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แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ืออุปกรณ์สายไฟฟ้าเข้างานโครงการฯ  
วงเงินโครงการ 428,000 บาท

428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.พี พี วี 2001  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี 0503544004351

หจก.พี พี วี 2001  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี 0503544004351

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

เลขที  3001695116  
 ลว 22 เม.ย 63

2
ซ้ือจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้างานโครงการฯ 
วงเงินโครงการ 274,134 บาท

277,130.00 277,130.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   
0107547000265

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   
0107547000265

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

เลขที  3001699284 
 ลว. 29 เม.ย.63

3
ซ้ือเครื องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
(Voltage Detector)  วงเงินโครงการ 
160,500 บาท

133,750.00 133,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคแอนด์พีพีเซอร์วิส ร้าน เคแอนด์พีพีเซอร์วิส

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

เลขที  3001691817 
 ลว. 15 เม.ย. 63

4 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-1565 ลป. 4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000704105 
 ลว. 8 เม.ย.63

5 อนุมัติซ่อมแซมรถเครนฯ 81-1565 ลป. 10,261.30 10,261.30 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000704274 
 ลว. 8 เม.ย.63

6 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-2962 ลป. 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000704166 
 ลว. 8 เม.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

7 จัดท า พรบ. รถยนต์ 847.44 847.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด(มหาชน)
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000706064 
 ลว. 9 เม.ย.63

8 ซ้ืออุปกรณ์เครื องเขียน ประจ าแผนกก่อสร้าง 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000705975 
 ลว. 9 เม.ย.63

9
งานขยายเขตฯ คขก.2  บ้านหนองแหวน  
ม.4 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691092 
 ลว. 9 เม.ย.63

10
งานขยายเขตฯ คขก.2  บ้านศาลาไชย(ต้น
มื น) ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691149 
 ลว. 9 เม.ย.63

11
งานขยายเขตฯ คขก.2  บ้านทุ่งขามใต้  ม.9
  ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโยกรุ๊ป หสม.ภิญโยกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691123 
 ลว. 9 เม.ย.63

12
งานขยายเขตฯ คขก.2 บ้านทุ่งขามเหนือ 
ม.6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691088 
 ลว. 9 เม.ย.63

13 ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายถาวร ขอบคัน 55 ม.1 ต.นาแก้ว 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายถาวร ขอบคัน 55 ม.1 ต.นาแก้ว 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000720820 
 ลว. 13 เม.ย.63

14
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านแม่ปุ๋มสันติสุข 
ม.8 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691086 
 ลว. 9 เม.ย.63

15
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านต้นผ้ึง ม.5 ต.
ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691162 
 ลว. 9 เม.ย.63

16
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านนางแตน ม.1 ต.
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691165 
 ลว. 9 เม.ย.63

17
งานขยายเขตฯบริษัทสหโคเจน กรีน จ ากัด 
ม.5 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691108 
 ลว. 9 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

18 จัดซ้ืออุปกรณ์ความปลอดภัย 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอธเวิตเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอธเวิตเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000775436 
 ลว. 22 เม.ย.63

19
งานขยายเขตฯน.ส.วันวิสาข์ เหล่าปัญญา
โชติ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001692159 
 ลว. 9 เม.ย.63

20 อนุมัติจัดท า พรบ. รถยนต์ 80-6408 ลป. 1,233.71 1,233.71 เฉพาะเจาะจง บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  21000117275
 ลว. 14 เม.ย.63

21
งานขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ บ้านจามเทวี 
จุดที  1  ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001692172 
 ลว. 9 เม.ย.63

22
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านนาแก้วตะวันตก
 ม.4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691141 
 ลว. 9 เม.ย.63

23
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านศาลาไชย ม.2 
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691153 
 ลว. 9 เม.ย.63

24
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านเข้าซ้อน ม.1 ต.
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691174 
 ลว. 9 เม.ย.63

25 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-2872 ลป. 7,650.50 7,650.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื องเย็น-แอร์(ขนส่ง) ศูนย์เครื องเย็น-แอร์(ขนส่ง)
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749801 
 ลว. 17 เม.ย.63

26
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านแม่ฮวก ม.3 ต.
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691131 
 ลว. 9 เม.ย.63

27
จัดซ้ืออุปกรณ์สัญญาณไฟรถยนต์ 
81-2872 ลป.

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคายางยนต์ ร้านเกาะคายางยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749832 
 ลว. 17 เม.ย.63

28
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านสองแควใต้(ป่า
แข)ม.2 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691180 
 ลว. 9 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

29
งานขยายเขตฯ คขก.2 บ้านป่าเหียง ม.3 ต.
ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691117 
 ลว. 9 เม.ย.63

30
เปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื องรถยนต์ 81-0778
 ลป.

7,629.10 7,629.10 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749731 
 ลว. 17 เม.ย.63

31
งานขยายเขตฯ คขก.2 บ้านสบปุง ม.3 ต.
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691144 
 ลว. 9 เม.ย.63

32
จัดซ้ืออุปกรณ์สัญญาณไฟรถยนต์ 
81-2361 ลป.

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคายางยนต์ ร้านเกาะคายางยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749865 
 ลว. 17 เม.ย.63

33
งานขยายเขตฯคขก.2 บ้านหัวแต ม.2 ต.
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001691171 
 ลว. 9 เม.ย.63

34
งานขยายเขตฯ คขก.2 บ้านศรีดอนมูล ม.6
 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001691167

35
เปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื องรถยนต์ 81-2872
 ลป.

