
 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะคา 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1/2564 (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 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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                                                                            (นายสมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม) 
                                                         ผู้จัดการ 

              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะคา 
 

 



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

1  0001472767798 ร้ายแมนคัลเลอร์ จ้างถ่ายเอกสาร 78.00 13/1/2564 เลขที ่2000054480 1

2  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงทะเบียน กล 3306 อุบลราชธานี 6,196.60 1/2/2564 เลขที ่2000032566 1

3  0523548001276 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จัดซ้ือปล๊้กไฟ4ช่อง3เมตร/HDMLห้องประชุมเล็ก 2,428.00 1/2/2564 เลขที ่2100031989 1

4  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงทะเบียนรถ 53-4741 กทม 10,963.60 1/2/2564 เลขที ่2000069854 1

5  0523548001276 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ สายต่อUSB/กล้องWeb cam/ไมค์PC/ลําโพงคอมพิวเตอร์ 1,610.00 2/2/2564 เลขที ่2100040074 1

6  0994000165501 หจก.ช้อปเพลิน88 (สํานักงานใหญ)่ กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร 459.00 3/2/2564 เลขที ่2100035066 1

7  0994000165501 ห้างหุน้ส่วน ถาวรชัยลําปาง น้ํามันเชือ้เพลิงทะเบียนรถ 6กม1684 กทม 923.60 4/2/2564 เลขที ่20000321456 1

8  5520100048877 ร้านคชาอาร์ต
ป้ายประชาสัมพันธ ์ป้ายพลาสวดูพร้อมกรอบอคิลิกใส ขนาด 

60*80 ซม.
6,400.00 11/2/2564 เลขที ่2000116082 1

9  0525555000524 บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จํากัด ขวดโหลปัม๊ใส่แอลกอฮอล์ 199.00 19/2/2564 เลขที ่2100052226 1

10  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์ผู้บริหาร 83-8465 ชม. 7,155.58 1/3/2564 เลขที ่2000466559 1

11  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงผู้บริหาร 53-4741 กทม. 5,254.76 1/3/2564 เลขที ่2000466559 1

12  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนจ์กระเช้าแก้กระแสไฟฟ้า 534637 กทม. 4,981.80 1/3/2564 เลขที ่2000466559 1

13  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์ผู้บริหาร กล.3306 อุบลราชธานี 9,489.95 1/3/2564 เลขที ่2000466559 1

14  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจําแผนกมิเตอร์ บว 1476 ลําปาง 2,727.10 1/3/2564 เลขที ่2000466559 1

15  0992000624539 ห้างหุน้ส่วนสามัญ สามมิตรอุตสาหกรรม น้ําด่ืม 3,948.30 2/3/2564 เลขที ่2000264252 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา
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เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

16  3520300373813 ก.วสัดุภัณฑ์ (เกาะคา) สายยางฟ้า/ฉากรับบน/ก็อกน้ําขัดเงา/ฟุกพลาสติก+น็อต 790.00 8/3/2564 เลขที ่2100082641 1

17  3520300373813 ก.วสัดุภัณฑ์ (เกาะคา) เชลไดร์ทสเปย์ 80.00 8/3/2564 เลขที ่2000289233 1

18  1589900004748 อรอุมา เซรามิค ของทีร่ะลึก (กระถางต้นไม้) 1,620.00 12/3/2564 เลขที ่2100082641 1

19  0994000165501 บริษัท ลักค์คลีนนิง่ ซัพพลาย จํากัด (สํานักงานใหญ)่ วสัดุทําความสะอาด 7,490.00 12/3/2564 เลขที ่2000313230 1

20  3239900046164 นายประพาส เจริญคงคา จ้างติดต้ังสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ ห้อง จป. 5,335.00 17/3/2564 เลขที ่2000302120 1

21  3239900046164 นายประพาส เจริญคงคา จ้างติดต้ังสายไฟ สายเลน สายโทรศัพท์ เปล่ียนรางครอบสายไฟ 2,190.00 17/3/2564 เลขที ่2000910399 1

22 บ้านยาเกาะคา ยาสามัญประจําตู้ยาสํานักงาน 755.00 18/3/2564 เลขที ่2000793135 1

23  1589900004748 อรอุมา เซรามิค กระถางชัน้ 720.00 19/3/2564 เลขที ่2000462354 1

24  0994000165501 บ.ีเอส.อีเล็กทริก&คอนสตรักชัน่ ติดต้ังดาวไ์ลท์ ผบห. 1,400.00 29/3/2564 เลขที ่2000382569 1

25  0992000624539 หจม.สามมิตร อุตสาหกรรม น้ําด่ืม 4,691.95 30/3/2564 เลขที ่2000392687 1

26  3520300513135 นางเตือนใจ สุขใส ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะห้องประชุม 300.00 31/3/2564 เลขที ่2000392192 1

27  0107537002001 บริษัท เอสวโีอเอ จํากัด (มหาชน)
ตลับหมึก HP 76X Black contract Laserjet Toner Crt 

รหัสทรัพยสิ์น 532215349
4,381.65 5/1/2564 เลขที ่2000011345 1

ร้าน ที.บ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์

65 ถนนซุปเปอร์ไฮเวยลํ์าปาง-งาว

ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 1509900307970

29  3529900025661 นวภัณฑ์เคร่ืองเขียน วสัดุสํานักงาน 2,049.00 2/2/2564 เลขที ่2000152361 2

28  1509900307970 จัดทําตรายางหมึกในตัว เนือ่งจาก ชชง.เข้าปฏิบัติงานใหม่ 260.00 19/1/2564 เลขที ่2000091816 1
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30  5520100048877 ร้านคชาอาร์ต
ป้ายประชาสัมพันธ ์"ป้ายพลาสวดูทําสีพร้อมกรอบอคิลิกใส" 

