
 

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

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 

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

 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  22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  
 
             (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  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้งานบริเวณอาคาร 1 ช้ัน 1                     420.00 4/1/2564 เลขท่ี 2000006262 1

2  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน (ถุงรีไซเคิล)                     340.00 4/1/2564 เลขท่ี 2000016894 1

3  0107537000521
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน (กรวยกระดาษสีขาว)                     420.00 4/1/2564 เลขท่ี 2000006262 1

4  3349900208481 รัตนพร ท าบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ปี 2564                   7,500.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016979 1

5  0105539004352 บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด วัสดุส านักงาน(Flashdrive) ผชก.(ฉ2)                     950.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000040790 1

6  1349700201461 นายอภิเนตร สินทรัพย์ ท าบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2564                     650.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000017155 1

7  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายติดโฟมบอร์ด OPL ยิงโครงไม้                   1,400.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016820 1

8  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ ป้ายมอบทุน Popular Vote                   1,200.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016767 1

9  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายติดโฟมบอร์ด ยิงโครงไม้ต้ังพ้ืน,ป้ายสวัสดีปีใหม่                     720.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000015664 1

10 ร้านพ่ีอ้วน 20 ค่าปล๊ักไฟ ผกม.กอก.ฉ.2                     270.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000015596 1

11  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายติดโฟมบอร์ด ยิงโครงไม้ต้ังพ้ืน,ป้ายสวัสดีปีใหม่                   2,400.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000015677 1

12  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ พิมพ์โปสเตอร์ PP ปัญหาด้านทรัพยากรของ กฟฉ.2                     800.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016691 1

13 หลินดอกไม้สด ท าบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2564                     201.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000017304 1

14  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ไวนิลท าบุญปีใหม่ ประจ าปี 2564                     700.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016426 1

15  0105536092641
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ด (สบู่เหลวล้างมือ) ส าหรับห้องน้ าผู้บริหาร และห้องน้ าหญิง
ชาย อาคาร 1 ช้ัน 1-2

                  7,396.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000039407 1

16  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ                   1,250.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000025371 1

17  0345537000242 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จ ากัด ท าบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2564                   7,500.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000017133 1

18  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายติดโฟมบอร์ดมอบเช็ค,มอบเงินสนับสนุน ผสส.กอก.                     800.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016665 1

19  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายโฟมบอร์ด ป้ายช่ือ                   2,160.00 5/1/2564 เลขท่ี 2000016839 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   1    (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564)

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   1    (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

20  0107544000043
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน(ท่ีกดสบู่อัตโนมัติ)                     529.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000041240 1

21  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 46,291.63 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

22  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ ฝวบ.ฉ.2                 10,207.79 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

23  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กปบ.ฉ.2                 40,439.52 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

24  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรท.ฉ.2                 68,686.25 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

25  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                   9,593.45 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

26  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบล.ฉ.2                 36,716.78 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

27  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กวว.ฉ.2                 18,315.85 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

28  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรท.ฉ.2                 32,377.37 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

29  0347114723521 กิตติวิทยา ค่าน้ าด่ืม จ านวน12โหลๆละ54บาท ประจ าเขต                     648.00 8/1/2564 เลขท่ี 2000025273 1

30  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กฟฉ.2                 13,661.78 8/1/2564 เลขท่ี 2500016553 1

31  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ วัสดุเบ็ดเตล็ดส าหรับจัดวางท่ีหอพระและประดับหน้าร้ัวส านักงาน                   1,600.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000045724 1

32  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ ผสส.กอก.ฉ.2                   2,500.00 12/1/2564 เลขท่ี 2000060517 1

33  3340100978284 นางสาวราตรี แฝงพงษ์ ค่าบ ารุงรักษาบริเวณ สนง.กฟฉ.2                   9,030.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000063892 1

34  3341400457477 นางดรุณี จันทร์พวง ค่าบ ารุงรักษาบริเวณ สนง.กฟฉ.2                   9,410.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000064203 1

