รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

2

3349900534923

ร ้านเลินนิง่ อาร์ต

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

3

0107537000882

บ.กรุงไทย จากัด

้ เพลิง fleed card เดือน กย.63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

4

5340300060015

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาความสะอาด

5

1341900160641

น.ส.สายฝน จันทร์เจริญ

6

3349900534923

7

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

950 1/10/2563

เลขที่ 2001540642

1

94,480.00 1/10/2563

เลขที่ 2100306698

1

800 5/10/2563

เลขที่ 2001553598

1

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

1,000.00 5/10/2563

เลขที่ 2001549754

1

ร ้านเลินนิง่ อาร์ต

e013 ค่าวัดสุสานั กงาน

4,260.00 5/10/2563

เลขที่ 2001551587

1

1341900132252

นางสาวจินตรา แก่นคา

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 5/10/2563

เลขที่ 2001550424

1

8

5340300060015

น.ส.พีชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาความสะอาด

3,120.00 5/10/2563

เลขที่ 2001553907

1

9

0343562002910

่
หจก.เอ็มเพวเวอร์ อินโนเวชัน

่
e013 หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชัน

51,360.00 5/10/2563

เลขที่ 5200141461

1

10

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

16,230.00 5/10/2563

เลขที่ 2001552476

1

11

3480700404729

นายวริทธิน
์ ั นท์ วงค์สวุ รรณ

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 5/10/2563

เลขที่ 2001550675

1

12

3341501454571

ร ้านภารดี

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

720 5/10/2563

เลขที่ 2001551360

1

13

2349700001028

ร ้านน้ าดืม
่ อัมพร

e013 ค่าน้ าดืม
่

750 6/10/2563

เลขที่ 2100311940

1

14

0105546095724

บ.ไปรษณียไ์ ทย จากัด

e013 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ

593 6/10/2563

เลขที่ 2001559492

1

15

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อม/บารุงฯ-ยานฯ

1,810.00 8/10/2563

เลขที่ 2001571876

1

16

1341900007903

ั ชะแฝง
นายฤทธิชย

e013 ค่าเช่ายานพาหนะ

2,700.00 8/10/2563

เลขที่ 2001568839

1

17

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

3,900.00 9/10/2563

เลขที่ 2001584584

1

18

5340100012521

หจก.บุญเลิศพาณิชย์2017

้ เพลิง
e013 ค่าน้ ามันเชือ

1,309.00 9/10/2563

เลขที่ 2001581909

1

19

3341900299072

ร ้านพิบล
ู สากลแอร์

e013 ค่าซ่อมอุปกรร์ในสนง.

1,500.00 9/10/2563

เลขที่ 2100316763

1

20

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมางานก่อสร ้างระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

44,084.00 9/10/2563

เลขที่ 5200144999

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

(1)

(2)

(7)

21

1349700059460

น.ส.กรรณิการ์ นาจาน

e013 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.

3,167.00 9/10/2563

เลขที่ 2001579825

1

22

3620500117674

ร ้านไทยแก ้ว

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน(ถ่ายเอกสาร)

1,450.40 9/10/2563

เลขที่ 2001581756

1

23

5340100012521

หจก.บัญเลิศพาณิชย์ 2017

้ เพลิง
e013 ค่าน้ ามันเชือ

17,070.00 11/10/2563 เลขที่ 2001581013

1

24

0343552001821

หจก.ส.แสวงพิบล
ู

e013 จ ้างเหมาโคนก่อไผ่

10,700.00 12/10/2563 เลขที่ 5200145423

1

25

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จากัด

e013 ค่าจ ้างเหมางานก่อสร ้างระบบไฟฟ้ า

54,998.00 12/10/2563 เลขที่ 5200145878

1

26

1341900048286

ั การไฟฟ้ า
ชัชวาลย์ชย

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ บฉ.7473 อบ.

5,600.00 12/10/2563 เลขที่ 2001590660

1

27

3341900299072

พิบล
ู สากลแอร์

e013 ค่าอุปกรณ์ใจนสานั กงาน

1,200.00 12/10/2563 เลขที่ 2001590083

1

28

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 83-7885 อบ.