ขนาด 60*80 ซม.
9,600.00 11/2/2564 เลขที ่20001191776 2

31  1529900066018 ร้านเลเซอร์ลําปางอิงค์เจ็ท ป้ายไวนิล"โครงการสํานักงานสีเขียว" 2,621.50 5/3/2564 เลขที ่2100071623 2

32  0105519001331 บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต จํากัด (สํานักงานใหญ)่ หมึกปร้ินเตอร์ EPSON รหัสทรัพยสิ์น 532215510 3,884.10 5/3/2564 เลขที ่2000286087 2

33  0994000165501 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด
ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กธ 7625 

เชียงใหม่
77.30 15/3/2564 เลขที ่2000466559 2

34  0994000165501 บ.ีเอส.อิเล็กทริก&คอนสตรัคชัน่ จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟห้องทํางาน ผบค. 1,950.00 29/3/2564 เลขที ่2000460588 2

35  1509900307970 ร้านที.บ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ ตรายาง 620.00 30/3/2564 เลขที ่2000406548 2

36  3520300274122 ร้านนาแก้วคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมแผงควบคุมคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ACER เนือ่งจากชํารุด 

รหัสทรัพยสิ์น 532166623 ใช้งานประจํา ผมต.กฟอ.เกาะคา
1,400.00 4/1/2564 เลขที ่2000027057 1

37  3520101133049
ร้านเจเคอาร์ แอพพลิเคชัน่ เลขที ่144/60 ถ.

พหลโยธนิ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง
ซ้ือโทนเนอร์ซัมซุง สีดํา 1 อัน 5,990.00 20/1/2564 เลขที ่2000092017 1

38  1302000116316
นายพรชัย จงรวมกลาง(รถยนต์ บรรทุก 1 ตัน เลข

ทะเเบียน บห 542 ลําปาง)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ งวดวนัที ่1-15 ก.พ. 2564 ผมต.กฟอ.

เกาะคา
9,900.00 1/2/2564 เลขที ่2000209025 1

39  3520800015312 จิตวฒันาการพิมพ์ จ้างทําตรายาง ผมต.กฟอ.เกาะคา 1,685.00 9/2/2564 เลขที ่2000322663 1

40  1302000116316
นายพรชัย จงรวมกลาง 12/1 ม.1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา

 จ.ลําปาง

จ้างเหมาบริการรถยนต์ ผมต.กฟอ.เกาะคา งวดวนัที ่16-28 

ก.พ.2564
7,200.00 10/2/2564 เลขที ่2000331426 1

รอกเชือกร่องเด่ียว อลูมิเนียม ขนาด 3นิว้ขนาด 150 Kg.

และอุปกรณ์ประกอบ ใช้สําหรับงานติดต้ัง ซีที.วทีี.แรงสูง 

ผมต.กฟอ.เกาะคา

เลขที ่2100044131 141  1529900387345
ร้านเจริญงานช่าง เลขที ่330 หมู ่6 ต.ปงยางคก อ.

ห้างฉัตร จ.ลําปาง
3,980.00 11/2/2564



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
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จ านวนเงนิรวมที่
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เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

42  1529900387345
ร้านเจริญงานช่าง 330 หมู ่330 หมู6่ ต.ปงยางคก อ.

ห้างฉัตร จ.ลําปาง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ด้านช่างเพือ่ใช้งานมิเตอร์ 4,980.00 17/2/2564 เลขที ่2000208862 1

43  1302000116316
นายพรชัย จงรวมกลาง ทีอ่ยู ่12/1 ม.1 ต.ท่าผา อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

จ้างเหมาบริการรถยนต์ เลขทะเบียน บห542 ลําปาง ใช้งาน 

ผมต.กฟอ.เกาะคา
9,900.00 25/2/2564 เลขที ่2000665214 1

44  1529900387345 ร้านเจริญงานช่าง สายโพรบมัลติมิเตอร์และเคร่ืองมือช่างเพือ่ใช้งานมิเตอร์ 1,933.00 4/3/2564 เลขที ่2000270884 1

45  1529900387345 ร้านเจริญงานช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,444.00 4/3/2564 เลขที ่2000256087 1

46  3520300230788
นายจําลอง ไชยนา ทีอ่ยู ่17/2 ม.4 ต.ศาลา อ.เกาะคา

 จ.ลําปาง
ทําทีพ่ักสูบบุหร่ี กฟอ.เกาะคา(โครงการ GREENOFFICE) 7,000.00 8/3/2564 เลขที ่2000285996 1

47  1302000116316
นายพรชัย จงรวมกลาง ทีอ่ยู ่12/1 ม.1 ต.ท่าผา อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

จ้างเหมาเช่ารถยนต์ บรรทุก 1 ตัน จํานวน 1 คัน ใช้งานแผนก

 ผมต.กฟอ.เกาะคา จํานวน 11 วนัทําการ (ช่วงวนัที ่16-31 

มีนาคม 2564)

9,900.00 12/3/2564 เลขที ่2000310803 1

48  3520300404981

ธนาภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเคร่ืองกรองน้ํา

(สํานักงานใหญ)่ ทีอ่ยู ่465 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.