4,312.10 4,312.10 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749564 
 ลว. 17 เม.ย.63

36 อนุมัติซ่อมรถยนต์ 81-1565 ลป. 9,089.65 9,089.65 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000749568 
 ลว. 17 เม.ย.63

37 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 924 ลป. 6,065.00 6,065.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000775291 
 ลว. 22 เม.ย.63

38 จัดซ้ือช้ันวางของ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 155/7 ถ.
พหลโยธิน (หน้าตลาดสมบูรณ์) อ.
เกาะคา จ.ล าปาง 52130

ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 155/7 ถ.
พหลโยธิน (หน้าตลาดสมบูรณ์) อ.
เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000778930 
 ลว. 23 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

39 ซ่อมเปลี ยนบานพับหน้าต่างห้องประชุม 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000792520 
 ลว. 27 เม.ย.63

40 ซ่อมแซมรถยนต์ กง 4820 ลป. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อู่่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000796219 
 ลว. 27 เม.ย.63

41 จัดซ้ือป้อมยามส าเร็จรูป 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่ ซีเคดี คูลเลอร์ จ ากัด
 59 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.
เชียงใหม่ 50140

บริษัท เชียงใหม่ ซีเคดี คูลเลอร์ จ ากัด
 59 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.
เชียงใหม่ 50140

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  5200061517 
 ลว. 5 พ.ค.63

42 อนุมัติสับเปลี ่ยนยางรถยนต์ กฉ 924 ลป. 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางทรัคไทร์ บจก.ล าปางทรัคไทร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000682742 
ลว.3 เม.ย.63

43
งานขยายเขตฯ คขก.2  บ้านมะกอก-นาบัว 
 ม.4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698464  
 ลว. 9 เม.ย.63

44
งานขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบท  บ้านทุ่ง
ไผ่ ม.4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698474  
 ลว. 9 เม.ย.63

45
งานขยายเขตฯ ย้ายหม้อแปลง นายพงศ์
พรรณ ธิช่างทอง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.
ล าปาง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698481  
 ลว. 9 เม.ย.63

46
งานขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบท บ้านกิ ว  
 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698473  
 ลว. 9 เม.ย.63

47
งานขยายเขตฯ  หจก. พีรญาฟาร์ม  ม.3     
   ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698484  
 ลว. 9 เม.ย.63

48
งานขยายเขตฯ  สนามกีฬาจังหวัดล าปาง    
 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698468  
 ลว. 9 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

49
งานขยายเขตฯ ไฟทางหลวงชนบท  บ้านปง
ป่าป๋อ ม.3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  3001698477  
 ลว. 9 เม.ย.63

50 ซ้ืออุปกรณ์ความปลอดภัย ผกส.กฟอ.เกาะคา 2,600.10 2,600.10 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอธเวิตเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอธเวิตเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000810893 
 ลว. 30 เม.ย.63

51
ป้ายไวนิลตามค าสั งรัฐบาลเพื อ
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ขนาด 1.2*2 เมตร

1,848.96 1,848.96 เฉพาะเจาะจง
ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท(ส านักงาน
ใหญ่)

ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท(ส านักงาน
ใหญ่)

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000717171 
 ลว. 10 เม.ย.63

52
ป้ายแขวน,กรอบป้ายอคิลิคแบบต้ังส าหรับ
สอดและสต๊ิกเกอร์ตัวอักษร

12,770.00 12,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต ร้านคชาอาร์ต

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000717278 
 ลว. 10 เม.ย.63

53
ท าแผงก้ันอคิลิคใส"เคาน์เตอร์การรับค าร้อง
 / รับเงิน"

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต ร้านคชาอาร์ต

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000717314 
 ลว. 10 เม.ย.63

54
ค่าบริการรายเดือน ส าหรับอุปกรณ์ Tablet 
เดือน เม.ย.63 ผบค.กฟอ.เกาะคา

426.93 426.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000746290 
 ลว. 16 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

55 ตลับหมึกเครื องพิมพ์ HP Officejet 7110 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น
เตอร์ (สนง.ใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น
เตอร์ (สนง.ใหญ่)

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

56 วัสดุส านักงาน 4,026.00 4,026.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เครื องเขียน ร้านนวภัณฑ์เครื องเขียน

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000705523 ,
 2000705577  ลว. 
9 เม.ย.63

57 ตลับหมึก 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000742729 
 ลว. 16 เม.ย.63

58 วัสดุส านักงานเบ็ดเตล็ด 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเครื องเรือน ล าปาง ร้านทองเครื องเรือน ล าปาง

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000742421 
 ลว. 16 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

59 บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 639.86 639.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวาซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท แอดวาซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000747357
 ,2000747390 ลว.
16 เม.ย.63

60 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐตรีกุล แก้วจันทร์หล้า ณัฐตรีกุล แก้วจันทร์หล้า

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000761846 
ลว. 20 เม.ย.63

61 วัสดุส านักงานเบ็ดเตล็ด 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ธนภัทรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ธนภัทรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000809574 
 ลว. 30 เม.ย.63

62 ค่าวัสดุส านักงาน 3,632.00 3,632.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เครื องเขียน ร้านนวภัณฑ์เครื องเขียน

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000809212 
 ลว. 30 เม.ย.63

63 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ 95% 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง
นส.อรสา มาลาจ าปี 41/3 ถ.เพิ มสิน 
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

นส.อรสา มาลาจ าปี 41/3 ถ.เพิ มสิน 
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000687703



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

64 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 14,018.69 14,018.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000696523

65
ค่าท าสติกเกอร์จุดรับคิว ประจ า ผบป. กฟอ.
เกาะคา

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฟล์ โฟโต้ ดิจิตอล ร้านไฟล์ โฟโต้ ดิจิตอล
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000709383 
 ลว. 9 เม.ย.63

66 ซ้ือการ์ดจอ 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด บริษัทยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100110305/
ลว.7เม.ย.63

67
ค่าเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ซิงค์ล้าง
มือด้านหน้าและด้านหลัง ผบป.