6,790.00 12/10/2563 เลขที่ 2001589969

1

29

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

6,900.00 15/10/2563 เลขที่ 2001606581

1

30

3349700059229

น.ส.อรุณวรรณ บุญเทา

e013 ค่าซ่อมอุปกรณืในสานั กงาน

600 15/10/2563 เลขที่ 2001606023

1

31

1342100012733

ค่าวัสดุสานั กงาน

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

3,350.00 15/10/2563 เลขที่ 2001606581

1

32

1349700052511

ร ้านวาวเซ็นเตอร์

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

321 16/10/2563 เลขที่ 2100324598

1

33

3341501454571

ร ้านภารดี

e013 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสานั กงาน

805 16/10/2563 เลขที่ 2001610907

1

34

0343552001821

หจก.ส.แสวงพิบล
ู

e013 ค่าจ ้างเหมาปรับพืน
้ ที่

64,200.00 16/10/2563 เลขที่ 5200148143

1

35

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าแรงงานจ ้างเหมางานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

60,990.00 16/10/2563 เลขที่ 5200147849

1

36

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี จากัด

e013 ค่าแรงงานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

38,841.00 16/10/2563 เลขที่ 5200148066

1

37

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมาขยายเขตรบบจาหน่ายไฟฟ้ า

56,977.50 19/10/2563 เลขที่ 5200148674

1

38

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษา/ยานฯ83-7885 อบ.

9,700.00 21/10/2563 เลขที่ 2001646402

1

39

3341900249237

ร ้านนั ฐยาการไฟฟ้ า

e013 ค่าอุปกรณืด ้านช่าง

44,150.00 21/10/2563 เลขที่ 5200150236

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

(1)

(2)

(7)

40

3341400375250

อูช
่ า่ งเซียงเจริญยนต์

e013 ค่าซ่อม/บารุงยานฯ 82-8260 อบ.

1,700.00 21/10/2563 เลขที่ 2001642812

1

41

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อม/บารุงยานฯกค.4723 อบ.

1,000.00 21/10/2563 เลขที่ 2001646685

1

42

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงยาน 83-1028 อบ.

1,030.00 22/10/2563 เลขที่ 2001653821

1

43

3560101010711

ั
น.ส.ณั ฐธิตา พรมวิชย

e013 ค่าซ่อมบารุงยาน 53-4534 กทม.

9,000.00 22/10/2563 เลขที่ 2001651439

1

44

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าแรงจ ้างเหมางานก่อสร ้างขยายเขต

83,460.00 26/10/2563 เลขที่ 5200151647

1

45

3341900923221

ร ้านแมวดอกไม ้สด

e013 พวงมาลา

2,000.00 27/10/2563 เลขที่ 2100337140

1

46

3341900923221

ร ้านแมวดอกไม ้สด

e013 ค่าพวงมาลา

2,000.00 27/10/2563 เลขที่ 2001669493

1

47

1341900007903

ั ชะแฝง
นายฤทธิชย

e013 ค่าเช่ายานพาหนะ

4,500.00 28/10/2563 เลขที่ 2001673936

1

48

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรยาน80-6186 อบ.

4,000.00 28/10/2563 เลขที่ 2001673612

1

49

3341900923221

ร ้านแมวดอกไม ้สด

e013 ค่าพานดอกไม ้

1,000.00 28/10/2563 เลขที่ 2100335951

1

50

3349800187661

ร ้านเจริญทองการยาง

e013 ค่าซ่อม/บารุงรักษา - ยานฯ 83-7885 อบ.

