


(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1  3342000041801 อู่ซ่อมรถวิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ 83-1028 อบ. 4,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001073838 1
2  1341900160641 นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ ค่าจ้างเหมาำทความสะอาด 1,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001077952 1
3  1341900048286 ร้านชัชวาลชัยการไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ 3-1028 อบ. 6,200.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001074091 1
4  2201000026536 นางสาวบังอร เมียดเตียบ ค่าจ้างท าความสะอาด 2,457.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001078039 1
5  3341400375250 อู่ช่างเซียงเจริญยนต์ ค่าซ่อมบ ารุงรักษากจ. 5901 อบ. 4,000.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001074746 1
6  3349700006958 นางสมรักษท ฉัตรสุวรรณ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,800.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001074845 1
7  1341900048286 ร้านชัชวาลย์ชัยการไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุงรักษา บฉ.7473 อบ. 6,220.00 1/7/2563 เลขท่ี 2001074297 1
8  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชัยพาณิชย์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเดือน พ.ค.2563 7,689.94 2/7/2563 เลขท่ี 2001086005 1
9  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าว่อมบ ารุงรักษาฯ 1,810.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001085132 1
10  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชัยพาณิชย์ ค่ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.63 3,063.08 2/7/2563 เลขท่ี 2001086036 1
11  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าซ่อมบ ารุงรักษา-คอมฯ 2,500.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001083955 1
12  3480700404729 นายวริทธ์ินันท์ วงศ์สุวรรณ ค่าน้ าด่ืม 400.00 2/7/2563 เลขท่ี 2001082187 1
13  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชัยพาณิชย์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.63 3,475.52 2/7/2563 เลขท่ี 2001085963 1
14  3341900299072 ร้านพิบูลสากลแอร์ ขอจ้างซ๋อมบ ารุงรักษาแอร์ ผบง . 2 เคร่ือง 3,150.00 3/7/2563 เลขท่ี 2100202827 1
15  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชัยพาณิชย์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.63 2,286.23 3/7/2563 เลขท่ี 2001088250 1
16  5340300060015 น.ส.พัชรี พรมบุตร ค่าจ้างท าความสะอาด 3,276.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001099179 1
17  5340300060015 นางสาวพัชรี พรมบุตร ค่าจ้างเหมาำทความสะอาด 800.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001098960 1
18  0994000164904 การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน้ าประปา 3,154.00 8/7/2563 เลขท่ี 2001098727 1
19  0994000164904 การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน้ าประปาส่วนภูมิภาค 363.16 8/7/2563 เลขท่ี 08072020 1
20  3341600153242 ร.ต.ต.ชัชพงศ์เจษฎา ทางนที ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 4,500.00 9/7/2563 เลขท่ี 2001101710 1
21  1341900132252 นางสาวจินตรา แก่นค า ค่าน้ าด่ืม 400.00 9/7/2563 เลขท่ี 2001101107 1
22  2349700001028 ร้านอัมพรน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืม กฟส.พมห. 830.00 10/7/2563 เลขท่ี 2100207830 1
23  0345556000031 บ.เอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 35,845.00 10/7/2563 เลขท่ี 5200096667 1
24  0345556000031 บ.เอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 70,299.00 10/7/2563 เลขท่ี 5200096687 1
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25  3620500117674 ร้านไทยแก้ว ค่าถ่ายเอกสาร 2,616.80 10/7/2563 เลขท่ี 2001110976 1
26  0345556000031 บ.เอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 46,000.00 13/7/2563 เลขท่ี 5200096980 1
27  3342000041801 อู่ซ่อมรถวิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ82-5391 อบ. 2,660.00 13/7/2563 เลขท่ี 201120499 1
28  3349700059229 ค่าซ่อมอุกรณ์ในส านักงาน ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน 480.00 14/7/2563 เลขท่ี 2001124293 1