ลําปาง

ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้งาน ผมต.กฟอ.เกาะคา(GREEN OFFICE 

ปี 64)
1,795.00 15/3/2564 เลขที ่2100082642 1

49  5520100048877 นายเวช ชุม่เชย จ้างทําป้ายสัญญลักษ์ ป้ายบ่งชี ้ต่างๆ 14,440.00 18/3/2564 เลขที ่2000357998 1

50  1529900387345 ร้านเจริญงานช่าง สาย USB20 CABLEและอุปกรณ์รางเก็บสายไวร์เวย์ 1,450.00 22/3/2564 เลขที ่2000378460 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

51  5520100048877 ร้านคชาอารต์
จ้างทําบอร์ดประชาสัมพันธ ์สําหรับใช้ประกอบการประชุม

สํารวจปรับปรุงระบบจําหน่าย ในเขต กฟอ.เกาะคา
3,000.00 5/1/2564 เลขที ่2000027055 1

52  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคาจํากัด(สํานักงานใหญ)่
จัดซ้ือน้ํามันรถยนต์กระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทะเบียน

53-4637 กทม. ประจําเดือน ธนัวาคม
8,716.60 11/1/2564 เลขที ่2000079794 1

53  5520190004131 สมหวงัเครน (นายสมหวงั พุม่น้อย)

ขอจัดจ้างรถเครน 25 ตัน จํานวน 2 คัน ปักเสาแรงสูง 12.00

มม. จํานวน30ตัน ซ่ึงรายละเอียดหน้างานเป็นงานปรับปรุง

แรงสูงยา้ยแนวเสา

21,400.00 14/1/2564 เลขที ่5200007163 1

54  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่
จัดซ้ือน้ํามันเชือ้เพลิงเล่ือยยนต์ชุดงานตัดต้นไม้ ใช้งานกับเล่ือย

ยนต์หมายเลขเคร่ือง970408437
100.00 21/1/2564 เลขที ่2000116495 1

55  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่
จัดซ้ือน้ํามันเชือ้เพลิงเล่ือยยนต์ชุดงานตัดต้นไม้ ใช้งานกับเล่ือย

ยนต์หมายเลขเคร่ือง 812978345
100.00 27/1/2564 เลขที ่2100029813 1

56  1529900436249 นายภานุพันธ ์แก้วมูล

ซ่อมแซมท่อประปาชํารุด เนือ่งจากปฏิบัติงานก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านไหล่หิน- สันป่าสัก ต.ใหม่พัฒนา อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

879.00 28/1/2564 เลขที ่5200013555 1

57  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่
จัดซ้ือน้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์กระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

ทะเบียนหมายเลข 53-4637 กทม.
8,906.60 1/2/2564 เลขที ่2000586974 1

58  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคาจํากัด (สํานักงานใหญ)่
จัดซ้ือน้ํามันเชือ้เพลิงเล่ือยยนต์ใช้งานกับเล่ือยยนต์ของชุดงาน

ตัดต้นไม้หมายเลขเคร่ือง812978990
200.00 3/2/2564 เลขที ่2100042743 1

59  3521200052641 ร้านสุดาวลัยพ์าณิชย์

จัดซ้ือโซ่เล่ือยยนต์กับตะไบโซ่เล่ือยยนต์ ใช้งานกับเล่ือยยนต์

หมายเลขเคร่ือง979408468 และหมายเลขเคร่ือง979408437

 ของชุดงานตัดต้นไม้

1,500.00 9/2/2564 เลขที ่2000050253 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

60  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด(สํานักงานใหญ)่
ซ้ือน้ํามันเล่ือยยนต์ชุดงานตัดต้นไม้ ใช้งานกับเล่ือยยนต์

หมายเลข 979408437
200.00 10/2/2564 เลขที ่2000362478 1

61  0105555021215
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จํากัด(สาขาลําปาง) สาขาที ่

00027

จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน(Green Office) ใช้สําหรับสร้างโรงเก็บ

ขยะและใช้เป็นวสัดุรองรับของเสียในสํานักงาน
5,280.00 18/3/2564 เลขที ่2000358006 1

62  1529900908035 บ.ีเอส.อิเล็กทริก&คอนสตรัคชัน่
ขออนุมัติซ้ือ/จ้าง เปล่ียนหลอดไฟห้องทํางาน ผปบ.กฟอ.เกาะ

คา(Green Office)
4,450.00 22/3/2564 เลขที ่2000378522 1

63  0525563001020 บริษัทเชียงแสงลําปาง จํากัด อนุมัติเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองรถยนต์กระเช้า 53-4637 กทม. 5,871.09 11/1/2564 เลขที ่2100017283 1

64  3520101133049 ร้าน เจ เค.อาร์.แอพพลิเคชัน่ ค่าบริการล้างหัวพิมพ์เคร่ืองปร้ิน Brother 300.00 12/1/2564 เลขที ่2000044515 1

65  5520190004131 สมหวงัเครน (สมหวงั พุม่น้อย) อนุมัติจ้างรถเครน 25 ตัน 16,050.00 18/1/2564 เลขที ่5200011378 1

66  0994000165501
ร้าน บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด (สาขาที ่00008) 

(Advice)
จัดซ้ือ Wireless USB Adapter ยีห่้อ TP-LINK 720.00 25/1/2564 เลขที ่2000100816 1

67  3220500278019 อูช่่างพงษ์ เปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองรถยนต์ 80-6160 ลป. 4,659.85 1/2/2564 เลขที ่2000152419 1

68  3220500278019 อูช่่างพงษ์ อนุมัติเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง 81-2963 ลป. 3,038.80 1/2/2564 เลขที ่2000152419 1

69  3220500278019 อูช่่างพงษ์ อนุมัติเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง รถยนต์ 81-2962 ลป. 2,953.20 1/2/2564 เลขที ่2000152419 1

70  3220500278019 อูช่่างพงษ์ เปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง รถยนต์ 81--2872 ลป. 2,728.50 1/2/2564 เลขที ่2000152419 1