22,500.00 29/10/2563 เลขที่ 2001678479

1

51

2201000026536

น.ส.บังอร เมียดเตียบ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

52

3480700404729

นายวริทธิน
์ ั นท์ วงศ์สวุ รรณ

e013ค่าน้ าดืม
่

53

0343544000919

่ เนอรี่
หจก.โชคอารียส
์ เตชัน

54

3341501454571

55

2,340.00 2/11/2563

เลขที่ 2001692679

1

400 2/11/2563

เลขที่ 2001692113

1

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

11,870.00 2/11/2563

เลขที่ 2001692828

1

ร ้านภารดี

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

720 2/11/2563

เลขที่ 2001692269

1

3349700006958

นางสมรักษ์ ฉั ตรสุวรรณ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

2,800.00 2/11/2563

เลขที่ 2001693109

1

56

1341900160641

น.ส.สายฝน จันทร์เจริญ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

1,000.00 2/11/2563

เลขที่ 2001692604

1

57

0343530000351

ั พาณิชย์
หจก.สุรศักดิช
์ ย

้ เพลิง ต.ค. 63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

5,432.30 3/11/2563

เลขที่ 2001704282

1

58

1341900132252

นางสาวจินตรา แก่นคา

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 4/11/2563

เลขที่ 2001707721

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

59

3341900592748

ส.สกุลทองการไฟฟ้ า

e013 ค่าซ่อม/บารุงรักษา

60

5340300060015

น.ส.พัชรี พรมบุตร

61

1341900132252

62

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

10,000.00 4/11/2563

เลขที่ 2001708322

1

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

800 4/11/2563

เลขที่ 2001707835

1

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

3,120.00 4/11/2563

เลขที่ 2001707623

1

3349700039678

ด.ต.ปั ญญา ทนงค์

e013 ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ

4,500.00 5/11/2563

เลขที่ 2001718708

1

63

0343562002910

่
หจก.เอ็มเพวเวอร์ อินโนเวชัน

e013ค่าแรงงานจ ้างเหมางานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

95,230.00 5/11/2563

เลขที่ 5200157972

1

64

3341900575703

ร ้านมิตรนิยมวัสดุ

e013 ค่าบารุงบริเวณ สานั กงาน

2,000.00 5/11/2563

เลขที่ 2001715936

1

65

3341900284784

ด.ต.วิทยา ดวงจาปา

e013 ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ

4,500.00 5/11/2563

เลขที่ 2001718413

1

66

2349700001028

ร ้านอัมพรน้ าดืม
่

e013 ค่าน้ าดืม
่

820 6/11/2563

เลขที่ 2001723898

1

67

0343536001502

หจก.ชับณรงค์บริการ

้ เพลิง เดือน ก.ย.63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

13,481.76 6/11/2563

เลขที่ 2001725398

1

68

0343530000351

ั พาณิชย์
หจก.สุรศักดิช
์ ย

้ เพลิงเดือน ก.ย.63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

20,943.34 6/11/2563

เลขที่ 2001724354

1

69

0343530000351

ั พาณิชย์
หจก.สุรศักดิช
์ ย

้ เพลิง ต.ค.63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

14,857.64 6/11/2563

เลขที่ 2001724879

1

70

0105546095724

บ.ไปรษรียไ์ ทย จากัด

e013 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ

169 9/11/2563

เลขที่ 2001732529

1

71

5340100012521

หจก.บุญเลิศพาณิชย์

้ เพลิง เดือน ต.ค.63 กฟส.พมห.
e013 ค่าน้ ามันเชือ

15,428.70 11/11/2563 เลขที่ 2001743141

1

72

3620500117674

ร ้านไทยแก ้ว

e013 ค่าวัดสุสานั กงาน

2,927.20 12/11/2563 เลขที่ 2001755698

1

73

3341501454571

ค่าวัสดุสานั กงาน

e013 ค่าวัดสุสานั กงาน

6,190.00 12/11/2563 เลขที่ 2001752803

1

74

0107537000882

บ.กรุงไทย จากัด

้ เลิง fleed card กฟส.พมห. เดือน ต.ค.63
e013 ค่าน้ ามันเชือ

79,551.30 12/11/2563 เลขที่ 2100318599

1

75

1349700052511

ร ้านวาวเซ็นเตอร์

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

1,321.45 13/11/2563 เลขที่ 2100359337

1

76

1349700052511

ร ้านวาวเซ็นเตอร์

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

5,778.00 13/11/2563 เลขที่ 2100359337

1

77

0105536092641

่ ซิสเทม จากัด
บ.เอกชัยดิสทริบวิ ชัน

e013 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสานั กงาน

1,752.00 13/11/2563 เลขที่ 2100359337

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

(1)

(2)

(7)

78

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษาฯ 40-0390อบ.

8,520.00 13/11/2563 เลขที่ 2001761918

1

79

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษาฯ83-5170 อบ.

1,720.00 17/11/2563 เลขที่ 2001781988

1

80

3240800237318

ร ้านเอ็มทีฮาร์ดแวร์

e013 ค่าซ่อมบารุงยานฯ

2,400.00 24/11/2563 เลขที่ 2001805305

1

81

3341501454571

ร ้านภารดี

e013 ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

750 24/11/2563 เลขที่ 2001805379

1

82

3340300183161

นายประไพ สิงห์อาจ

e013 รายงานขอจ ้างตัดต ้นไม ้

35,000.00 26/11/2563 เลขที่ 5200164537

1

83

0343562002910

่
หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชัน

e013 รายงานขอจ ้างเหมางานก่อสร ้างระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

99,510.00 26/11/2563 เลขที่ 5200168674

1

84

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าซ่อมบารุงคอมฯ

2,950.00 26/11/2563 เลขที่ 2001821525

1

85

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าซ่อมบารุงคอมฯ

2,950.00 26/11/2563 เลขที่ 2001821539

1

86

1349900249131

ร ้านพิบล
ู ซีเมนต์บล็อก

ื
e013 ค่าซ่อมอุปกรณิในส
านั กงาน

360 30/11/2563 เลขที่ 2001831316

1

87

3349700114271

นางสมจิต โสแก ้ว

e013 ค่าซ่อมยานฯ53-4534 กทม.