3,868.00 3,868.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาส เจริญคงคา นายประพาส เจริญคงคา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000696901

68 ค่าซ่อมอุปกรณ์ส านักงาน 6,630.00 6,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสกลก่อสร้าง ร้านศรีสกลก่อสร้าง
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000698315 
 ลว. 8 เม.ย.63

69 ค่าติดต้ังระบบส ารองไฟ ผบป. กฟอ.เกาะคา 3,142.00 3,142.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ เจริญคงคา นายประพาศ เจริญคงคา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000696660 
 ลว. 7 เม.ย.63

70 ค่าแอลกอฮอลเจล 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทัย ดินสอ น.ส.อรทัย ดินสอ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000705437 
 ลว. 9 เม.ย.63

71
ค่าซ้ือธงสัญญลักษณ์ และ การดาษถ่าย
เอกสาร

955.00 955.00 เฉพาะเจาะจง นวภัณฑ์เครื องเขียน นวภัณฑ์เครื องเขียน
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000716105 
 ลว. 10 เม.ย.63

72 เครื องวัดไข้อินฟาเรด 4,064.00 4,064.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา ไชยชนะบุตร น.ส.ณัฏฐณิชา ไชยชนะบุตร
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000729073 
 ลว. 14 เม.ย.63

73
ค่าเปลี ยนท่อน้ าท้ิงปรับอากาศ ค่าเปลี ยน
กุญแกล้ินชักเคาเตอร์รับเงิน

115.00 115.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ เจริญคงคา นายประพาศ เจริญคงคา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000731004 
 ลว. 14 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

74 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแอลกอฮอล์ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอรสา มาลาจ าปี 41/3 ถ.
เพิ มพูน แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220

นางสาวอรสา มาลาจ าปี 41/3 ถ.
เพิ มพูน แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000760309 
 ลว. 20 เม.ย.63

75 ซ้ือผ้าปิดจมูกแบบผ้า 5,774.79 5,774.79 เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็กซ์พาวเวอร์จ ากัด บริษัทแม็กซ์พาวเวอร์จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000760499 
 ลว. 20 เม.ย.63

76 จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า st.channal 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  3001692863

77
ค่าซ่อมเลื อยยนต์ของทีมตัดต้นไม้ ยี ห้อ 
Stihl i6jo MS180 หมายเลขเครื อง 
812978990 รหัส 550268757

3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง สุดาวัลย์พาณิชย์ สุดาวัลย์พาณิชย์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000786529 
 ลว. 24 เม.ย.63

78

ค่าซ่อมเลื อยยนต์ของทีมตัดต้นไม้ ผปบ.ก
ฟอ.เกาะคา ยี ห้อ Stihl i6jo MS180 
หมายเลขเครื อง 812978345 รหัส 
550268575

3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง สุดาวัลย์พาณิชย์ สุดาวัลย์พาณิชย์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000786490 
 ลว. 24 เม.ย.63

79 ค่าวัสดุส านักงาน เชือกไนล่อนสีขาว 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง จิวไถ่อัง จิวไถ่อัง
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100133027 
 ลว. 27 เม.ย.63

80
ค่าเปลี ยนคอมเพรสเซอร์เครื องปรับอากาศ 
และเติมน้ ายาแอร์ รหัสทรัพย์สิน 
510250440

7,850.00 7,850.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ เจริญคงคา นายประพาศ เจริญคงคา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  200080060   
ลว. 28 เม.ย.63

81
ค่าสต๊ิกเกอร์สีขาวกันแสง ผสก.,ผบค. และ
ห้องประชุมใหญ่ สนง. กฟอ.เกาะคา

6,305.00 6,305.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ เจริญคงคา นายประพาศ เจริญคงคา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  200080029  
ลว. 28 เม.ย.63

82
ค่าน้ าดื ม ส าหรับต้อนรับแขกและใช้ภายใน
ส านักงาน

5,328.60 5,328.60 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000802732 
 ลว. 29 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

83 ค่าถุงมือยาง เบอร์ M 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เวชภัณฑ์ ร้าน ช.เวชภัณฑ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000802916 
 ลว. 29 เม.ย.63

84
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ส าหรับท าคสามสะอาด
ส านักงาน

6,045.00 6,045.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000802792 
 ลว. 29 เม.ย.63

85 ค่าซักผ้าปูโต๊ะห้องประชุม 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ สุขใส นางเตือนใจ สุขใส
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000812259 
 ลว. 30 เม.ย.63

86
จัดซ้ือวัสดุที ใช้ในงานก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายบ้านศรัลังกา ม.5 ต.เสริมขวา
 อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

2,082.00 2,082.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ก. วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 155/7 
ถนนพหลโยธิน(หน้าตลาดสมบูรณ์) อ.
เกาะคา จ.ล าปาง 52130

ร้าน ก. วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 155/7 
ถนนพหลโยธิน(หน้าตลาดสมบูรณ์) อ.
เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000729423 
 ลว. 14 เม.ย.63

87 ค่ากระดาษ A4 งาน Data Cleaning ผมต. 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100104875 
ลว. 2 เม.ย.63

88 ค่าเทปสายไฟสีแดง , สีเหลือง , สีน้ าเงิน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หลอดไฟฟ้า 
(1998)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หลอดไฟฟ้า 
(1998)

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100117082 
ลว. 14 เม.ย.63

89 คชจ. Internet รายเดือน ส าหรับ tablet 426.93 426.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000772614 
ลว. 22 เม.ย.63

90
ค่าบันไดอลูมิเนียม,เลื อยลัดดา,คีมรวมปาก
จ้ิงจก

4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000774573 
ลว. 22 เม.ย.63

91 ค่าซ้ือเข็มขัดเซฟต้ี 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์พ่อขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์พ่อขนส่ง
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000800718 
ลว. 28 เม.ย.63

92 ค่าไปรษณีย์ 3,746.00 3,746.00 ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500402196 
 ลว. 30 เม.ย.63



แบบ สขร.1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 เมษายน  2563

93 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 35,479.80 35,479.80 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500385898 
 ลว. 24 เม.ย.63

94 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 10,137.40 10,137.40 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500362677 
 ลว. 16 เม.ย.63

95 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 58,856.95 58,856.95 ตกลงราคา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2100120851 
 ลว. 15 เม.ย.63

96 ค่าน้ าประปา 5,461.82 5,461.82 ตกลงราคา
ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.52

ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.53

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.
เลขที  2000710199 
 ลว. 8 เม.ย.63

97 ค่าโทรศัพท์ 3,923.90 3,923.90 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.
เลขที  2000789284 ,
 2000788912  ลว .
24 เม.ย.63

รวมท้ังส้ิน 1,691,412.03     



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออุปกรณ์สายไฟฟ้าเข้างานโครงการฯ 448,201.60 448,201.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด         
เลขประจ าตัวภาษี  
0105553025752

บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด         
เลขประจ าตัวภาษี  
0105553025752

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

เลขที  3001708902 
ลว. 22 พ.ค. 2563

2 จัดซ้ืออุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าเข้างานผู้ใช้ไฟ 179,760.00 181,942.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ดีแอล 6  เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0125561014331