29  3342000041801 อุ่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 83-7885 อบ. 18,940.00 14/7/2563 เลขท่ี 5200097885 1
30  3341901114886 นายสมศักด์ิ บัวใหญ่ ค่าซ่อมบ ารุงรักษา กจ.5091 อบ. 3,600.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001134423 1
31  3342000041801 อู่ซ่อมรถวิชอตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 83-5170 อบ. 1,720.00 15/7/2563 เลขท่ี 2001137652 1
32  0343562002910 หจก.เอ็มเพาเวอร์อินโนเวช่ัน ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22,470.00 16/7/2563 เลขท่ี 5200099764 1
33  0343552001392 หจก.ทิพยฺลมวิศวกรรม ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 54,500.00 16/7/2563 เลขท่ี 5200099572 1
34  3341900249237 ร้านนัฐยาการไฟฟ้า จ้างเหมางานติดต้ังคอนส่ือสาร 35,520.00 16/7/2563 เลขท่ี 5200099954 1
35  3342000041801 อู่ซ่อมรถวิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา บฉ.7473 อบ. 6,530.00 16/7/2563 เลขท่ี 2001139171 1
36  1349700143363 นายโชคชัย โชติรัตน์ ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน 500.00 16/7/2563 เลขท่ี 2001143274 1
37  1349700052511 ร้านวาวเซ็นเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน 12,133.80 17/7/2563 เลขท่ี 2001147469 1
38  0105546095724 บ.ไปรษณีย์ไทยจ ากัด ค่าส่งเอกสารและพัสดุ 3,339.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001147366 1
39  0343536001502 หจก.ชัยณรงค์บริการ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 18,139.65 17/7/2563 เลขท่ี 2001150491 1
40  5340100012521 หจก.บุญเลิศพาณิชย์ 2017 ค่าเช้ือเพลิงใช้ไฟ 300.00 17/7/2563 เลขท่ี 2001146826 1
41  5340100012521 หจก.บุญเลิศพาณิชย์ 2017 ค่าน้ ามันเช้ือเพิฃลิง เดือน มิ.ย.2563 10,684.73 17/7/2563 เลขท่ี 2001146837 1
42  0345556000031 บ.เอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 45,475.00 17/7/2563 เลขท่ี 52000100271 1
43  3341901008276 นางดอกไม้ พิมพบุตร

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้มกล้ระบบจ าหน่ายแรงสูงแบบเฉพาะ
คราว

143,500.00 20/7/2563 เลขท่ี 5200101249 1
44  0107537000882 บ.กรุงไทย ค่าน้ ามัน fleed card เดือน มิถุนายน 2563 กฟส.พมห. 67,130.10 20/7/2563 เลขท่ี 2100169910 1
45  0345556000031 บ.เอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขตไฟฟ้า 35,631.00 20/7/2563 เลขท่ี 5200100943 1
46  3341501454571 นางภารดี ช่วงโชติ ค่าวสัดุส านักงาน 720.00 20/7/2563 เลขท่ี 2001082252 1
47  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าวัดสุส านักงาน 3,395.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001170236 1
48  3341900299072 ร้านพิบูลสากลแอร์ ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน 1,200.00 21/7/2563 เลขท่ี 2001167141 1
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49  1342100012733 ร้านไทีคลินิก ค่าวัดสุส านักงาน 2,500.00 22/7/2563 เลขท่ี 2001178343 1
50  3341901008276 นางดอกไม้ พิมพบุตร จ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้ระบบจ าหน่ายแรงสูง 63,500.00 23/7/2563 เลขท่ี 5200103202 1
51  0343552001392 หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟ้า 37,450.00 23/7/2563 เลขท่ี 5200103470 1
52  0343561002711 หจก.ดวงสิน ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 2,754.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001192792 1
53  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ 83-1028 อบ. 9,310.00 24/7/2563 เลขท่ี 2001192334 1
54  1341900096639 รานพีเจคอม ค่าซ่อมบ ารุง-คอมฯ 680.00 31/7/2563 เลขท่ี 2001209409 1
55  1341900096639 ร้านพีเจคอม ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ-คอมฯ 680.00 31/7/2563 เลขท่ี 20012094009 1
56  2201000026536 นางสาวบังอร เมียดเตียบ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,223.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001223912 1
57  3480700404729 นายวริทธ์ินนท์ วงศ์สุวรรณ ค่าน้ าด่ืม 400.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001224217 1
58  1342100012733 ร้านไอทีคลีนิก ค่าวัสดุส านักงาน 10,700.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001226941 1
59  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าส่งไปรษณีย์ 263.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001227114 1