3,200.00 30/11/2563 เลขที่ 2001835925

1

88

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 รายงานขอจ ้างเหมางานก่อสร ้างระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

80,838.50 30/11/2563 เลขที่ 5200169866

1

89

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุง ผข.4782 อบ.

38,540.00 30/11/2563 เลขที่ 2001781988

1

91

2201000026536

น.ส.บังอร เมียดเตียบ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

92

3341501454571

นางภารดี ช่วงโชติ

93

3480700404729

94

2,223.00 1/12/2563

เลขที่ 2001841535

1

e013ค่าวัสดุสานั กงาน

720 1/12/2563

เลขที่ 2001841653

1

นายวริทธิน
์ ั นท์ วงศ์สวุ รรณ

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 1/12/2563

เลขที่ 2001841745

1

3349700006958

นางสมรักษ์ ฉั ตรสุวรรณ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

2,800.00 1/12/2563

เลขที่ 2001841359

1

95

1341900160641

น.ส.สายฝน จันทร์เจริญ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

1,000.00 1/12/2563

เลขที่ 2001841454

1

100

5340300060015

นางสาวพัชรี พรมบุตร

e013ค่าจ ้างเหมาความสะอาด

2,964.00 2/12/2563

เลขที่ 2001846637

1

101

3341400375250

อูช
่ า่ งเซียงเจริญยนต์

e013 ค่าซ่อมบารุง - 82-8260 อบ.

4,350.00 2/12/2563

เลขที่ 2001851094

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

102

5340300060015

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

103

1341900132252

น.ส.จินตรา แก่นคา

104

5340300060015

106

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

2,964.00 2/12/2563

เลขที่ 2001846637

1

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 2/12/2563

เลขที่ 2001846562

1

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

800 2/12/2563

เลขที่ 2001846786

1

0343530000351

ั พานิชย์
หจก.สุรศักดิช
์ ย

้ เพลิงพาหนะ
e013ค่าเชือ

5,818.00 4/12/2563

เลขที่ 2001861064

1

107

3341900249237

ร ้านนั ฐยาการไฟฟ้ า

e013GR/IR-สินค ้าบริการ

23,000.00 4/12/2563

เลขที่ 5200173859

1

108

5340100012521

ห ้างหุ ้นส่วนจากัดบุญเลิศพานิชย์2017

้ เพลิง
e013ค่าน้ ามันเชือ

9,112.16 4/12/2563

เลขที่ 2501123447

1

109

5340100012521

ห ้างหุ ้นส่วนจากัดบุญเลิศพานิชย์2017

้ เพลิง
e013 ค่าน้ ามันเชือ

420 4/12/2563

เลขที่ 2001861050

1

110

3342000041801

่ มรถวิชต
ิ การช่าง(นายวิชต
ิ แสนทวีสข
อูซ
่ อ
ุ )

e013ค่าซ่อม/บารุงฯ-ยานฯ

3,590.00 7/12/2563

เลขที่ 2001869813

1

111

0105546095724

บริษัทไปรษณียไ์ ทย(ทีท
่ าการไปรษณียพ
์ บ
ิ ล
ู มังสาหาร)

e013ค่าส่งเอกสารและพัสดุ

4,822.00 7/12/2563

เลขที่ 2001871088

1

112

2349700001028

อัมพรน้ าดืม
่ (นางอัมพร สุขคุ ้ม)

e013ค่าน้ าดืม
่

620 7/12/2563

เลขที่ 2001870980

1

113

3341900299072

พิบล
ู สากลแอร์(นายศุภชัย อยูน
่ าน)

e013ค่าอุปกรณ์ในสนง.

1,200.00 7/12/2563

เลขที่ 2001870870

1

114

1349700059460

นางสาวกรรณิการ์ นาจาน (ร ้านศรีอม
ุ )

e013 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง

3,115.00 14/12/2563 เลขที่ 2001895040

1

115

3341900419302

ชันไชน์ ไมโครคอมพิวเตอร์

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

230 15/12/2563 เลขที่ 2001909156

1

116

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

E013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-0844 อบ.