35  5620300055515 นายพรชัย ขุนเพชร ค่าบ ารุงรักษาสวนบริเวณ สนง.กฟฉ.2และซ่อมแซมรถเข็น                   2,740.00 14/1/2564 เลขท่ี 2000061583 1

36  3330300958848 ร้านเต๋ียล้ิม 5
จัดซ้ือชุดม้าหินอ่อน ส าหรับบริเวณอาคารป้อมยาม กฟฉ.2และบริเวณด้านหลัง
อาคาร 1

                28,500.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000069336 1

37  1342000053284
พรสต๊ิกเกอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์และงาน
ป้าย

ป้ายหน้าโต๊ะ สต๊ิกเกอร์ติดพลาสวูด อาคาร1                 19,172.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000080444 1

38  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ไวนิลสานเสวนา                     300.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000080481 1

39  1610100122887 นายจิรพัฒน์ แดงดีมาก จ้างท าคลิปบรรยายข่าวเด่น เดือน ธค.63-มค.64 ผสส.กอก.                     600.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000096042 1

40  1459900496315 นายเดชธนา อาสาธนาคูณ จ้างตัดต่อคลิปข่าวเด่น เดือน ธค.63-มค.64 ผสส.กอก.ฉ.2                   2,000.00 15/1/2564 เลขท่ี 2000095974 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   1    (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

41  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์29 งานจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในส านักงาน กฟฉ.2                 10,855.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000124503 1

42  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์29 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องน้ า,ลานอเนกประสงค์อาคาร1ช้ัน2                   6,400.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000100769 1

43  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 จ้างท าโต๊ะไม้น่ังเล่นบริเวณลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 1                   7,520.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000100791 1

44  5620300055515 นายพรชัย ขุนเพชร ค่าขนย้ายเอกสารใบส าคัญจ่าย ห้องการเงิน ผบห.กอก.                     600.00 20/1/2564 เลขท่ี 2000091362 1

45  3341100579259 นายทวีศักด์ิ บุตรจันทร์ ค่าตอบแทนผู้ส่ือข่าว ช่อง7,ช่อง NBT                   2,000.00 20/1/2564 เลขท่ี 2000091937 1

46  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรือง พาณิชย์ 29 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาห้องใต้บันได อาคาร1ช้ัน1                 53,460.00 20/1/2564 เลขท่ี 5200021377 1

47  0103549017331 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีอาร์ พลัส หมึกพิมพ์ Epson ใช้งานส าหรับ ผกม.,ผพอ.กอก.ฉ.2                   8,495.80 21/1/2564 เลขท่ี 2000100881 1

48  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กฟฉ.2                   3,316.61 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

49  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบษ.ฉ.2                 36,527.34 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

50  0107562000149
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด
(มหาชน)

วัสดุส านักงาน(ปากกาไอแพด)                   3,400.00 25/1/2564 เลขท่ี 2000107712 1

51  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรส.ฉ.2                 19,336.04 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

52  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กซข.ฉ.2                   4,018.93 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

53  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                   7,777.48 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

54  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                 23,768.21 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

55  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบญ.ฉ.2                   6,589.05 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

56  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กวว.ฉ.2                 25,121.95 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

57  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 66,270.59 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

58  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรท.ฉ.2                 15,476.03 25/1/2564 เลขท่ี 2500060718 1

59  0345562000978 บริษัท ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด จัดซ้ือช้ันวางห้องปฏิบัติงาน ผชก.(ฉ2),ช้ันวางของใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                 12,670.00 26/1/2564 เลขท่ี 2000152105 1

60  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์

ไฮเทค
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน5กล่องๆละ5รีม (ผสส.กอก.ฉ.2)                   3,225.00 27/1/2564 เลขท่ี 2000127531 1

61  3341501400942 ร้าน ดี แอนด์ เจ ผ้ายืด ผ้ากันเป้ือนพร้อมสกรีน จ านวน 100ผืนๆละ95บาท (ผสส.กอก.ฉ.)                   9,500.00 27/1/2564 เลขท่ี 2000118309 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   1    (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