บริษัท  ดีแอล 6  เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0125561014331

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

เลขที  3001709965 
ลว. 26 พ.ค. 2563

3
จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์ ปร้ินเตอร์ยี ห้อ 
Brother รุ่น MFC-J5910DW

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั น ร้าน เจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั น การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  2000871071 
ลว. 18 พ.ค.63

4 ซ่อมแซมรถยนต์ 81-0778 ลป. 11,427.60 11,427.60 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000855063 
ลว.15 พ.ค.63

5
งานขยายเขตฯนายสามารถ เกษณา ต.ปง
ยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001702469

6
งานขยายเขตฯย้ายหม้อแปลงโรงสูบน้ าบ้าน
หนองแหวน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

58,600.00 58,600.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001702459

7 จัดจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส าหรับตู้ยาม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมาน หอระดี 248 ม.7 ต.วัง
พร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายสมาน หอระดี 248 ม.7 ต.วัง
พร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000844112 
ลว. 7พ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 31 พฤษภาคม  2563



8
งานขยายเขตฯบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด ม.1
 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001702448

9
งานขยายเขตฯ เพิ มเฟสนายผล พรหมมา ต.
เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001702465

10 อนุมัติจัดท า พรบ. รถยนต์ กฟอ.เกาะคา 4,238.27 4,238.27 เฉพาะเจาะจง บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000934116 ลว 29
 พ.ค.63

11 จัดท าสติกเกอร์ติดรถยนต์เช่า กฟภ. 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต ร้านคชาอาร์ต
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000880154 
ลว. 190 พ.ค.63

12 อนุมัติช าระค่าภาษีรถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000933884 ลว. 
29 พ.ค.63

13 ช าระค่าภาษีรถยนต์ 81-0778 ลป. 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000933943 ลว. 
29 พ.ค.63

14 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ กง 4820 ลป. 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื องเย็น-แอร์ (ขนส่ง) ศูนย์เครื องเย็น-แอร์ (ขนส่ง)
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000916397 
ลว.26 พ.ค.63

15
อนุมัติเปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื องรถ จยย.ขจว.
 420 ลป.

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ช.รุ่งเจริญยนต์ ช.รุ่งเจริญยนต์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000914039 
ลว. 26 พ.ค.63

16 ซ่อมแซมรถยนต์ กง 4820 ล าปาง 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000961485 
ลว.26 พ.ค.63

17
อนุมัติ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ 9 กย 1017 
กทม.

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธคาร์แคร์ ยุทธคาร์แคร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000914076 
ลว. 26 พ.ค.63

18 อนุมัติ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ฮฐ 2364 กทม. 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธคาร์แคร์ ยุทธคาร์แคร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000914477 
ลว. 26 พ.ค.63

19 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-2361 ลป. 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างพงษ์ อู่ช่างพงษ์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000916485 ลว. 
27 พ.ค.63

20 ตรวจสภาพรถยนต์ กฉ 924 ล าปาง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์ สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000934095 ลว. 
29 พ.ค.63

21 ค่าภาษีรถยนต์ กฉ 924 ล าปาง 4,896.00 4,896.00 เฉพาะเจาะจง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000934116 ลว. 
29 พ.ค.63



22 จัดซ้ือขาต้ังธงชาติ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง
นายจ าลอง  ไชยนา 17/2  ม.4 ต.
ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายจ าลอง  ไชยนา 17/2  ม.4 ต.
ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000912796 
ลว.26 พ.ค.63

23
งานขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านจามเทวีจุด
ที 2 ม.11 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.
ล าปาง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001709207

24
งานขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านลอมศรีป้อ 
ม.7 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001709217

25
งานขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านจามเทวีจุด
ที 3 ม.11 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.
ล าปาง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001709210

26
งานขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านกองหาญ 
ม.8 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001709214

27
งานขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านจามเทวีจุด
ที 3 ม.11 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.
ล าปาง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ภิญโญกรุ๊ป หสม.ภิญโญกรุ๊ป การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001709210

28 ค่าภาษีรถยนต์ กง 4820 ลป. 1,776.00 1,776.00 เฉพาะเจาะจง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000933964 ลว. 
29 พ.ค.63

29 อนุมัติตรวจสภาพรถยนต์ กง 4820 ลป. 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถยนต์ ตันวิตรานนท์ สถานตรวจสภาพรถยนต์ ตันวิตรานนท์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000934035 ลว. 
29 พ.ค.63

30 ค่าภาษีรถยนต์ บล 9791 ล าปาง 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000933989 ลว. 
29 พ.ค.63

31 ตรวจสภาพรถยนต์ บล 9791 ล าปาง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์ สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2000934161 ลว. 
29 พ.ค.63

32
ค่าบริการรายเดือน ส าหรับอุปกรณ์ Tablet
 ผบค. เดือน เม.ย.63

426.93 426.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000845692 
ลว. 13 พ.ค.63

33 สต๊ิกเกอร์ติดป้ายไวนิล (วัน เดือน ปี) เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000870842 
ลว. 18 พ.ค.63



34
ค่าซ่อมระบบไฟ Printer Samsang 
ML-4551ND

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ้านหล่ายคอมพิวเตอร์ บ้านหล่ายคอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000879430 
ลว. 19 พ.ค.63

35
ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือประจ าเดือน เมษายน 2563

633.86 633.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000879659 
ลว. 21 พ.ค.63

36 วัสดุส านักงาน 2,419.00 2,419.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000899432 
ลว. 22พ.ค.63

37 วัสดุส านักงาน 8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง อู่ทองเครื องเรือนล าปาง อู่ทองเครื องเรือนล าปาง

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000898885 
ลว. 22 พ.ค.63

38 วัสดุส านักงาน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000921186 
ลว.27 พ.ค.63

39
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง. กฟอ.
เกาะคา ส่วนเพิ ม ม.ค. - มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ สัขใส นางเตือนใจ สัขใส
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000820447 
ลว. 5 พ.ค.63

40 จ้างเหมาบุคคลภายนอกท างานสวน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ วรรณมณี นายสงกรานต์ วรรณมณี
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000820343 
ลว. 5 พ.ค.63



41
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สนง. กฟอ.
เกาะคา ส่วนเพิ ม ม.ค. - มี.ค. 63

348.00 348.00 เฉพาะเจาะจง น่งพนิดา ธรรมชาติ นางพนิดา ธรรมชาติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000820424 
ลว. 5 พ.ค.63

42 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. 2,036.43 2,036.43 เฉพาะเจาะจง นวภณฑ์เครื องเขียน นวภณฑ์เครื องเขียน
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000836291 
ลว. 12 พ.ค.63

43
ค่าน้ ามันออโต้ลูป 2T ปตท. ขนาด 0.5 
ลิตร ใช้กับงานเลื อยยนต์ทีมตัดต้นไม้ ผปบ.