6,880.00 15/12/2563 เลขที่ 2001907074

1

118

3620500117674

ร ้านไทยแก ้ว

e013 ค่าถ่ายเอกสาร

3,760.00 16/12/2563 เลขที่ 2001911940

1

119

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

4,850.00 16/12/2563 เลขที่ 2001912050

1

121

3341900284784

ด.ต.วิทยา ดวงจาปา

e013 ค่าตอบแทนอืนๆ

5,000.00 16/12/2563 เลขที่ 2001916750

1

122

3340200036388

ร.ต.ต.สถาพร มั่นคง สภ.พิบล
ู มังสาหาร อ.พิบล
ู มังสาหาร

e013ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ

5,500.00 16/12/2563 เลขที่ 2001916209

1

124

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-5391 อบ.

5,340.00 17/12/2563 เลขที่ 2001907256

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

(1)

(2)

(7)

125

3349800187661

ร ้านเจริญทองการยาง

e013 ค่าซ่อมบารุงยานฯ 83-5170 อบ.

24,700.00 17/12/2563 เลขที่ 2001920087

1

126

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 83-7885 อบ.

11,650.00 17/12/2563 เลขที่ 2001920086

1

127

3349700143947

ร ้านพิบล
ู ไวนิล

e013 ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1,000.00 18/12/2563 เลขที่ 2001933158

1

128

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 83-1028 อบ.

5,360.00 21/12/2563 เลขที่ 2001944728

1

129

3341900869570

น.ส.นงค์ลักษณ์ จิตทวี

E013 จ ้างเหมาบารุงรักษาบริเวณสานั กงาน

30,800.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183953

1

130

3341900412049

ร ้านประยงแอร์

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ในสานั กงาน

6,700.00 22/12/2563 เลขที่ 2001951477

1

131

3341900869570

น.ส.นงค์ลักษณ์ จิตทวี

E013 ค่าซ่อมบารุรักษาสวนหย่อม กฟส.พมห.

52,800.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183962

1

132

3341900869570

น.ส.นงค์ลักษณ์ จิตทวี

e013 ค่าจ ้างเหมาบารุงรักษารัว้ รอบบริเวณสานั กงาน

36,500.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183945

1

133

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมางานขยายเขตระบบจาหนา่่ยไฟฟ้ า

72,011.00 22/12/2563 เลขที่ 5200184070

1

134

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมางานขยายเชขตระบบจาหนา่่ยไฟฟ้ า

73,830.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183888

1

135

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมางานก่อสร ้างขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

83,781.00 22/12/2563 เลขที่ 5200183868

1

136

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย จากัด

e013 ค่าเบีย
้ ประกัน

1,310.75 25/12/2563 เลขที่ 2001978177

1

137

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อบารุงรักษายานฯ 83-5169 อบ.

1,050.00 25/12/2563 เลขที่ 2001978594

1

138

0343561002711

ร ้านดวงสิน

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

2,750.00 25/12/2563 เลขที่ 2001984888

1

139

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-0844 อบ.

3,010.00 25/12/2563 เลขที่ 2001984882

1

140

1342100012733

ร ้านไอทีคลินก
ิ

e013 ค่าวัสดุสานั กงาน

3,600.00 25/12/2563 เลขที่ 2001980966

1

141

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 83-5169 อบ.

7,360.00 25/12/2563 เลขที่ 2001984884

1

142

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-0844 อบ.

2,260.00 25/12/2563 เลขที่ 2001979106

1

143

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-0844 อบ.

1,920.00 25/12/2563 เลขที่ 2001984886

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

144

0345556000031

บ.เอไอเอ็มไฮโวลเทจอุบลราชธานี

e013 ค่าจ ้างเหมางานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ า

145

1341900048286

ั การไฟฟ้ า
ร ้านชัชวาลย์ชย

146

3342000041801

147

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

37,450.00 26/12/2563 เลขที่ 5200188429

1

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ40-0390อบ.

6,200.00 26/12/2563 เลขที่ 2001985112

1

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงยานฯ 83-1028 อบ.

5,360.00 27/12/2563 เลขที่ 2001944728

1

0107537000882

บ.กรุงไทย

e013 ค่าน้ ามัน Fleed card กฟส.พมห. พ.ย.63

62,133.20 27/12/2563 เลขที่ 2100347682

1

148

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯบฉ.7473 อบ.

2,900.00 28/12/2563 เลขที่ 2001996495

1

149

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงยานฯ กจ.5901 อบ.

