2563 เลขท่ี 2001225703 1

28  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายประกบโบรชัวร์แผ่นอะคิลิค2ด้าน เจาะใส่หมุดแสตนเลส6ตัว พร้อมติดต้ัง                   2,150.00 16/7/2563 เลขท่ี 2001147285 1

29  1342000053284
พรสต๊ิกเกอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์และงาน
ป้าย

งานสต๊ิกเกอร์ติดกระจกอาคาร2 ภายนอกและภายในอาคาร                 32,900.00 19/7/2563 เลขท่ี 2001063599 1

30  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กกค.ฉ.2                 94,016.41 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

31  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ ฝวบ.ฉ.2                 14,986.84 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

32  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กอก.ฉ.2                   7,038.13 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

33  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กบษ.ฉ.2                 83,332.62 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

34  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                   6,924.67 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

35  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กซข.ฉ.2                   1,902.80 20/7/2563 เลขท่ี 2500616044 1

36  5349990039095 พี แอนด์ แอล เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์ปร้ินเตอร์ ส าหรับ ผบก.กอก.ฉ.2                   7,000.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001180653 1

37  0103549017331 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีอาร์ พลัส หมึกพิมพ์ Lexmark Extra กอก.ฉ.2                 48,567.30 21/7/2563 เลขท่ี 2001263578 1

38  0445560000694 บริษัท พิมพ์ส าเร็จ จ ากัด ป้ายกล่องไฟLEDสลิมหน้าเดียวท าเนียบผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   3,691.50 21/7/2563 เลขท่ี 2001285653 1

39  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กปบ.ฉ.2                 48,667.20 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

40  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กบษ.ฉ.2                 52,541.33 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

41 หลินดอกไม้สด จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     125.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375556 1

42 หลินดอกไม้สด จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     125.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375574 1

43 หลินดอกไม้สด จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     125.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375375 1

44 หลินดอกไม้สด จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     125.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375513 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

45  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     175.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375352 1

46  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กอก.ฉ.2                 42,722.25 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

47  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                   5,242.01 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

48  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                   9,442.38 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

49  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ กรส.ฉ.2                 46,874.03 22/7/2563 เลขท่ี 2500625144 1

50 หลินดอกไม้สด จัดกิจกรรมโครงการ Smart Workplace และ Happy Workplace                     130.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001375591 1

51  0994000244843 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่าห้องประชุมงานติดตามนโยบาย ข้อส่ังการ ผวก.และตามแผนปฏิบัติ กฟฉ.2                   3,500.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001273596 1

52  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ ผ้าอาบน้ าฝน                   2,250.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001194113 1

53  1342000053284
พรสต๊ิกเกอร์(นางสาวดวงทิพย์ 

จันทร์ทอง)
ติดสต๊ิกเกอร์กระจกภายนอก อาคาร4,5                   9,550.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001354798 1

54  0345540000011
บริษัท อุบลราชธานี โสภณเคเบ้ิล
ทีวี จ ากัด

ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน มิย.63                   4,000.00 29/7/2563 เลขท่ี 2001074287 1

55  3339900169711 นายวิชาญ สาระบุตร วิดิทัศน์เกษียณอายุผู้บริหาร กฟภ.                 10,000.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001261777 1

56  0994000244843 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่าห้องประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้บริหาร กฟภ.                   2,000.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001272404 1

57  1102700428169 นายทศพร วรรณสา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง                   6,500.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001373311 1

58  3419900444524 ตุ๋น ก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสารประจ า กองอ านวยการ                   5,455.20 31/7/2563 เลขท่ี 2001415478 1

59  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ ค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ(พระพันปีหลวง)                 10,845.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001350964 1

60  3341800158752 ร้านอุทัยกรอบรูป ค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ(พระพันปีหลวง)                   1,800.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001350843 1

61 ร้านเท่ียงจริง ค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ(พระพันปีหลวง)                     300.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001350923 1

62  0495547000121 บริษัท โฟลว์ ริเวอร์ โฮมเทล จ ากัด ค่าเช่าห้องประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มส่ิงประดิษฐ์ฯท่ีเป็นตัวแทน กฟฉ.2                 15,000.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001276974 1

63  0347114723521 กิตติวิทยา ค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ(พระพันปีหลวง)                     390.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001350866 1

64  1349800002150 นายอนุชา คชรักษ์ ค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ(พระพันปีหลวง)                   4,500.00 3/8/2563 เลขท่ี 2001351005 1