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ชาตรีมอเตอร์ ชาตรีมอเตอร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000877154 
ลว. 19 พ.ค.63

44
ค่าบริการ inetrnet ส าหรับ tablet ผมต. 
ประจ าเดือน เม.ย.63

426.93 426.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000871006 
ลว. 18 พ.ค.63

45
ค่าน้ าดื มส าหรับจัดประชุม และใช้ภายใน 
สนง. กฟอ.เกาะคา

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน บจก.เพียวเมาน์เทน
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100156284 
ลว. 21 พ.ค.63

46 ค่าตลับหมึกเครื องพิมพ์บิล 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อมปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อมปอร์ต 
จ ากัด

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000912980 
ลว. 26 พ.ค.63

47 ค่าน้ าดื มประจ าสนง. กฟอ.เกาะคา 4,772.20 4,772.20 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000917618 
ลว. 26 พ.ค.63

48 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. กฟอ.เกาะคา 6,105.00 6,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิง ซัพพลาย จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000921288 
ลว.27 พ.ค.63

49 ค่าซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผบห. 626.17 626.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100164379 
ลว. 28 พ.ค.63

50
ค่าซ้ือก๊อกอ่างล้างหน้า,ฝารองนั งพลาสติก,
พรมใยมะพร้าว ส าหรับใช้ใน สนง.

2,362.00 2,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100164378 
ลว. 28 พ.ค.63

51 ค่ากระดาษสต๊ิกเกอร์ A4 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง เฮียงบรรณกิจ เฮียงบรรณกิจ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000932145 
ลว. 29 พ.ค.63

52
ค่ากระบอกสแตนเลสบรรจุกรวยน้ าดื ม,
กรวยน้ าดื ม

970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000940218 
ลว. 1 มิ.ย.63

53
ค่าซ้ือดินด า ปรับภูมิทัศน์ สนง. รองรับการ
ตรวจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ไชยนา นายจ าลอง ไชยนา
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000933573 
ลว. 29 พ.ค.63

54
ค่ากรอบรูปสีทองพร้อมพระบรมรูปสมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินี ร.10

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง แสงงาม แสงงาม
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000940218 
ลว. 1 มิ.ย.63



55
ค่าหินแกรง กรวดสี ส าหรับปรับภูมิทัศน์
รองรับศูนย์ราชการสะดวก

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ย้ิม ร้านสวนไม้ย้ิม
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000939860 
ลว. 1 มิ.ย.63

56
ค่าดินด าปลูกต้นไม้ ส าหรับปรับภูมิทัศน์ 
ศาลพระภูมิ และ ศาลพระพิฆเนศ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยนตระกิจ เรื อนตุ่น นายยนตระกิจ เรื อนตุ่น
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000940218 
ลว. 1 มิ.ย.63

57
ค่าติดต้ังระบบเครือข่าย ประจ าห้องประชุม
ใหญ่ กฟอ.เกาะคา

6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์คอมพิวเตอร์ ร้าน เบสท์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000929695 
ลว. 29 พ.ค.63

58
ค่าซ้ือต้นโกสน,เศรษฐีเรือนนอก,เฟริน์ใบ
มะขามใหญ่,เตยด่าง ฯลฯ  ส าหรับปรับภูมิ
ทัศน์ ส านักงาน กฟอ.เกาะคา

16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์ต้นไม้ รักษ์ต้นไม้
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957962 
ลว. 4 มิ.ย.63

59
ค่าท าผ้าปูโต๊ะห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน 
กฟอ.เกาะคา เพื องรองรับศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC)

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง นางไลย์ อินต๊ะอิน นางไลย์ อินต๊ะอิน
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957851 
ลว. 4 มิ.ย.64

60

จัดซ้ือวัสดุที ใช้ในงานซ่อมแซมท่อประปา
ช ารุด งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง
แรงต  าต้ัง แต่สามแยก รร.ไหล่หิน - บ.สัน
ป่าสัก ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพันธ์ แก้วมูล เลขที  31 ม.6 
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

นายภานุพันธ์ แก้วมูล เลขที  31 ม.6 
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  
20008328327 
ลว. 8พ.ค.63

61

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาของ กปภ.เกาะ
คา ช ารุดเนื องจากงานย้ายแนวระบบ
จ าหน่ายแรงสูงทางเลี ยงเมืองล าปางหลวง อ.
เกาะคา  จ.ล าปาง จุดที  2

12,051.79 12,051.79 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์น้ าล าปาง 75 
ถนนศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ล าปาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์น้ าล าปาง 75 
ถนนศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ล าปาง

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  
2000925925 
ลว.28 พ.ค.63

62

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาของ กปภ.เกาะ
คา ช ารุดเนื องจากงานย้ายแนวระบบ
จ าหน่ายแรงสูงทางเลี ยงเมืองล าปางหลวง อ.
เกาะคา  จ.ล าปาง จุดที  1

11,806.56 11,806.56 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์น้ าล าปาง 75 
ถนนศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ล าปาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์น้ าล าปาง 75 
ถนนศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ล าปาง

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  
2000926099 ลว
 28 พ.ค.63

63 ค่าซ่อมอุปกรณ์ส านักงาน ผมต. 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  20008366235
 ลว. 12 พ.ค.63

64
ค่าจ้างท าป้ายบอร์ดแสดงตัวพนักงาน
ประจ าแผนกมิเตอร์

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คชาอาร์ต คชาอาร์ต
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000935106 
ลว. 29 พ.ค.63

65
ค่าจ้างท าตรายางประจ าแผนก และ ส าเนา
ถูกต้อง

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง คชอาร์ต คชอาร์ต
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000939950 
ลว. 1 มิ.ย.63



66 ค่าไปรษณีย์ 3,746.00 3,746.00 ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2000842688 
ลว.12 พ.ค.63

67 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 14,761.20 14,761.20 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500428448 
ลว.13 พ.ค.63

68 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 10,198.18 10,198.18 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500446141 
ลว.19 พ.ค.63

69 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ 43,890.70 43,890.70 ตกลงราคา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2100149651 
ลว.18 พ.ค.63

70 ค่าน้ าประปา 6,066.30 6,066.30 ตกลงราคา
ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.52

ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.53

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.
เลขที  2000847035 
ลว.13 พ.ค.63

71 ค่าโทรศัพท์ - - ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.