1,360.00 28/12/2563 เลขที่ 2001991406

1

150

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013ค่าซ่อมบารุงรักษายานฯ 82-6517 อบ.

8,790.00 28/12/2563 เลขที่ 2001996499

1

151

3342000041801

ิ การช่าง
อูว่ ช
ิ ต

e013 ค่าซ่อมบารุงยานฯ กจ.5901 อบ.

1,360.00 28/12/2563 เลขที่ 2001991406

1

152

1341900048286

ั การไฟฟ้ า
ร ้านชัชวาลย์ชย

e013 ค่าซ๋อมบารุงยานฯ82-5391 อบ.

1,950.00 28/12/2563 เลขที่ 2001991351

1

153

3341501454571

ร ้านภารดี

e013 ค่าถ่ายเอกสาร

720 29/12/2563 เลขที่ 2001996508

1

154

3480700404729

นายวิรท
ิ ธิน
์ ั นท์ วงศืสวุ รรณ

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 29/12/2563 เลขที่ 2001996649

1

155

0125545007881

บ.อัลไลเทคโนโลยี จากัด

้ หมวกนิรภัย
e013 ซือ

2,889.00 29/12/2563 เลขที่ 5200190395

1

156

3349700006958

นางสมรักษ์ ฉั ตรสุวรรณ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

2,800.00 30/12/2563 เลขที่ 2002011582

1

157

1341900132252

น.ส.จินตรา แก่นคา

e013 ค่าน้ าดืม
่

400 30/12/2563 เลขที่ 2002011664

1

158

3620500117674

ร ้านไทยแก ้ว

e013 ค่าถ่ายเอกสาร

1,216.00 30/12/2563 เลขที่ 2002011120

1

159

5340300060015

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

800 31/12/2563 เลขที่ 2002016088

1

160

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013ค่าต่อประกันภัยประจาปี

4,899.53 31/12/2563 เลขที่ 2002016316

1

161

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

3,099.79 31/12/2563 เลขที่ 2002016359

1

162

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่ประกันภัยประจาปี

5,099.62 31/12/2563 เลขที่ 2002016346

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

(1)

(2)

163

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

4,899.53 31/12/2563 เลขที่ 2002016362

1

164

5340300060015

น.ส.พัชรี พรมบุตร

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

3,120.00 31/12/2563 เลขที่ 2002016086

1

165

1341900160641

นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ

e013 ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาด

1,000.00 31/12/2563 เลขที่ 2002016104

1

166

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

3,099.79 31/12/2563 เลขที่ 2002016370

1

167

2201000026536

น.ส.บังอร เมียดเตียบ

e013 ค่าจ ้างทาความสะอาด

2,340.00 31/12/2563 เลขที่ 2002016097

1

168

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

4,899.53 31/12/2563 เลขที่ 2002016353

1

169

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่แอประกันภัยประจาปี

3,099.79 31/12/2563 เลขที่ 2002016311

1

170

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

3,099.79 31/12/2563 เลขที่ 2002016321

1

171

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าประกันภัยประจาปี

2,699.91 31/12/2563 เลขที่ 2002016334

1

172

2349700001028

ร ้านอัมพรน้ าดืม
่

e013 ค่าน้ าดืม
่

550 31/12/2563 เลขที่ 2002016110

1

173

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ต่อประกันภัยประจาปี

2,699.91 31/12/2563 เลขที่ 2002016329

1

174

0107537002478

บ.เทเวศประกันภัย

e013 ค่าต่อประกันภัยประจาปี

2,699.91 31/12/2563 เลขที่ 2002016340

1

รวมเป็ นเงิน

2,043,743

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
เลขประจำตัวผู้เสีย
ลำดับ
ภำษี/เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน
(1)

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง

(3)

(4)

(5)

หมายเหตุ : เงื่อนไขบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่มีการจัดซือ้ จัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผูป้ ระกอบการ
(3) ระบุชื่อผูป้ ระกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซือ้ จัดจ้างในแต่ละครัง้ เช่น วัสดุสานักงาน ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์เป็นต้น
(5) ระบุจานวนเงินรวมที่มี จัดซือ้ จัดจ้างในแต่ละครัง้ กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จัดซือ้ จัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
1. หมายถึง การจัดซืจ้ ัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบ ข้อ 79 วรรคสอง
2. หมายถึง การจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3. หมายถึง การจัดซือ้ จัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้ และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค .(กวจ.)
4. หมายถึง การจัดซือ้ จัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

เอกสำรอ้ำงอิง ( 6 )
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