62  1349900321575 นางสาวจุภามาศ ธุรี จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟาเรดแบบยึดติดผนังและใช้ขาต้ัง                   2,400.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200013110 1

63  3340700764501 นส.นัยนา ชาวไร่ จัดซ้ือม่านปรับแสงส าหรับห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ช้ัน 4                 33,000.00 28/1/2564 เลขท่ี 5200056892 1

64  3419900444524 ตุ๋น ก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสาร กอก.ฉ.2                 11,691.20 29/1/2564 เลขท่ี 2000273080 1

65  0347114723521 กิตติวิทยา ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน (กระดาษช าระแบบกล่อง) จ านวน12กล่องๆละ45บาท                     540.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000133837 1

66  0345562000978 บริษัท ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี พชง.ผสส.กอก.ฉ.2                   8,110.60 29/1/2564 เลขท่ี 5200021347 1

67  0347114723521 กิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้งานส าหรับแผนกในสังกัด กอก.ฉ.2                 15,598.00 1/2/2564 เลขท่ี 2000134589 1

68  0345554000697 บริษัท บ๊ิกบาย จ ากัด กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ ผสส.กอก.ฉ.2                 65,794.39 1/2/2564 เลขท่ี 5200021367 1

69  3341400457477 ร้าน K.P.ATTS 40 ค่าบ ารุงรักษาบริเวณ สนง.กฟฉ.2                   2,240.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000140765 1

70  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ จ านวน1ชุด                   1,250.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000167927 1

71  3350400608458 ร้านสมานชัยโฆษณา จ้างเหมาท าตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2                   8,000.00 2/2/2564 เลขท่ี 2000167989 1

72  3341800158752 ร้านอุทัยกรอบรูป ค่ากรอบรูปส าหรับห้องปฏิบัติงาน ผชก.(ฉ2)                   1,000.00 3/2/2564 เลขท่ี 2000152168 1

73  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์ปร๊ินเคลือบติดห้องประชุม ช้ัน2 กองอ านวยการ                   4,000.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000167959 1

74  0345562000978 บริษัท ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ผกม.กอก.ฉ.2                   9,180.00 10/2/2564 เลขท่ี 5200024157 1

75 หลินดอกไม้ จัดกิจกรรมโครงการ"ธรรมใจดี มีสุข"Happy Workplace ปี 64                     100.00 10/2/2564 เลขท่ี 2000274441 1

76 หลินดอกไม้สด กิจกรรมโครงการ"ธรรมใจดี มีสุข"Happy Workplace ปี 64                     100.00 10/2/2564 เลขท่ี 2000274425 1

77  3340100694413 นายอุทัย บุญสุข จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาห้องน้ าคนพิการ,ห้องน้ าหญิงชาย อาคาร1ช้ัน1                   4,180.00 12/2/2564 เลขท่ี 2000237035 1

78  3340100694413 นายอุทัย บุญสุข จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาภายในห้องอาคารป้อมยาม กฟฉ.2                 18,542.00 12/2/2564 เลขท่ี 2000237063 1

79  3349900367521 นางสาวนงนุช ศรีทัศน์ ค่าจ้างท าความสะอาด(ค่าซักผ้าปูโต๊ะ)จ านวน15ผืนๆละ110บาท                   1,650.00 15/2/2564 เลขท่ี 2000203765 1

80  0345554000697 บริษัท บ๊ิกบาย จ ากัด แบตเตอร่ีกล้อง จ านวน2อันๆละ3,200บาท ผสส.กอก.                   6,400.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000227836 1

81  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายไวนิล ปรับปรุงไฟฟ้าภายในศาสนสถาน                     800.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000214192 1

82  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ สต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด บอกจุดรับส่งของติดโครงไม้                   1,600.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000213928 1

83  3320100361635 นายภาณุ มัชฌิมา ค่าตอบแทนผู้ส่ือข่าวช่อง NBT UBON                   1,000.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000241676 1