รวมท้ังส้ิน 1,013,870.62   



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออุปกรณ์สายไฟฟ้าเข้างานโครงการฯ      283,935.20       283,935.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด เลข
ประจ า ตัวผู้เสียภาษี  
0105553025752

บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด เลข
ประจ า ตัวผู้เสียภาษี  
0105553025752

เสนอราคารวมต  าสุด และ
ถูกต้องตามสเป็คมาตรฐาน 
กฟภ. และมีรายชื อข้ีนทะเบียน
หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บริษัท/ห้างฯ/ร้านฯ ที ระบุไว้ใน
 Vendor list และต้องเสนอ
ราคาครบทุกรายการ

2 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เหลือง-ด า             700.00              700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านคชาอาร์ต71 ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.
สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

ร้านคชาอาร์ต71 ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.
สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000953602 
 ลว. 4 มิ.ย.63

3 ทาสีที จอดรถผู้พิการ          1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000933573 
 ลว. 3 มิ.ย.63

4 ติดต้ังราวสแตนเลส          5,200.00           5,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

นายจ าลอง ไชยนา 17/2 ม.4 ต.ศาลา
 อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000953509 
 ลว. 4 มิ.ย.63

5 จัดซ้ือล าโพงคอมพิวส์เตอร์             390.00              390.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด สาขาที 
 8 เลขที  159-161 ถนนไฮเวย์ 
ล าปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง
 52100

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด สาขาที 
 8 เลขที  159-161 ถนนไฮเวย์ 
ล าปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง
 52100

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100175383 
ลว.9 มิ.ย.63

6 จัดซ้ือตรายางในตัว             260.00              260.00 เฉพาะเจาะจง
ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ 65 ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.
เมือง จ.ล าปาง 52100

ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ 65 ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.
เมือง จ.ล าปาง 52100

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000974764 
ลว.9 มิ.ย.63

7
งานขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านนาแก้ว
ตะวันออก ม.3 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

       15,200.00         15,200.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001715840

8
งานขยายเขตฯย้ายหม้อแปลงนางกนกพร พู
ลิซีลิค ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

       15,400.00         15,400.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001715824

9
งานขยายเขตฯคฟม.2 บ้านนางแตน ม.1 
ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

         8,100.00           8,100.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001715843

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563



10
งานขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านจู้ดทุ่ง ม.10 ต.
ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

         8,600.00           8,600.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001715830

11
งานขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านทุ่งขามใต้ ม.9 
ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง

         7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

หสม.ภิญโญกรุ๊ป เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี0992003117085

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  3001715849

12 อนุมัติจัดท าตรายางชื อ-สกุล             970.00              970.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านแมนโฟโต้ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
  3520300029667

ร้านแมนโฟโต้ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
  3520300029667

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001109721 
ลว.10 ก.ค.63

13 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-2361 ลป.          2,728.50           2,728.50 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001111435 
ลว.10 ก.ค.63

14 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ บว 1476 ลป.          8,290.00           8,290.00 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี   1529900191858

อู่ช่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี   1529900191858

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  
20011110025ลว.
10 ก.ค.63

15 อนุมัตซ่อมแซมรถฯขุดเจาะ 81-4425 ลป.          2,236.30           2,236.30 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001112119
ลว.10 ก.ค.63

16 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-2963 ลป.          2,889.00           2,889.00 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001112667 
ลว.10 ก.ค.63

17 อนุมัติซ่อมแซมรถฯขุดเจาะ 83-3233 ชม.          2,642.90           2,642.90 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001111768 
ลว.10 ก.ค.63

18
อนุมัติเปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื อง บล 9791 
ลป.

         4,718.70           4,718.70 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001112455 
ลว.10 ก.ค.63

19 ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล        10,272.00         10,272.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 10,272.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 10,272.00 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  5200079237 
ลว. 4 มิ.ย.63

20 เครื องฟอกอากาศ (Air Purifier)        15,301.00         15,301.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 15,301.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 15,301.00 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  5200079257 
ลว. 4 มิ.ย.63

21
ป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน ขนาด3*5 เมตร

         1,926.00           1,926.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเลเซอรืล าปางอิงค์เจ็ท (ส านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 1,926.00 บาท

ร้านเลเซอรืล าปางอิงค์เจ็ท (ส านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 1,926.00 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  2100171144 
ลว. 4 มิ.ย.63

22
ค่ากรอบป้ายอคิลิคแบบต้ัง/สต๊ิกเกอร์ฝ้า
กระจกส านักงานขนาด 120*270 ซม.