65  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์
ไฮเทค

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 5กล่องๆละ645บาท (กอก.ฉ.2)                   3,225.00 5/8/2563 เลขท่ี 2001261819 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

66  0345540000011
บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล
 ทีวี จ ากัด

ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.63 ผสส.กอก.ฉ.2                   4,000.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001285643 1

67  3340500677486 เสน่ห์ผ้าม่าน ผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร2ช้ัน4                 15,400.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001263060 1

68  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ท าเนียบผู้บริหาร                     300.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285624 1

69  3349900786906 นายกิตติวัฒน์ แต้สงเคราะห์ จ้างเหมาเดินสาย LAN สายโทรศัพท์ห้องท างาน รก.อก.ฉ.2                   1,046.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001263652 1

70  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้ายสวดมนต์ น่ังสมาธิ ผสส.กอก.                     720.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001296064 1

71  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป พิมพ์โปสเตอร์ท าเนียบผู้บริหารกองอ านวยการ                     300.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285533 1

72  5620300055515 นายพรชัย ขุนเพชร ค่าวัสดุบ ารุงบริเวณส านักงาน                   2,390.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001261834 1

73  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ดเขตสูบบุหร่ี,ปรับแอร์,กระดาษใช้แล้ว1หน้าและ2หน้า                   1,300.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285633 1

74  0343532000111 กิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดและวัสดุส านักงานใช้งานส าหรับแผนกในสังกัด กอก.ฉ.2                 20,482.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001279123 1

75  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29
ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กอก.ฉ.2 และซ่อมแซมห้องน้ าอาคารมิเตอร์และหม้อ
แปลง

                  4,200.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001261799 1

76  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ปรับแอร์,ปิดแอร์ติดโปสเตอร์                     600.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285620 1

77  3340100442368 ร้านคูลแมนแอร์เซลล์แอนด์เซอร์วิส เปล่ียนชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ                   2,500.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285638 1

78  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป พิมพ์ท าเนียบเป้าหมาย,สต๊ิกเกอร์ปรับแอร์,ปิดแอร์                     600.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285620 1

79  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ดมอบอาหารกลางวัน                     400.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285617 1

80  0343563000503 หจก.บี.อาร์.ดีไซน์ ปร้ินต้ิง โครงไม้แบคดรอป พร้อมทรายทับฐาน                   3,300.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285630 1

81  0107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) วัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน(เสียมจัมโบ้ด้านเหล็ก,ไม้กวาด,บุงเต้า)                     600.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001331978 1

82  3341300187851 นางจันทราทิพย์ น้อยบัวทิพย์ วัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน(เสียมจัมโบ้,ไม้กวาด,บุงเต้า)                     800.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001333229 1

83  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

ถ้วยกระดาษสีขาว 16ออนซ์(โรงอาหารตามนโยบาย Green Office)                     590.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001331709 1

84  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้าย Big Cleaning Day                     400.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001285613 1

85  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กวว.ฉ.2                 38,361.49 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

86  1349900601730 นายณัชเขตต์ มุสิกภัทร ค่าน้ าด่ืม กอก.ฉ.2                     280.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001278698 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

87  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กซข.ฉ.2                 16,606.12 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

88  1349900601730 นายณัชเขตต์ มุสิกภัทร ค่าน้ าด่ืม กอก.ฉ.2                     320.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001278596 1

89  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กบษ.ฉ.2                 38,392.26 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

90  0345562000188 ชาร์แลงเจอร์ กิจกรรมโครงการ"PEA 60ปี ส่งมอบการให้ 60โรงเรียน"                 28,000.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001326793 1

91  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กบล.ฉ.2                   9,585.72 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

92  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กซข.ฉ.2                   3,103.37 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

93  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กวว.ฉ.2                 13,441.22 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

94  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กรท.ฉ.2                 20,694.97 10/8/2563 เลขท่ี 2500680405 1

95  0345562000188 ชาร์แลงเจอร์ กิจกรรมโครงการ"PEA 60ปี ส่งมอบการให้ 60โรงเรียน"                   8,100.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001326769 1

96  3349900759607 ซี.เซนเตอร์ ช็อป กิจกรรมโครงการ"PEA 60ปี ส่งมอบการให้ 60โรงเรียน"                 15,000.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001326747 1

97  2490200017104 สิงห์ดีไซน์
ป้ายปลูกต้นไม้แผ่นเหล็กซิงค์ พร้อมขาเหล็ก และสต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ ผสส.
กอก.