71  3520300031530 ยทุธคาร์แคร์ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ กฟอ.เกาะคา 930.00 1/2/2564 เลขที ่2000149720 1

72  3220500278019 อูช่่างพงษ์ ซ่อมแซมรถยนต์ 80-6160 ลป. 1,070.00 1/2/2564 เลขที ่2000152419 1

73  1529900191858 อูช่่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 924 ลําปาง 3,760.00 4/2/2564 เลขที ่5200019044 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

74  1529900191858 อูช่่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 80-6459 ลป. 4,340.00 4/2/2564 เลขที ่2000321654 1

75  3220500278019 อูช่่างพงษ์ อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ บล 9791 ลําปาง 1,209.10 4/2/2564 เลขที ่2000152419 1

76  3220500278019 อูช่่างพงษ์ อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ บล 9791 ลป. 1,530.10 4/2/2564 เลขที ่2000152419 1

77  1529900191858 อูช่่างเบิร์ด-คลีนิคยนต์ อนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ 81-1565 ลําปาง 8,000.00 4/2/2564 เลขที ่2000741256 1

78  1530500053018 ร้านเกาะคายางยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์ 53-4637 กทม. 1,100.00 4/2/2564 เลขที ่2000612354 1

79  5520190004131 ร้านสมหวงัเครน(สมหวงั พุม่น้อย) อนุมัติจ้างรถเครน 25 ตัน 8,025.00 8/2/2564 เลขที ่2000655684 1

80  3520300031530 ร้านยทุธคาร์แคร์ อนุมัติ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ 220.00 15/2/2564 เลขที ่2000323446 1

81  3450900328500 ร้านรุ่งเจริญยนต์ อนุมัติ ซ่อมแซมรถ จยย. 420 ขจว. 1,580.00 15/2/2564 เลขที ่2000553148 1

82  3520300029667 แมนคัลเลอร์  ่ค่าถ่ายเอกสารประจําเดือนธนัวาคม 2563 2,234.00 1/3/2564 เลขที ่2000683073 1

83  3220500278019 อูช่่างพงษ์ ซ่อมแซมรถฟอร์คลิฟ 3,787.80 1/3/2564 เลขที ่2000271088 1

84  5349900032525 นายพุทธพร ศักด์ิสุรกานต์ ชุดเชือ่มกราวด์ จํานวน 13 ชุด 2,210.00 18/3/2564 เลขที ่2000358005 1

85  5349900032525 นายพุทธพร ศักด์ิสุรกานต์ ชุดเชือ่มกราวด์ จํานวน 11 ชุด 1,870.00 18/3/2564 เลขที ่2000085642 1

86  5349900032525 นายพุทธพร ศักด์ิสุรกานต์ ชุดเชือ่มกราวด์ จํานวน 11 ชุด 1,870.00 18/3/2564 เลขที ่2000040512 1

87  3520300439261 ร้านเข้าซ้อนพาณิชย์ ซ้ืออุปกรณ์เทโคนเสา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 650.00 19/3/2564 เลขที ่2000358010 1

88  3520300439261 ร้านเข้าซ้อนพาณิชย์ ซ้ืออุปกรณ์เทโคนเสา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 260.00 19/3/2564 เลขที ่2000345482 1

89  3520300439261 ร้านเข้าซ้อนพาณิชย์ ซ้ืออุปกรณ์เทโคนเสา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายกลาง หิน 3,800.00 19/3/2564 เลขที ่2000040512 1

อนุมัติเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองรถขุดเจาะ

83-8465 ลป.
บริษัท ยดีู ทรัคส์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด 7,863.60 24/3/2564 เลขที ่2000360575 190  0994000165501



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

91  3520300230796
นายอาจินต์ ไชยนา 17 ม.4 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.

ลําปาง 52130

จ้างเหมาซ่อมแซมสีเส้นจราจร ทีจ่อดรถพนักงาน ผู้มาติดต่อ

งาน และผู้พิการ
6,610.00 30/3/2564 เลขที ่2000401192 1

92  0125557020607 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จํากัด กระดาษม้วนชนิด THERMAL ยีห่้ OJI รุ่น HT531 (แบบหนา) 16,692.00 11/1/2564 เลขที ่2000052232 1

93  0994000165501 ร้านรัตนาพันธ์ วสัดุสํานักงานและวนัสดุเบ็ดเตล็ด 3,302.00 15/1/2564 เลขที ่2100018477 1

94  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ วสัดุสํานักงาน ตรายาง 600.00 28/1/2564 เลขที ่2000125675 1

95  3520300366655 ร้านเฮงบรรณกิจ ซ้ือวสัดุสํานักงานเบ็ดเตล็ด 150.00 25/3/2564 เลขที ่2000382218 2

96  3529900350529 ร้านดีมากหลาย จัดซ้ือบํารุงรักษาบริเวณสํานักงาน 250.00 25/3/2564 เลขที ่2000383398 2

97  3529900025661 ร้านนภัณฑ์เคร่ืองเขียน ซ้ือวสัดุสํานักงาน 2,405.00 25/3/2564 เลขที ่2000382218 2

98  5521290002483 ร้านบิก๊ ฟลาวเวอร์ บํารุงรักษาสํานักงาน 963.00 25/3/2564 เลขที ่2000382218 2

99  0664000165501 บริษัท ลักค์คลีนนิง่ ซัพพลาย จํากัด ซ้ือวสัดุทําความสะอาด 6,900.00 5/1/2564 เลขที ่2000014259 1

100  0525560001011 บริษัท ช.เภสัช
จัดซ้ืออุปกรณ์ใช้สําหรับป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 