         8,100.00           8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต วงเงิน 8,100.00 บาท ร้านคชาอาร์ต วงเงิน 8,100.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ
เลขที  2000983914 
ลว.10 มิ.ย.63

23 จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี          6,615.00           6,615.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมาน หอระดี วงเงิน 6,615.00
 บาท

นายสมาน หอระดี วงเงิน 6,615.00
 บาท

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957911 
ลว. 4 มิ.ย.63

24 วัสดุส านักงาน             180.00              180.00 เฉพาะเจาะจง
ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ วงเงิน 180.00
 บาท

ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ วงเงิน 180.00
 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  2000968525 
ลว.8 มิ.ย.63



25 จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี          6,615.00           6,615.00 เฉพาะเจาะจง
นางกรกนก เรืองสวัสด์ิ วงเงิน 
6,615.00 บาท

นางกรกนก เรืองสวัสด์ิ วงเงิน 
6,615.00 บาท

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957929 
ลว. 4 มิ.ย.63

26 ค่าซ่อมคอมฯ          2,400.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส วงเงิน 2,400.00 บาท

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส วงเงิน 2,400.00 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื น ๆ เลขที  2100174842 
ลว.8 มิ.ย.63

27
ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดดต๊ะลงนามถวาย
พระพรและผูกผ้าแต่งร้ัว เนื องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิ.ย.63

         5,500.00           5,500.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ดวงดาว แก้วเมืองมา เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3520300518811

น.ส.ดวงดาว แก้วเมืองมา เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3520300518811

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000917964 
ลว.8 มิ.ย.63

28
ค่าจ้างท าสวน ส านักงาน กฟอ.เกาะคา 
เดือน พ.ค.63

         6,900.00           6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ วรรณมณี นายสงกรานต์ วรรณมณี
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000939598 
 ลว. 1 มิ.ย.63

29
ถาดส าหรับจัดอาหารว่าง,ลังคว  าแก้ว,เชือก
กระสอบเส้นใหญ่ ส าหรับจัดประชุดเตรียม
ความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก

         1,150.25           1,150.25 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้อปเพลิน88  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0523560002198

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้อปเพลิน88  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0523560002198

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000972022 
ลว.8 มิ.ย.63

30
ค่ากระปุกสบู่เรซิ น,เจลปรับอากาศ ส าหรับ
ใส่ในห้องน้ า ส านักงาน กฟอ.เกาะคา 
รองรับศูนย์ราชการสะดวก

         2,268.33           2,268.33 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0107544000043

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100169959 
 ลว. 5 มิ.ย.63

31

ค่าพานพุ่มผ้าเงินทอง,ชุดธูปเทียน,ชุด
ดอกไม้ประดิษฐ์ วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินี ร.10

         3,190.00           3,190.00 เฉพาะเจาะจง
นวภัณฑ์เครื องเขียน  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  3529900025661

นวภัณฑ์เครื องเขียน  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  3529900025661

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000971911 
ลว.8 มิ.ย.63

32
ค่าสบู่ล้างมือใส่ห้องน้ า ส านักงาน กฟอ.
เกาะคา

            399.00              399.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0107537000521

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0107537000521

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100170156 
ลว. 4มิ.ย.63

33
ค่าซ้ือ Power Supply 550W และ Hard 
Disk 250 Gb

         2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนิต้ีไอที ซิสเต็ม จ ากัด เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100171134 
 ลว. 4 มิ.ย.63

34
ค่าซ้ือตลับหมึกเครื องพิมพ์พร้อมดรัม 
Samsung ML4510

       12,519.00         12,519.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957881 
 ลว. 4 มิ.ย.63

35 ตรายางหมึกในตัว          1,350.00           1,350.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
1509900307970

ร้าน ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
1509900307970

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957942 
 ลว. 4 มิ.ย.63

36 ค่าซ้ือต้นไม้ประดับตกแต่ง สนง        16,650.00         16,650.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์ต้นไม้ รักษ์ต้นไม้
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957962 
 ลว. 5 มิ.ย.63



37 ค่าซ้ือเทปกาว,เทปกาวก้นล้ิน          1,336.00           1,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จ ากัด
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

2100171116,21001
71119 ลว.4 มิ.ย.63

38
ค่าซ้ือเครื องขยายเสียง ส าหรับใช้ภายใน 
สนง. กฟอ.เกาะคา

         4,200.00           4,200.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เจียวพานิช  เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี 0523560002180

หจก.เจียวพานิช  เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี 0523560002180

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100174247 
ลว.8 มิ.ย.63

39 ค่าซ้ือน้ ายาก าจัดปลวก             650.00              650.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐวัฒน์พาณิช  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  1529900834406

ร้านณัฐวัฒน์พาณิช  เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  1529900834406

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000984261 
ลว.10 มิ.ย.63

40 ค่าจ้างสอนเต้นแอโรบิค          7,423.00           7,423.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ภัทราพธู ศรีตระกูล  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
1509901724370

น.ส.ภัทราพธู ศรีตระกูล  เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
1509901724370

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000971931 
ลว.8 มิ.ย.63

41 ค่าตลับหมึก Samsung 45110 ผบค          6,099.00           6,099.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักสื 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักสื 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000970520 
ลว.8 มิ.ย.63

42
ติดต้ังระบบไฟฟ้าโรงรถหน่วยแก้ฯ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

         8,600.00           8,600.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมาน หอระดี เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี  3520300105746

นายสมาน หอระดี เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี  3520300105746

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000957866 
ลว. 4มิ.ย.63

43
จัดซ้ือ น้ ามันเอนกประสงค์โซแน็กซ์และ
น้ ายาท าความสะอาดหน้าสัมผัส

            789.00              789.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000984823 
ลว.10 มิ.ย.63

44
จัดซ้ือโซแน็คซ์และน ายาท าความสะอาด
หน้าสัมผัส

         2,630.00           2,630.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและ
เครื องกรองน้ า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
  3520300404981

ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและ
เครื องกรองน้ า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
  3520300404981

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000988089 
ลว.11 มิ.ย.63

45 จัดซ้ือตรายาง          1,140.00           1,140.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0994000165501

ร้านที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0994000165501

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000984437 
ลว.10 มิ.ย.63

46
จัดซ้ือวัสดุที ใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา
ช ารุด งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง
บ้านมะกอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง

         2,195.00           2,195.00 เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงไกร จ าปา 68 ม.4 ต.ไหล่
หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  3520300514697

นายเกรียงไกร จ าปา 68 ม.4 ต.ไหล่
หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี  3520300514697

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000995843 
ลว.12 มิ.ย.63

47 ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล        10,272.00         10,272.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 10,272.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 10,272.00 บาท

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  5200079237 
 ลว. 4 มิ.ย.63

48 เครื องฟอกอากาศ (Air Purifier)        15,301.00         15,301.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 15,301.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 852. เอ็นจิเนียริ ง 
วงเงิน 15,301.00 บาท

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  5200079257 
 ลว. 4 มิ.ย.63

49
ป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน ขนาด3*5 เมตร

         1,926.00           1,926.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเลเซอรืล าปางอิงค์เจ็ท(ส านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 1,926.00 บาท

ร้านเลเซอรืล าปางอิงค์เจ็ท(ส านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 1,926.00 บาท

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100171144 
ลว. 4 มิ.ย.63



50
ค่ากรอบป้ายอคิลิคแบบต้ัง/สต๊ิกเกอร์ฝ้า
กระจกส านักงานขนาด 120*270 ซม.