                  7,980.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001295803 1

98  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้ PEA รูปหัวใจ                   1,250.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001296096 1

99  3341400457477 นางดรุณี จันทร์พวง ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน กอก.ฉ.2                   3,380.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001280508 1

100  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด ผสส.กอก.                   1,200.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001296005 1

101  0347114723521 กิตติวิทยา ค่าน้ าด่ืม,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน (ประจ าเขต)                   2,803.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001295873 1

102  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ไวนิลจิตอาสา                   3,900.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001310643 1

103  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ดป้ายมอบถวานเทียนพรรษา                     400.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001310428 1

104  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สแตนด้ีโลโก้ 60ปี                   1,000.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001310504 1

105  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ไวนิลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า,สต๊ิกเกอร์จิตอาสาพระราชทาน                   1,500.00 17/8/2563 เลขท่ี 2001310471 1

106  3341501400942 ดี แอนด์ เจ ผ้ายืด ผ้ากันเป้ือนพร้อมสกรีนโลโก้ PEA จ านวน 40ผืน                   3,200.00 19/8/2563 เลขท่ี 2001351541 1

107  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรือง พาณิชย์29 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกโรงอาหาร กฟฉ.2                 16,035.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001510898 1

108  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้านหน้าส านักงาน กฟฉ.2(เปล่ียนเบรกเกอร์)                   2,050.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001423740 1

109  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 จัดซ้ือนาฬิุกาดิจิตอล ส าหรับห้องประชุม กอก.ฉ.2                     750.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001424928 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

110  0105519001331
บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิม
ปอร์ต จ ากัด

ค่าหมึกปร้ินเตอร์ส าหรับงานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
ช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม

                  5,596.10 21/8/2563 เลขท่ี 2001424509 1

111  5330400053401
สวนช่างเส็ง (นายจันทร์เส็ง หงษ์
มณี)

ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน(ปูหญ้าบาร์เล่ย์)                   3,900.00 24/8/2563 เลขท่ี 2001350779 1

112  0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน(ถาดอเนกประสงค์)                       54.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001447677 1

113  0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน(กระดาษสี,กาวแท่งขาว,ชุดเย็บกระดาษ)ผบห.กอก.                     692.00 26/8/2563 เลขท่ี 2001447477 1

114  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 17,923.39 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

115  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กปบ.ฉ.2                 47,129.56 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

116  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กรส.ฉ.2                 40,309.09 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

117  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                   5,571.88 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

118  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 12,940.91 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

119  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                   6,860.60 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

120  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                   4,955.89 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

121  3341901043896 ร้านปรารถนาป้ายตามส่ัง ป้ายอะคริลิคและป้ายพลาสวู๊ดติดสต๊ิกเกอร์                 11,400.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001374656 1

122  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ กันสาดอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ใส                   8,500.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001392667 1

123  3341900089795 นายศตพัฒน์ บุญศรี ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน สค.63 ผสส.กอก.                   2,500.00 28/8/2563 เลขท่ี 2001459635 1

124  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กฟฉ.2                 17,552.13 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

125  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                 33,117.47 28/8/2563 เลขท่ี 2500739924 1

126  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์
ไฮเทค

กระดาษถ่ายเอกสารจ านวน5กล่องๆละ5รีม ประจ ากองอ านวยการ                   3,225.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001392583 1

127  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ ผสส.กอก.                   1,250.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001423490 1

128  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจสีทอง ผสส.กอก.                     450.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001423567 1

129  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด"มอบทุนการศึกษา"ผสส.กอก.                     400.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001423518 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

130  1102700428169 นายทศพร วรรณสา
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง กฟฉ.2

                  6,500.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001537863 1

131  3419900444524 ตุ๋น ก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กย.63 กอก.ฉ.2                   4,156.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001557844 1

132  3349800137116 ร้านอะตอมอาร์ต ตรายาง 1และ2บรรทัด ผบก.กอก.ฉ.2                     520.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001423822 1

133  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายถือสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับท่อพีวีซี                   2,250.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001447824 1

134  0347114723521 ร้านกิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดส าหรับแผนกในสังกัด กอก.ฉ.2                 10,382.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001433409 1

135  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้ายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างย่ังยืน ผสส.กอก.                     300.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001448200 1