84  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายมอบคณะแม่บ้านมอบอาหารกลางวัน                     400.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000214278 1

85  2490200017104 สิงห์ดีไซน์ สต๊ิกเกอร์โลโก้รูปหัวใจ ผสส.กอก.ฉ.2                   2,500.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000213595 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี   1    (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564)

กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

86  3300500040135 โยธิน เอ็นเตอร์ไพส์ ป้ายไวนิล ธรรมใจดีน่ังสมาธิ                     700.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000213890 1

87  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรือง พาณิชย์ 29 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบริเวณส านักงาน กฟฉ.2                   8,980.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000236980 1

88  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบษ.ฉ.2                 39,544.35 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

89  0343560004010
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาการพิมพ์ 

1973
จ้างท าสต๊ิกเกอร์และท าเนียบผู้บริหาร กฟฉ.2                   3,390.00 17/2/2564 เลขท่ี 2000219420 1

90  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ ฝบพ.ฉ.2                   6,635.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

91  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                 14,951.84 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

92  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กปบ.ฉ.2                   5,660.69 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

93  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กฟฉ.2                   5,429.27 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

94  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบญ.ฉ.2                   3,394.70 17/2/2564 เลขท่ี 2500130271 1

95  1349900601730 นายณัชเขตต์ มุสิกภัทร น้ าด่ืม จ านวน62ถังๆละ20 บาท                   1,240.00 17/2/2564 เลขท่ี 2000215541 1

96  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรส.ฉ.2                 52,444.25 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

97  3341800158752 ร้านอุทัยกรอบรูป กรอบรูปพระส าหรับห้องปฏิบัติงาน ผชก.(ฉ2)                     100.00 17/2/2564 เลขท่ี 2000218694 1

98  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กวว.ฉ.2                 43,559.62 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

99  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบญ.ฉ.2                   4,593.76 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

100  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 93,687.57 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

101  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ ฝปบ.ฉ.2                 14,900.11 17/2/2564 เลขท่ี 2500129444 1

102  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบษ.ฉ.2               249,459.38 19/2/2564 เลขท่ี 2500138117 1

103  3349800137116 ร้านอะตอมอาร์ต ตรายางใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2,ผบห.กอก.ฉ.2                   2,400.00 19/2/2564 เลขท่ี 2000236882 1

104  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กรท.ฉ.2                 16,221.00 19/2/2564 เลขท่ี 2500138142 1

105  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์29 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในส านักงาน กฟฉ.2                 10,855.00 19/2/2564 เลขท่ี 2000124503 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

106  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป สต๊ิกเกอร์ติดพาสวูด,โลโก้ ISO 50001 และโลโก้ Green Office พร้อมติดต้ัง                   5,000.00 19/2/2564 เลขท่ี 2000241642 1

107  0515561000590 บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จ ากัด วัสดุส านักงาน (Eco plus 9.7) ประจ าเขต                   1,390.00 22/2/2564 เลขท่ี 2000251581 1

108  0107557000462 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด ค่า Anitech Wireless Mouse ผกม.กอก.ฉ.2                     279.00 23/2/2564 เลขท่ี 2000263448 1

109  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน)
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กกค.ฉ.2                 62,884.40 23/2/2564 เลขท่ี 2500145832 1

110  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กปบ.ฉ.2                 57,660.44 23/2/2564 เลขท่ี 2500145712 1

111  0343542001063
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลอินเตอร์
ไฮเทค

ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green จ านวน5กล่องๆละ5รีม                   3,225.00 24/2/2564 เลขท่ี 2000250865 1

112  3419900444524 ตุ๋นก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสาร                   5,088.00 25/2/2564 เลขท่ี 2000416659 1

113  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ค่าบูทประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 บูท                   8,000.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000379392 1

114  0347114723521 กิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้งานส าหรับแผนกในสังกัด กอก.ฉ.2                 11,568.00 2/3/2564 เลขท่ี 2000292265 1