60  3341501454571 ร้านภารดี ค่าวัสดุส านักงาน 720.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001224586 1
61  1341900160641 นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1,000.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001224045 1
62  2349700001028 ร้านอัมพรน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืม 810.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001226120 1
63  3349700006958 นางสมรักษ์ ฉัตรสุวรรณ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,800.00 4/8/2563 เลขท่ี 2001223873 1
64  1341900132252 นางสาวจินตรา แก่นค า ค่าน้ าด่ืม 400.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001239438 1
65  3620500117674 ร้านไทยแก้ว ค่าวัสดุส านักงาน 2,286.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001242442 1
66  5340300060015 น.ส.พัชรี พรมบุตร ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 800.00 6/8/2563 เลขท่ี 2001239530 1
67  5340100012521 หจก.บุญเลิศพาณิชย์ 2017 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กฟย.ขจ. เดือน ก.ค.63 14,410.64 6/8/2563 เลขท่ี 2001246513 1
68  0343544000919 หจก.โชคอารีย์สเตช่ันเนอร่ี ค่าวัดสุส านักงาาน 3,580.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001249843 1
69  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชัยพาณิชย์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,132.10 7/8/2563 เลขท่ี 2001249603 1
70  0107537000882 บ.กรุงไทย จ ากัด ค่าน้ ามัน fleed card เดือน ก.ค.63 กฟส.พมห. 78,093.10 7/8/2563 เลขท่ี 2100218915 1
71  0343544000919 หจก.โชคอารีย์สเตช่ันเนอร่ี ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 2,160.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001249827 1
72  0343552001392 หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 40,713.50 7/8/2563 เลขท่ี 5200110353 1
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73  0343552001392 หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 40,713.50 7/8/2563 เลขท่ี 5200110353 1
74  0343552001392 หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม จ้างเหมางานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 55,747.00 7/8/2563 เลขท่ี 5200110268 1
75  0343544000919 หจก.โชคอารีย์สเตช่ันเนอร่ี ค่าวัสดุส านักงาน 1,050.00 7/8/2563 เลขท่ี 2001248939 1
76  1349700059460 ร้านศรีอุดม ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 2,932.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001259775 1
77  1349900150291 ร้านทรงประดิษฐ์ ค่าประชาสัมพันธ์อ่ืน 990.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001259987 1
78  3341501454571 ร้านภารดี ค่าประชาสัมพันธ์อ่ืน 1,090.00 10/8/2563 เลขท่ี 2001260033 1
79  3480600001149 ป.เป๊ียกแอร์เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงรักษา บฉ.7473 อบ. 1,650.00 11/8/2563 เลขท่ี 2001263236 1
80  0343553002139 หจก.ส.ศิวะพรหม ค่าบริการจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี 53,500.00 11/8/2563 เลขท่ี 5200112179 1
81  3480600001149 ป.เป๊ียกแอร์เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงยาน 83-5170 อบ. 1,850.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001272574 1
82  1341500162626 นายรุฐนนท์ คูณคง ค่าซ่อมบ ารุง-อาคาร 25,000.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001270492 1
83  3349800187661 ร้านเจริญทองการยาง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา-ยาน 6,400.00 13/8/2563 เลขท่ี 2001273634 1
84  1341500145829 ร้านกมลทรรศน์ ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน 440.00 14/8/2563 เลขท่ี 2001278026 1
85  3341900419302 ซันไซน์ คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงรักษา-คอมฯ 380.00 19/8/2563 เลขท่ี 2100254528 1
86  1349700052511 ร้านวาวเซ็นเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน 2,134.65 19/8/2563 เลขท่ี 2100254028 1
87  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษาฯ-ยาน 83-7885 อบ. 4,900.00 19/8/2563 เลขท่ี 5200116544 1
88  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าวัสดุส านักงาน 4,950.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001324100 1