136  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้ายสต๊ิกเกอร์ตติดโฟมบอร์ด(คณะแม่บ้าน,ชมรมผจก.,วิศวกร)                   2,400.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001447960 1

137  3341901043896 ปรารถนาป้ายตามส่ัง ตู้ไฟโรงอาหาร,ป้ายเลขท่ีร้านค้า 1-4                 18,800.00 10/9/2563 เลขท่ี 2001448237 1

138  3341400457477
นางดรุณี จันทร์พวง(ศูนย์จ าหน่าย
พันธ์ุไม้หนองขอน)

ค่าบ ารุงบริเวณส านักงาน(เฟิร์น,กวักเงินกวักทอง,สนหอม,ยางอินเดีย)                   9,190.00 11/9/2563 เลขท่ี 2001432120 1

139  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กวว.ฉ.2                 25,978.50 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

140  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 22,878.45 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

141  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 15,474.90 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

142  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                   6,946.97 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

143  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กวว.ฉ.2                   8,101.37 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

144  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 17,681.85 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

145  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 14,181.96 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

146  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กวว.ฉ.2                 24,057.52 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

147  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กรส.ฉ.2                 21,075.28 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

148  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กบษ.ฉ.2                 70,549.30 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

149  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 12,914.56 14/9/2563 เลขท่ี 2500791135 1

150  0105519001331 บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต จ ากัด ค่าหมึกปร้ินเตอร์ ใช้งานส าหรับพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง                   8,164.10 16/9/2563 เลขท่ี 2001518822 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

151  0105519001331
บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิม
ปอร์ต จ ากัด

ค่าหมึกปร้ินเตอร์ใช้งานส าหรับพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
 กฟฉ.2

                  8,164.10 16/9/2563 เลขท่ี 2001518822 1

152  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กบญ.ฉ.2                 17,266.52 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

153  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กอก.ฉ.2                     438.02 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

154  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                 12,146.36 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

155  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กอก.ฉ.2                 13,808.24 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

156  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กบล.ฉ.2                 13,784.51 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

157  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                   7,811.71 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

158  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กบล.ฉ.2                 10,939.46 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

159  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                   8,415.20 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

160  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ ฝวบ.ฉ.2                 21,425.27 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

161  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กรส.ฉ.2                 28,172.55 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

162  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กวว.ฉ.2                   5,478.26 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

163  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กวว.ฉ.2                 13,789.64 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

164  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ ประจ าเขต กฟฉ.2                   7,302.09 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

165  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                   6,107.64 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

166  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                   8,560.34 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

167  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กกค.ฉ.2                 11,589.87 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

168  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ กบล.ฉ.2                   8,581.28 21/9/2563 เลขท่ี 2500815428 1

169  0345540000011
บริษัท อุบลราชธานี โสภณเคเบ้ิล 
ทีวี จ ากัด

ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน กย.63                   4,000.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001577582 1

170  0107527000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

จัดซ้ืออาหารแห้งและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
เหตุการณ์พายุฤดูร้อน

                  3,012.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001517872 1

171  3341900089795 นายศตพัฒน์ บุญศรี ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน กย.63                   2,500.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001574445 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4)   ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  (7)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   3    (เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

172  0347114723521 กิตติวิทยา ค่าน้ าด่ืม จ านวน24โหลๆละ54บาท ประจ าเขต                   1,296.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001511274 1

173  0345540000011
บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล
 ทีวี จ ากัด

ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน สค.63                   4,000.00 28/9/2563 เลขท่ี 2001459683 1

174  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์

ไฮเทค
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 5 กล่องๆละ645บาท กอก.ฉ.2                   3,225.00 28/9/2563 เลขท่ี 2001530941 1

175  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด,ป้ายโครงไม้                     400.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001576134 1

176  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้ายไวนิล "ท าบุญตักบาตร" วันสถาปนา กฟภ.                   2,900.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001575840 1

177  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ป้ายไวนิล Big Cleanning Day                     300.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001574512 1

178  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ปร้ินภาพจัมโบ้พร้อมบันทึกแผ่นดีวีดี,และท าปกใส่กล่องดีวีดี                   3,100.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001576182 1

179  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ดป้ายมอบทุนอาหารกลางวัน                     800.00 30/9/2563 เลขท่ี 2001575780 1

รวมท้ังส้ิน      1,952,127.20