115  1340100130092 นางสาวสุภาพร ปล้ืมจิตร จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เดือน กพ.64 ผกม.กอก.ฉ.2                 14,868.00 2/3/2564 เลขท่ี 5200028405 1

116  1341600235315 นายกิตติธัช นามศิริ จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เดือน กพ.64 ผกม.ฉ.2                 14,868.00 2/3/2564 เลขท่ี 5200028399 1

117  0347114723521 หลินดอกไม้สด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน                     100.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000414286 1

118  3340100540271 หลินดอกไม้สด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน                     100.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000414322 1

119  3341900089795 นายศตพัฒน์ บุญศรี ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ. 64 ผสส.กอก.ฉ.2                   2,500.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000280409 1

120  0347114723521 กิตติวิทยา น้ าด่ืม,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน ประจ าเขต                   3,363.00 4/3/2564 เลขท่ี 2000273197 1

121  3340100540271 หลินดอกไม้สด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน                     100.00 4/3/2564 เลขท่ี 200414251 1

122  0455559000201 บริษัท เดอะ ไฮ เพลส จ ากัด ค่าห้องประชุม จ านวน 1.5วัน                   7,500.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000312802 1

123  3340100694413 นายอุทัย บุญสุข จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาห้องน้ าภายในห้องปฏิบัติงาน ผชก.(ฉ.2)                   9,070.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000362928 1

124  3340100694413 นายอุทัย บุญสุข จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปาภายในบริเวณส านักงาน กฟฉ.2                   2,530.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000349185 1

125  1340900086632 ย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีลานอเนกประสงค์และบริเวณอาคาร 1/2                   3,700.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000348970 1

126  3300500040135 โยธินเอ็นเตอร์ไพส์ ค่าป้ายไวนิลสานเสวนาโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพ่ือชุมชน                     360.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000339566 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน
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กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

127  0347114723521 ร้านกิตติวิทยา จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน                   3,187.00 8/3/2564 เลขท่ี 2000332349 1

128  0107537000521 บ.สยามแม็คโคร จ ากัด จัดซ้ือถังน้ าส าหรับใส่เศษอาหารโรงอาหาร                     109.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000332522 1

129  1349901320106 ร้านเชิญชมวิ 8 โดย เอกศักติ ดูวา ค่าผ้าประดับสีม่วง                     900.00 16/3/2564 เลขท่ี 2000369562 1

130  1349800002150 นายอนุชา คชรักษ์ ค่าผูกผ้าประดับ                   1,200.00 16/3/2564 เลขท่ี 2000369444 1

131  1340500097076 ร้านดอกไม้ปิยะรัตน์ ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีตัดริบบ้ิน                   3,000.00 16/3/2564 เลขท่ี 2000369508 1

132  0103549017331 หจก เคทีอาร์ พลัส ค่าหมึกปร้ินเตอร์ (ผบห.กอก.ฉ.2,ผบก.กอก.ฉ.2)                 20,330.00 18/3/2564 เลขท่ี 2000376918 1

133  0103549017331 หจก.เคทีอาร์ พลัส ค่าหมึกปร้ินเตอร์ (ผกม,ผสส,ผบก)                   9,084.30 18/3/2564 เลขท่ี 2000377190 1

134  1350600018259 วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                     300.00 19/3/2564 เลขท่ี 2000379417 1

135 ซุปเปอร์ดี 20 ค่าอุปกรณ์จัดฝึกอบรม                   1,184.00 22/3/2564 เลขท่ี 2000383902 1

136  0343549000691 หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์ ค่าอุปกรณ์จัดฝึกอบรม                     314.00 22/3/2564 เลขท่ี 2000384020 1

137  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ าม้นเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบษ.ฉ.2               288,342.93 23/3/2564 เลขท่ี 2500234058 1

138  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ าม้นเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบญ.ฉ.2                 13,550.64 23/3/2564 เลขท่ี 2500233964 1

139  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน)
จัดซ้ือน้ าม้นเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กบล.ฉ.2                   6,710.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500233972 1