         8,100.00           8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต วงเงิน 8,100.00 บาท ร้านคชาอาร์ต วงเงิน 8,100.00 บาท
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2000983914 
ลว.10 มิ.ย.63

51 ค่าอินเตอร์เย็ตส าหรับ tablet ผมต.             426.93              426.93 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016616 
ลว.19 มิ.ย.63

52 ค่าอินเตอร์เย็ตส าหรับ tablet ผบค.             426.93              426.93 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอรวิส จ ากัด

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016106 
ลว.19 มิ.ย.63

53 ค่าซ้ือช้ันวางของ ในแผนก ผมต.          3,800.00           3,800.00 เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์ิก่อสร้าง ทวีศักด์ิก่อสร้าง
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001003881 
ลว.17 มิ.ย.63

54 ค่าซ้ือสว่านแบตเตอร์รี          6,950.00           6,950.00 เฉพาะเจาะจง
ชัยรุ่งเรือง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
3520100807062

ชัยรุ่งเรือง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
3520100807062

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001003881 
ลว.10 ก.ค.63

55 ค่าตลับหมึก Samsung 45110 ผบค        13,600.00         13,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักสื 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักสื 
จ ากัด  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0105538007722

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001032870 
 ลว.23 มิ.ย.63

56 ค่าน้ าดื มประจ าสนง. กฟอ.เกาะคา          6,259.50           6,259.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
   0992000624539

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สามมิตร
อุตสาหกรรม เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
   0992000624539

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  20010712860
  ลว.30 มิ.ย.63

57 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด สนง. กฟอ.เกาะคา          7,240.00           7,240.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลักค์คลีนนิง ซัพพลาย จ ากัด 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
0525543000010

บริษัท ลักค์คลีนนิง ซัพพลาย จ ากัด 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
0525543000010

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001081986 
 ลว. 2 ก.ค.63

58 ค่าซ้ือฮาร์ดดิสคอมฯ,Power Supply          3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด เลข
ประจ า ตัวผู้เสียภาษี 
0125560022747

บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด เลข
ประจ า ตัวผู้เสียภาษี 
0125560022747

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2100199076 
 ลว. 10 ก.ค.63

59 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-1565 ลป.        10,068.70         10,068.70 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001112882  
 ลว. 10 ก.ค.63

60 อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-0778 ลป.        10,400.40         10,400.40 เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

อู่ช่างพงษ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3220500278019

จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  5224445*56  
 ลว. 10 ก.ค.63



61
ค่าท าสต๊ิกเกอร์ติดห้องน้ าคนพิการ , 
ห้องน้ าหญิง , ห้องน้ าชาย

            160.00              160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคชาอาร์ต ร้านคชาอาร์ต

การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที สุด ที  กค
0405.4/ว322 ลงวันที  24 
สิงหาคม 2562 ยกเว้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001087537 
 ลว. 30 มิ.ย.63

62 ค่าเช่ารถเครน        15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง สมหวังเครน สมหวังเครน
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001071417 
 ลว. 30 มิ.ย.63

63 ค่าซ้ือน้ ามันโซล่า ส าหรับเลื อยตัดต้นไม้          1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016895 
 ลว. 17 มิ.ย.63

64 ค่าซ้ือน้ ามันออโต้ลูป ส าหรับเลื อยตัดต้นไม้          1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016990 
 ลว. 17 มิ.ย.63

65 ค่าซ้ือตลัดหมึกเครื องพิมพ์ ผปบ.             388.00              388.00 เฉพาะเจาะจง เจ.เค.อาร์ คอมพิวเตอร์ เจ.เค.อาร์ คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001017168 
 ลว. 17 มิ.ย.63

66 ค่าซ้ือตลัดหมึกเครื องพิมพ์ ผปบ.        10,450.00         10,450.00 เฉพาะเจาะจง เจ.เค.อาร์ คอมพิวเตอร์ เจ.เค.อาร์ คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001017292 
 ลว. 17 มิ.ย.63

67 ค่าจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์เลื อยตัดต้นไม้          1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดาวัลย์ หจก.ลัดดาวัลย์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016895 
 ลว. 17 มิ.ย.63

68 ค่าจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์เลื อยตัดต้นไม้          1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดาวัลย์ หจก.ลัดดาวัลย์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001016895 
 ลว. 17 มิ.ย.63

69 ค่าจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์เลื อยตัดต้นไม้          4,100.00           4,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดาวัลย์ หจก.ลัดดาวัลย์
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง

เลขที  2001100565 
 ลว. 8 ก.ค.63

70 ค่าไปรษณีย์          1,715.00           1,715.00 ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2000968696 
 ลว. 8 มิ.ย.63



71 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ        18,039.70         18,039.70 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2500504991 
 ลว. 9 มิ.ย.63

72 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ        14,682.63         14,682.63 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ. ลว. 26 มิ.ย.63

73 ค่าเช้ือเพลิงยานพาหนะฯ        48,347.10         48,347.10 ตกลงราคา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีข้อตกลงให้เครดิตกับ กฟภ.
เลขที  2100190421 
 ลว.23 มิ.ย.63

74 ค่าน้ าประปา          5,055.50           5,055.50 ตกลงราคา
ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.52

ส านักงานประปาเกาะคา (สาขาที  
0200)/4860.53

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.
เลขที  2000952575 
 ลว. 4 มิ.ย.63

75 ค่าโทรศัพท์          4,563.35           4,563.35 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)/
4445.97

ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.
เลขที  2000791789 
 ลว. 8 มิ.ย.63

รวมท้ังส้ิน 735,330.92     
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