(DETTOL GALL, SHURE SHOT, หน้ากากอนามัย)
6,760.00 6/1/2564 เลขที ่2100007907 1

101  0525531000095 ร้าน รัตนาพันธ์
จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน (BDsale20บาท, มัคเอียงสูง , ฝาปิดลัค

กีม้ัควนีัส)
1,047.00 6/1/2564 เลขที ่2100008167 1

ปรับปรุงและกัน้ห้องส่ือสารและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ+ชุด

ควบคุมเวลา

ตามบันทึก กปง(ปค)36003/2563 ลว.23 ธ.ค.2564

อนุมัติ ชผก.(บ)ลว.22 ธ.ค.2563

102  3520400208067 นายปัญญา หน่อใหม่ 24,821.00 6/1/2564 เลขที ่3001805544 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 12400 บีทีย ูและ ชุดควบคุม

เวลา

ตามอนุมัติที ่น.1กค.(บห)37567/2563 ลว.11 พ.ย.2563

104  3529900350529 ร้าน รัตนาพันธ์
จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน (คลิบบอร์ดหนัง, ตะกร้าเคลือบ, ปากกา

เจล)
419.00 6/1/2564 เลขที ่2100008167 1

105  0525560001011 บริษัท ช.เภสัช
ALSOFF-S GEL 450ML, เฮลท์แฮนด์สเปรย ์40ML, 

ALCOHOLเสือดาว 450ML ฟ้า
1,380.00 12/1/2564 เลขที ่2100010174 1

106  0527334801275 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จัดซ่อมปร้ินเตอร์Samsung ML451 (รหัส 532132714) 900.00 12/1/2564 เลขที ่2100010584 1

107  0527334801275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ค่าปล๊ักไฟ3เมตร, Box harddisk 3.0, หัวต่อDVI to HDMI 1,190.00 13/1/2564 เลขที ่2000046168 1

108  0527334801275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ค่าซ่อมจอDell (532114222) 1,900.00 13/1/2564 เลขที ่2000046173 1

109  0527334801275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ
power supply 550W (D Teen), RAM DDR 3 4GB 

kingston
2,100.00 13/1/2564 เลขที ่2000046179 1

110  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด น้ํามันเชือ้เพลิงGASOHOL 95s 150.00 13/1/2564 เลขที ่2000079775 1

111  0994000443692 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์ผู้บริหารทะเบียน กล 3306 อุบลฯ 8,645.60 13/1/2564 เลขที ่2000079632 1

จ้างตัดลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจําหน่ายแรงสูง 22 เคว ี

แผนงานที ่1

ตามอนุมัติที ่น.1 กฟย.อ.สปร.3/2564 ลว.5 ม.ค.2564

เลขที ่3001810911 1

103  3239900046164 นายประพาศ เจริญคงคา 49,600.00 6/1/2564 เลขที ่3001805390 4

112  3521100122681 นายถาวร ชัยวงศ์ 52,860.00 18/1/2564



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

113  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือตรายางชือ่ หผ.บห. 620.00 25/1/2564 เลขที ่2000100606 1

114  0503554006306 หจก. เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ (สํานักงานใหญ)่ จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่นSumsung ML-4510ND/307E 6,500.00 26/1/2564 เลขที ่2000128708 1

115  0527334801275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ติดต้ังงานรับคําร้องผู้ใช้ไฟ กฟย.อ.แม่พริก 3,050.00 26/1/2564 เลขที ่2000104561 1

116  3529900025661 ร้าน นวภัณฑ์เคร่ืองเขียน จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน (เคร่ืองเขียน) 3,521.00 26/1/2564 เลขที ่2000113860 1

117  0527334801275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ติดต้ังหัวต่อ HDMI ห้องประชุมเล็ก 1,007.00 26/1/2564 เลขที ่2000102789 1

จ้างงานขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คฟม.63 บ้านป่าเหียง อ.เกาะคา

 จ.ลําปาง

ตามอนุมัติ น.1กค(บค)37851/2563 ลว.27 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ บ.นางเหลียวจุดที ่1ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติ น.1กค(บค)35141/2564 ลว.23 ม.ิย.2563

จ้างขยายเขตฯน.ส.กานต์ธรีา เหล่าตระกูล ต.ปงยางคก อ.ห้าง

ฉัตร จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)35231/2563 ลว.23 ธ.ค.2563

จ้างขยายเขตนายสมยศ ไชยนันตา ต.ปงยางคํา อ.ห้างฉัตร จ.

ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(ปบ)38235/2563 ลว.23 ธ.ค.2563)

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 5,671.00 27/1/2564 เลขที ่3001816463 1

119  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 16,585.00 27/1/2564 เลขที ่3001816339 1

118  0992003117085

เลขที ่3001816315 1

120  0992003117085 หจก.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,811.00 27/1/2564 เลขที ่3001816286 1

121  0992003117085 หจก.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 2,782.00 27/1/2564



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

จ้างขยายเขตฯ น.ส.กิง่แก้ว ขุนทอง ต.นาแก้ว อ.เมือง จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)38233/2563 ลว.23 ธ.ค.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค-คฟม.63 บ.ลําปางหลวง อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติ น.1กค(บค)37852/2563 ลว.27 พย.2563

จ้างขยายเขตฯกฟอ.กค.-คฟม.2 บ.สองแควใต้ ม.2 ต.นาแก้ว 

อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37497/2563 ลว.10 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯเพิม่เฟสนายประสงค์ วรรณประเวช ต.วงัพร้าว 

อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)38330/2563 ลว.28 ต.ค.2563

จ้างเหมางาน ปป.เพิม่ขนาดหม้อแปลง บ.เหล่า ต.ศาลา อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.กค(ปบ)37783/2563 ลว.25 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค-คฟม.2 บ.แม่ตํ๋า ตเสริมซ้าย อ.เสริม

งาม

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37499/2563 ลว. 10 พ.ย.2563

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 2,140.00 27/1/2564 เลขที ่3001816359 1

123  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป นายธรีะ ภิญโญ 2,033.00 27/1/2564 เลขที ่300186385 1

122  0992003117085

เลขที ่3001816325 1

124  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,276.00 27/1/2564 เลขที ่3001816376

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 10,379.00 28/1/2564 เลขที ่3001816799

1

125  0992003117085 หจก.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 1,829.70 27/1/2564

1

127  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,811.00 28/1/2564 เลขที ่3001816806 1

126  0992003117085



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

งานขยายเขต กฟอ.กค-บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุง่งาม อ.เสริมงาม

 จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น1กค(บค)37296/2563 ลว.28 ต.ค.2563

งานขยายเขต กฟอ.กค.-บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริม

งาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)37298/2563 ลว.28 ต.ค.2563

งานขยายเขต กฟอ.กค-บ้านมัว่ ม.4 ต.ทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.

ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37295/2563 ลว.28 ต.ค.2563

งานขอขยายเขตฯ กฟอ.กค-บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุง่งาม อ.

เสริมงาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37294/2563 ลว.28 ต.ค.2563

งานขยายเขต กฟอ.กค-บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุง่งาม อ.เสริม

งาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37297/2563 ลว.28 ต.ค.2563

จ้างงานปรับปรุงฯหม้อแปลง บ.เกาะยะ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(ปบ)37784/2563 ลว.25 พ.ย.2563

เลขที ่3001817405 1

128  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 5,885.00 28/1/2564 เลขที ่3001817478

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 34,561.00 28/1/2564 เลขที ่3001817441

1

129  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 35,310.00 28/1/2564

1

131  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 39,162.00 28/1/2564 เลขที ่3001817433 1

130  0992003117085

เลขที ่3001816746 1

132  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 24,931.00 28/1/2564 เลขที ่3001817395 1

133  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,811.00 28/1/2564



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

ขยายเขตฯ กฟอ.กค-คฟม.63 บ้านม้าใต้ ต.ลําปางหลวง อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37853/2563 ลว.27 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ นางธนัยพร ยะ่ยา่เป้า ต.ปงยางคํา อ.ห้างฉัตร 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)38117/2563 ลว.14 ธ.ค.2563

136  0523561001420 หจก.บีเค ซีเคียวริต้ี แอนด์ เซอร์วสิ
ยา้ยตําแหน่งกล้องภายในพร้อมอุปกรณ์, ยา้ยตําแหน่งกล้อง

ภายนอกอาคาร, UTP cat5e Outdoor สลิง
4,365.60 29/1/2564 เลขที ่2000125664 1

137  0523561001420 หจก.บีเค ซีเคียวริต้ี แอนด์ เซอร์วสิ
ยา้ยตําแหน่งกล้องวงจรปิด และซ้ือสายสัญญาณแบบRG6 

Power
3,959.00 29/1/2564 เลขที ่2000125664 1

138  0994000165501 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถาวรชัยลําปาง น้ํามันเชือ้เพลิงรถยนต์ผู้บริหารทะเบียน 6กม-1684 กทม. 1,157.20 29/1/2564 เลขที ่2000126075 1

139  0994000165501 บริษัท ลักค์คลีนนิง่ซัพพลาย จํากัด วสัดุทําความสะอาด 8,705.00 1/2/2564 เลขที ่2000200988 1

140  0994000163301 หสม.สามมิตรอุตสาหกรรม ค่าน้ําด่ืม 3,044.15 2/2/2564 เลขที ่2000152228 1

141  0994000165501 บริษัท โรบินสัน จํากัด(มหาชน) สาชา ลําปาง กากรองน้ําชา 294.50 3/2/2564 เลขที ่2100047035 1

142  0994000165501 ร้านอาร์ดเวอร์ค ป้ายชือ่อะคริลิคต้ังโต๊ะ 1,350.00 3/2/2564 เลขที ่2100047035 1

143  0994000165501 ร้านอาร์ดเวอร์ค ป้ายชือ่อะคริลิคต้ังโต๊ะ 150.00 3/2/2564 เลขที ่2100047035 1

144  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด ถาดใส่เบเกอร่ี 790.00 3/2/2564 เลขที ่2100047035 1

145  0994000165501 หจก.ช้อปเพลิน88 (สํานักงานใหญ)่ แก้วน้ําด่ืม 1,449.00 3/2/2564 เลขที ่2100047035 1

146  0105541000644
บริษัท ปิน่ทองกรุ๊ป แมนเนวเม้นท์ คอนซัลแตนท์ 

จํากัด (สํานักงานใหญ)่
ค่าจ้างอบรมหลักสูตร จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน 15,408.00 8/2/2564 เลขที ่20001191776 1

147  3239900046164 ประพาส เจริญคงคา จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ผบห. 3,000.00 10/2/2564 เลขที ่2000172649 1

หจก.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 4,922.00 28/1/2564 เลขที ่3001816784 1

135  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 16,371.00 28/1/2564 เลขที ่3001816769 1

134  0992003117085



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

ค่าแรงจ้างเหมาตัดต้นไม้ไตรมาส1และ2/2564 ขอ.กฟย.เสริม

งาม

ตามอนุมัติที ่comน.1 สรง.043/2564

จ้างขยายเขตฯนายปฏิภาณ พานิช ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)38232/2563 ลว.23 ธ.ค.2564

จ้างขยายเขตฯเพิม่เฟสนายรณนิรันดร์ มานันชัยอติพร ต.สบ

ปราบ จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)247/2564 ลว.13 ม.ค.2564

จ้างขยายเขตฯยา้ยเสาแรงสูง น.ส.กมลรัตน์ ชุม่ธ ิต.ทุง่งาม อ.

เสริมงาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)173/2564 ลว.11 ม.ค.2564

จ้างขยายเขตเพิม่เฟสนายพรภิรมณ์ จารุจารีต ต.ใหม่พัฒนา อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)354/2564 ลว.18 ม.ค.2564

จ้างรถบรรทุกเทรลเลอร์ขนาด 45 ตัน เพือ่บรรทุกขนส่งเสา

ไฟฟ้าขนาด 14.30 เมตร

ตามอนุมัติที ่น.1กค(กส.)898/2564 ลว.15 ก.พ.2564

154  1529900387345 ร้าน เจริญงานช่าง ตัวข้องอ3นิว้ , ท่อPVC 3นิว้ 300.00 22/2/2564 เลขที ่2000243400 1

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คขก.2 บ้านสองแควใต้ ม.2 ต.นา

แก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่ยน.1กค(บค)37048/2563 ลว.16 ต.ค.2563

เลขที ่3001828606 1

148  3520400207761 นายสมชาย ก๋าแก่น 45,000.00 17/2/2564 เลขที ่3001828145

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 3,103.00 18/2/2564 เลขที ่3001828585

1

149  0992003117085 หสมภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 1,926.00 18/2/2564

1

151  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 5,885.00 18/2/2564 เลขที ่3001828628 1

150  0992003117085

เลขที ่3001829418 1

152  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ฟ (นายธรีะ ภิญโญ) 7,811.00 18/2/2564 เลขที ่3001828641

ห้างหุน้ส่วนจํากัดเอส.บ.ีพ.ีอินเลคทริเคิลซัพพลาย 10,165.00 2/3/2564 เลขที ่3001833219

1

153  0503553001424 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อภินันท์ขนส่ง 2009 46,224.00 19/2/2564

1155  0543546002003



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คขก.2บ้านมะกอก ม.4 ต.ไหล่หิน อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)37822/2563 ลว.27 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คขก.2 บ้านมะกอก ม.4 ต.ไหล่หิน อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37498/2563 ลว.10 พ.ย.2563

158  1520800003474 J.P Clean & Wax thailand จัดจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น 250.00 2/3/2564 เลขที ่2000256580 1

จ้างขยายเขตฯ เพิม่เฟสนางทองสาย พงษ์ศักด์ิ ต.สบปราบ อ.

สบปราบ จ.ลําปาง.

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)516/2564 ลว.26 ม.ค.2564

จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ เพือ่ใช้งานประจําสํานักงาน กฟอ .

เกาะคา ขนาดพืน้ที ่31-45 ตร.ม.

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บห)1035/2564 ลว.22 ก.พ. 2564

จ้างขยา๊ยเขตฯ กฟอ.กค.-บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุง่งาม อ.เสริม

งาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)37297/2564 ลว.28 ต.ค.2564

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คฟม.63 บ้านลําปางหลวง ต.ลําปาง

หลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)38118/2563 ลว.14 ธ.ค.2563

156  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัดเอส.บ.ีพ.ีอินเลคทริเคิลซัพพลาย 9,309.00 2/3/2564 เลขที ่3001833181 1

เลขที ่3001833212 1

157  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพี อินเลคทริเคิลซัพพลาย 8,881.00 2/3/2564 เลขที ่3001833189

บริษัท สอาดกรุ๊ป จํากัด 10,590.00 2/3/2564 เลขที ่3001832738

1

159  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัดเอส.บ.ีพ.ีอินเลคทริเคิลซัพพลาย 5,671.00 2/3/2564

1

161  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 30,816.00 2/3/2564 เลขที ่3001834637 1

160  0525557000505

162  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 12,840.00 2/3/2564 เลขที ่3001833273 1



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

ขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คขก.2 บ้านป่าเหียง ม.3 ต.ลําปางหลวง

 อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37823/2563 ลว.27 พ.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.คฟม.2 บ้านม้อเหนือ ต.ลําปางหลวง 

อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)52/2564 ลว.5 ม.ค.2564

ขยายเขตฯ กฟอ.กค-คขก.2 บ้านเข้าซ้อน ม.1 ต.ไหล่หิน อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)37257/2563 ลว.27 ต.ค.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค.-คขก2 บ้านสาด ม.3 ต.วงัพร้าว อ.

เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)36733/2563 ลว.28 ก.ย.2563

จ้างขยายเขตฯ กฟอ.กค-คฟม.2 บ้านโป่งร้อน ม.1 ต.ใหม่

พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)125/2564 ลว.8 ม.ค.2564

168  3520300394489 ร้านนางจงดีมหาการุณ พวงหรีด 500.00 3/3/2564 เลขที ่2000289068 1

จัดซ้ือเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด แบบไม่สัมผัส 

เพือ่ใช้งานประจําสํานักงาน กฟอ.เกาะคา

และ กฟย.ในสังกัด ตามอนุมัติที ่น.1กค(บห)1263/2564 ลว.