140  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ าม้นเช้ือเพลิงใช้งานส าหรับ กอก.ฉ.2                   6,640.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500233971 1

141  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กบล.ฉ.2                 18,120.40 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

142  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช่ือเพลิง กอก.ฉ.2                 29,857.51 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

143  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กกค.ฉ.2                 14,138.66 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

144  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามัน กอก.                     623.27 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

145  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กอก.ฉ.2                 10,356.70 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

146  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กซข.ฉ.2                 14,035.54 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง   จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน
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กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

147  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                 11,983.01 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

148  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กวว.ฉ.2                 14,522.44 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

149  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กรท.ฉ.2                 16,872.00 24/3/2564 เลขท่ี 2500235519 1

150  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กวว.ฉ.2                   6,261.82 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

151  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กซข.ฉ.2                   7,703.09 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

152  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กรส.ฉ.2                 18,698.75 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

153  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ฝบพ.ฉ.2                 12,077.46 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

154  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กปบ.ฉ.2                   4,480.25 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

155  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กอก.ฉ.2                   3,213.10 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

156  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กอก.ฉ.2                   5,317.84 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

157  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                 12,113.88 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

158  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กวว.ฉ.2                   1,321.33 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

159  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กอก.ฉ.2                   1,471.37 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

160  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ฝวบ.ฉ.2                 20,008.33 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

161  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กรส.ฉ.2                 17,456.53 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

162  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กรท.ฉ.2                   3,191.89 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

163  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กปบ.ฉ.2                 54,040.00 24/3/2564 เลขท่ี 2500235507 1

164  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กอก.ฉ.2                   6,693.15 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

165  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้่ือเพลิง                   6,682.95 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

166  0343532000111 หจก.เรืองอนันต์ อุบล ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กบษ.ฉ.2                 42,978.87 24/3/2564 เลขท่ี 2500230540 1

167  0343542001136 หจก.เนวาด้า ซีนีม่า จัดประชุมการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพากก่อนฟ้องคดีท่ี กฟฉ.2                   2,000.00 25/3/2564 เลขท่ี 2000422875 1
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กองอ ำนวยกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

วันท่ี เลขท่ี

168  3349800137116 ร้านอะตอมอาร์ต
จัดท าแก้วท่ีระลึกตราสัญลักษณ์ PEA ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมไหน าโชค ชมรม
แม่บ้านมหาดไทย

                  7,350.00 26/3/2564 เลขท่ี 2000421728 1

169  0347114723521 ร้านกิตติวิทยา ค่าวัสดุส านักงาน                   2,577.00 26/3/2564 เลขท่ี 2000395164 1

170  5620300055515 นายพรชัย ขุนเพชร ค่าบ ารุงบริเวณ ส านักงาน                   2,290.00 26/3/2564 เลขท่ี 2000414643 1

171  0347114723521 ร้านกิตติวิทยา ค่าเบ็ดเตล็ด ส านักงาน                   1,300.00 29/3/2564 เลขท่ี 2000414715 1

172  5100500048371 ร้านช่วยเจริญ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด                     250.00 29/3/2564 เลขท่ี 2000414165 1

173  0107537000882
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

จัดซ้ือน้ าเช้ือเพลิง กกค.ฉ.2               108,961.15 30/3/2564 เลขท่ี 2500252053 1

174  3340100694413 นายอุทัย บุญสุข ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศโรงอาหาร กฟฉ.2                   7,250.00 31/3/2564 เลขท่ี 2000467950 1

175  1340900086632
ย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 (นายเสือน า
ชัย ค าบุญมา)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กฟฉ.2                 15,550.00 31/3/2564 เลขท่ี 2000495240 1

176  1340900086632 ร้านย่ิงรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาห้องน้ าบริเวณอาคารมิเตอร์และหม้อแปลง                   7,005.00 31/3/2564 เลขท่ี 2000467320 1

177  0343542001063 หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green                   3,225.00 31/3/2564 เลขท่ี 2000419606 1

รวมท้ังส้ิน      2,575,931.18