89  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าวัสดุส านักงาน 3,900.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001324704 1
90  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าซ่อมบ ารุงรักษาญ-คอมฯ 3,000.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001325522 1
91  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าซ่อมบ ารุงรักษา - คอมฯ 2,900.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001325660 1
92  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก ค่าวัดสุส านักงาน 6,900.00 21/8/2563 เลขท่ี 2001321564 1
93  0343536001502 หจก.ชัยณรงค์บริการ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กฟส.พมห. เดือน ก.ค.63 11,108.54 24/8/2563 เลขท่ี 2001332465 1
94  3341900249237 ร้านนัฐยาการไฟฟ้า จ้างเหมาติดต้ังสเนคการ์ด 15,500.00 26/8/2563 เลขท่ี 5200120456 1
95  3341900249237 ร้านนัฐยาการไฟฟ้า จ้างเหมาติดต้ังสเนคการ์ด 97,500.00 26/8/2563 เลขท่ี 5200120439 1
96  3440500744450 สภอ.พิบูลมังสาหาร ค่าตอบแทนอ่ืน 4,000.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001355685 1
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97  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงยาน - นข.6171 อบ. 21,240.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001357092 1
98  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุง ยาน 40-0390 อบ. 6,050.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001355660 1
99  3342000214489 สภอ.พิบูลมังสาหาร ค่าตอบแทนอ่ืน 3,500.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001356046 1
100  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา กค.4723 อบ. 6,240.00 27/8/2563 เลขท่ี 2001357257 1
101  0107536000633 บ.บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 199.00 29/8/2563 เลขท่ี 2100262638 1
102  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่แอมบ ารุงรักษา 82-0844 อบ. 7,900.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001365886 1
103  0343561002711 หจก.ดวงสิน ค่าวัสดุส านักงาน 2,959.00 31/8/2563 เลขท่ี 2001366695 1
104  3349700006958 นางสมรักษ์ ฉัตรสุวรรณ ค่างจ้างเหมาท าความสะอาด 2,800.00 1/9/2563 เลขท่ี 200137228 1
105  3480700404729 นายวริทธ์ินันท์ วงศ์สุวรรณ ค่าน้ าด่ืม 400.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001376544 1
106  2201000026536 นางสาวบังอร เมียดเตียบ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,340.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001373470 1
107  1349700052511 ร้านวาวเซ็นเตอร์ e013 ค่าวัสดุส านักงาน 941.60 1/9/2563 เลขท่ี 2100269626 1
108  1349700052511 ร้านวาวเซ็นเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน 941.60 1/9/2563 เลขท่ี 2100269626 1
109  3341501454571 ร้านภารดี ค่าวัสดุส านักงาน 720.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001376660 1
110  1341900160641 นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1,000.00 1/9/2563 เลขท่ี 2001373534 1
111  0343553002139 หจก.ส.ศิวะพรหม ค่าบริการจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี 53,000.00 2/9/2563 เลขท่ี 5200124491 1
112  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง ค่าซ่อมบ ารุงรักษายาน 82-6517 อบ. 26,630.00 2/9/2563 เลขท่ี 2001386621 1
113  5340300060015 น.ส.พัชรี พรมบุตร จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 3,120.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001388685 1
114  3349700059229 นางสาวอรุณวรรณ บุญเทา ปรับปรุงร้ัวหน้าส านักงาน กฟส.พมห. 50,000.00 3/9/2563 เลขท่ี 5200125511 1
115  1341900132252 นางสาวจืนตรา แก่นค า ค่าน้ าด่ืม 400.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001388414 1
116  0992002554619 คณะบุคคลแสงรุ่งโรจน์ จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 47,080.00 3/9/2563 เลขท่ี 5200125276 1
117  5340300060015 น.ส.พัชรี พรมบุตร ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 800.00 3/9/2563 เลขท่ี 2001390745 1
118  0105546095724 บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด e013 ค่าส่งไปรษณีย์ 2,146.20 8/9/2563 เลขท่ี 2001400456 1
119  3341400375250 อู่ช่างเซียงเจริญยนต์ e013 ค่าซ่อมบ ารุำงรักษา 82-8260 อบ. 4,850.00 8/9/2563 เลขท่ี 5200126301 1