22 กุมภาพันธ ์2564

เลขที ่3001833162 1

หสม.ภิญโญกรุ๊ป(นายธรีะ ภิญโญ) 10,700.00 2/3/2564 เลขที ่3001833245

163  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพีอิเลคทริเคิลซัพพลาย 12,198.00 2/3/2564

1

165  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลคทริเคิลซัพพลาบ 1,819.00 2/3/2564 เลขที ่3001833169 1

164  0992003117085

เลขที ่3001833196 1

166  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป(นายธรีะ ภิญโญ) 96,942.00 2/3/2564 เลขที ่3001833232

บริษัทนานาแซท อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด 7,383.00 9/3/2564 เลขที ่3001838372

1

167  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลคทริเคิลซัพพลาย 22,684.00 2/3/2564

1169  0525560000219



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบลากจูง พร้อมไมโครโฟน ประจําปี 2564

 เพือ่ใช้งานของแผนกบริการลูกค้า กฟอ.เกาะคา

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)1091/2564 ลว.25 ก.พ.2564

ซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 ตัว เพือ่ใช้งาจของแผนก

บริการลูกค้า กฟอ.เกาะคา

ตามอนุมัติที ่น.1กค(บค)1092/2564 ลว.25 กพ.2564

ขยายเขตฯไฟทางหลวงถนนสบปราบ-เกาะคา ที ่กม.645+500

 ต.สบปราบ อ.สบปราบ

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)977/2564 ลว.18 ก.พ.2564

งานปรับปรุงกฟอ.กค.คฟม.2 บ้านสาด ม.3 ต.วงัพร้าว อ.เกาะ

คา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค.(บค)805/2564 ลว. 8 ก.พ.2564

ปรับปรุงฯ กฟอ.กค.-ขข.ปักเสาแซมไลน์ น.ส.ทับทิม จอมเม

ทองมา ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)816/2564 ลว.4 ก.พ.2564

งานปรับปรุงฯ กฟอ.กค.-ขข.ปักเสาแซมไลน์ น.ส.ทับทิม จอม

เมืองมา ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

ตามอนุมัติ น.1 กค(บค)816/2564 ลว. 4ก.พ.2564

ขยายเขตฯไฟทางหลวงชนบท กท.ที0่+000-0+140 ต.ใหม่

พัฒนา อ.เกาะคา

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)1002/2564 ลว. 8 ม.ค.2564

170  0523559000632 หจก.852 เอ็นจิเนียร่ิง 20,319.30 10/3/2564 เลขที ่3001839429 1

เลขที ่3001847076 1

171  0523559000632 หจก.852 เอ็นจิเนียร่ิง 18,179.30 10/3/2564 เลขที ่3001839418

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,597.00 24/3/2564 เลขที ่3001847098

1

172  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลค ทริเคิลซัพพลาย 5,885.00 24/3/2564

1

174  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลค ทริเคิลซัพพลาย 1,177.00 24/3/2564 เลขที ่3001847055 1

173  0992003117085

เลขที ่3001847095 1

175  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลค ทริเคิลซัพพลาย 1,177.00 24/3/2564 เลขที ่3001847055 1

176  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 5,350.00 24/3/2564



ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน
ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
วันทีเ่อกสารอ้างอิง เลขทีเ่อกสารอ้างอิง

เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา

ขยายเขตฯนางสมพร สิทธชิัยนานนท์ ม.4 ต.ศาลา อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)1087/2564 ลว.24 ก.พ.2564

ปรับปรุง กฟอ.กค.-คฟม.2 บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุง่งาม อ.

เสริมงาม จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค.(บค)832/2564 ลว.9 ก.พ.2564

ขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านหล่ายฮ่องปุ ๊ต.สบปราบ อ.สบ

ปราบ จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค(บค)517/2564 ลว.26 ม.ค.2564

180  1509900307970 ร้านที.บ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์
ค่าตรายางเปล่ียนแป้นยาง Green Office และ กระดาษใช้

แล้ว 1 หน้า
1,470.00 25/3/2564 เลขที ่2000383343 1

181  3520300014163 ร้านเกาะคาโฆษณา สต้ิกเกอร์ปร้ินท์ ขนาด 1.27*2 ม.(Green Office) 2,835.00 25/3/2564 เลขที ่2000383398 1

ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจําหน่ายแรงสูง 22 เควี

 นอกแผนงานของ กฟย.อ.สปร.

ตามอนุมัติที ่น.1 กฟย.อ.สปร.179/2564 ลว.24 มี.ค.2564

183  0105538032743 บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาโรบินสันลําปาง)
ซ้ือเทปลบคําผิดPRO-LINE, ปากกาลบคําผิดตราช้าง และแฟ้ม

ตราช้างสันกวา้ง
557.60 31/3/2564 เลขที ่2000400842 1

งานขยายเขต กฟอ.กค-คฟม.2 บ้านกิว่ ม.5 ต.ไหล่หิน อ.

เกาะาคา จ.ลําปาง

ตามอนุมัติที ่น.1 กค.(บค)1101/2564 ลว. 25 ก.พ.2564

                                         รวมทัง้สิน้ 1,317,843.98

หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 749.00 24/3/2564 เลขที ่3001847067 1

178  0992003117085 หสม.ภิญโญกรุ๊ป (นายธรีะ ภิญโญ) 7,597.00 24/3/2564 เลขที ่3001847088 1

177  0992003117085

เลขที ่3001850124 1

179  0543546002003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.บ.ีพ.ีอินเลค ทริเคิลซัพพลาย 5,457.00 24/3/2564 เลขที ่3001847081

หสม.ภิญโญ(นายธรีะ ภิญโญ) 6,420.00 31/3/2564 เลขที ่3001850804

1

182  3521100122681 นายถาวร ชัยวงศ์ 56,800.00 30/3/2564

1184  0992003117085