120  0345556000031 บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี e013 ค่าจ้างเหมางานขยายเขต 35,950.00 8/9/2563 เลขท่ี 5200125996 1
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121  3620500117674 ร้านไทยแก้ว e013 ค่าถ่ายเอกสาร 3,712.00 9/9/2563 เลขท่ี 2001405887 1
122  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง e013 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 80-6186 อบ. 16,460.00 9/9/2563 เลขท่ี 5200126849 1
123  0343530000351 หจก.สุรศักด์ิชันพาณิยช์ e013 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ส.ค.63 กฟย.สรธ. 36,556.68 10/9/2563 เลขท่ี 2001410208 1
124  5340100012521 ร้านบุญเลิศพาณิชย์ e013 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 13,685.65 13/9/2563 เลขท่ี 2001427657 1
125  1341900096639 ร้านพีเจคอม e013 ค่าซ่อมบ ารุง-คอมฯ 1,470.00 14/9/2563 เลขท่ี 2100280909 1
126  0343536001502 หจก.ชัยณรงค์บริการ e013 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3,326.31 15/9/2563 เลขท่ี 2001439958 1
127  0345556000031 บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี e013 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบไฟฟ้า 13,910.00 17/9/2563 เลขท่ี 5200131560 1
128  0345556000031 บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานีจ ากัด e013 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69,978.00 17/9/2563 เลขท่ี 5200131922 1
129  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง e013 ค่าซ่อมบ ารุงรักษายานฯ บฉ.7473 อบ. 5,350.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001456056 1
130  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง e013 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา กจ.5901 อบ. 1,590.00 17/9/2563 เลขท่ี 2001453291 1
131  0345556000031 บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จ ากัด e013 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบไฟฟ้า 36,915.00 18/9/2563 เลขท่ี 5200132262 1
132  3342000041801 อู่วิชิตการช่าง e013 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 83-5170 อบ. 50,500.00 18/9/2563 เลขท่ี 5200132433 1
133  0345556000031 บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี e013 จ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า 34,989.00 18/9/2563 เลขท่ี 52000132262 1
134  3341900249237 ร้านนัฐยาการไฟฟ้า e013 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส านักงาน 9,500.00 21/9/2563 เลขท่ี 2001476674 1
135  3349700143947 ร้านพิบูลไวนิล e013 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,690.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001490689 1
136  0107537000882 บ.กรุงไทย จ ากัด e013 ค่าน้ ามัน fleed card เดือน สิงหาคม 63 90,559.20 23/9/2563 เลขท่ี 2100237905 1
137  1342100012733 ร้านไอทีคลินิก e013 ค่าวัสดุส านักงาน 7,800.00 23/9/2563 เลขท่ี 2001497262 1
138  0105558081600 บ.พีโอพร้ินต้ิง จ ากัด e013 ค่าวัสดุส านักงาน 96,300.00 24/9/2563 เลขท่ี 5200135668 1
139  3341501454571 ร้านภารดี e013 ค่าประชาสัมพันธ์อ่ืน 2,340.00 30/9/2563 เลขท่ี 2100305093 1
140  0107537002478 บ.ประเวศประกันภัย จ ากัด e013 ค่าประกันภัย 6,952.86 30/9/2563 เลขท่ี 2001528662 1
141  0105536092641 บ.เอก - ชัน ทริบิวช่ันซิสเทม จ ากัด e013 ค่าวัสดุส านักงาน 2,430.00 30/9/2563 เลขท่ี 2100305442 1

2,127,827.14 บาท                                                                         รวมท้ังส้ิน
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4. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3

1. หมายถึง  การจัดซ้ืจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค.0405.4/ว.322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม  2560  ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ ข้อ 79 วรรคสอง

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมี จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี / เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

2. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค.(กวจ.)

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น วัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์เป็นต้น


