






สขร. 1

ลาํดบั จํานวน รวมวงเงิน รวม รวมราคา วงเงินสงูกวา่ หรือ

ที� โครงการ งบประมาณ ราคากลาง ที�พิจารณา ตํ�ากวา่ ราคากลาง หมายเหตุ

คดัเลอืก ( + สงูกวา่ ) ( - ตํ�ากวา่ )

1  วิธีเฉพาะเจาะจง 15 100,642.00             100,642.00             100,642.00             -                               

2  วิธีคดัเลอืก

  วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป :-

3  - ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์

4  - ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ -                          -                          -                          -                               

5  - วิธีสอบราคา

รวม 15 100,642.00           100,642.00           100,642.00           -                         

  ได้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื <อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1  

เผยแพร่  เมื�อวนัที�    4    เดือน   มีนาคม      พ.ศ.  2562     โดยวิธี   ติดประกาศ   .

ไมไ่ด้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื <อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เผยแพร่  เหตเุพราะ           -             .

(ลงชื�อ).........................................................ผู้รายงาน

        (นางสาวภทัรวดี  เจตน์จิรันตน์)

             ผู้ อํานวยการกองคลงั

งบหน้าสรุปผลการพจิารณาจัดซื (อจัดจ้าง

เทศบาลตําบลก้อ   อําเภอลี <   จงัหวดัลาํพนู

ประจําเดือน กมุภาพนัธ์  2562

วิธีการจดัซื <อ จดัจ้าง



ลําดบัลําดบัลําดบัลําดบั ชื	อเจ้าหนี�ชื	อเจ้าหนี�ชื	อเจ้าหนี�ชื	อเจ้าหนี� งานงานงานงาน หมวดหมวดหมวดหมวด

1 สี	ออการพิมพ์ งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

2 นางนภาพร มลูใจ งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

3 บรษิทั ต้นหนาว
คอมพิวเตอรไ์อทโีฟน จาํกดั

งานวางแผนสถติิและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย

4 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั งานบรหิารงานคลงั ค่าใช้สอย

5 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าวสัดุ

เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 28 กุมภาพนัธ์  2562

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน
ขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้าง

////สญัญาสญัญาสญัญาสญัญา ////สญัญาสญัญาสญัญาสญัญา
คงเหลือคงเหลือคงเหลือคงเหลือ

เลขที	โครงการ เลขที	โครงการ เลขที	โครงการ เลขที	โครงการ 
////เลขที	สญัญาเลขที	สญัญาเลขที	สญัญาเลขที	สญัญา วนัที	อนุมตัิวนัที	อนุมตัิวนัที	อนุมตัิวนัที	อนุมตัิ ประเภทรายจ่ายประเภทรายจ่ายประเภทรายจ่ายประเภทรายจ่าย โครงการโครงการโครงการโครงการ////รายการรายการรายการรายการ

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน
ขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้าง

432.00

CNTR-0126/62 01/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ 15,750.00 15,750.00

CNTR-0125/62 01/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ 432.00

500.00

CNTR-0128/62 11/02/2562 รายจา่ยเพื	อใหไ้ด้มาซึ	ง
บรกิาร

รายจา่ยเพื	อใหไ้ด้มาซึ	งบรกิาร 6,125.00 6,125.00

CNTR-0127/62 07/02/2562 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม จา้งบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม 
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร(์เครื	องปริ�น
เตอร ์Canon G2000 กอง
วชิาการและแผนงาน)
1.เคลียรซ์บัหมกึ 1 รายการ เป็น
เงิน 500 บาท

500.00

1,780.00CNTR-0129/62 18/02/2562 วสัดุสํานกังาน จดัซื�อวสัดุสํานกังาน(นํ�าดื	ม) 
จาํนวน 2 รายการ
1.นํ�าดื	มชนิดบรรจขุวด ขนาด 1 
ลิตร(20 ขวด) จาํนวน 28 ลงัๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 980 บาท
2.นํ�าดื	มชนิดบรรจถุงั ขนาด 20 
ลิตร จาํนวน 32 ถงัๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 800 บาท

1,780.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 28 กุมภาพนัธ์  2562

6 สี	ออการพิมพ์ งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย

7 สี	ออการพิมพ์ งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย

8 นายมานะ แสนยอด งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย

9 บรษิทั โมเดิรน์ เอ็ดดูเคช ั	น
 มอลล์ จาํกดั

งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

ค่าวสัดุ

10 บรษิทั สอางทพิย์ จาํกดั งานไฟฟ้าถนน ค่าครภุณัฑ์

CNTR-0130/62 18/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นํา
ชุมชน อสม. แกนนํา ด้านสุขภาพ
ในการควบคุมและป้องกนัโรค

432.00 432.00

2,728.00

CNTR-0132/62 18/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นํา
ชุมชน อสม. แกนนํา ด้านสุขภาพ
ในการควบคุมและป้องกนัโรค

24,180.00 24,180.00

CNTR-0131/62 18/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นํา
ชุมชน อสม. แกนนํา ด้านสุขภาพ
ในการควบคุมและป้องกนัโรค

2,728.00

4,975.00

CNTR-0134/62 21/02/2562 ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ลําโพงฮอนล์ปาก 32,200.00 32,200.00

CNTR-0133/62 20/02/2562 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1.หมกึอิงค์เจท Canon PG810 
Black จาํนวน 3 กล่องๆละ 810 
บาท เป็นเงิน 2,430 บาท
2.หมกึอิงค์เจท Canon CL811 
จาํนวน 2 กล่องๆละ 1,030 บาท 
เป็นเงิน 1,060 บาท
3.เมาส์ ANITECH WIRELESS
 W221-BLUE จาํนวน 1 ชิ�น 

4,975.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 28 กุมภาพนัธ์  2562

11 รา้นน้องเมย์ งานวางแผนสถติิและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย

12 สี	ออการพิมพ์ งานบรกิารสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื	น

ค่าใช้สอย

13 รา้นน้องเมย์ งานบรกิารสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื	น

ค่าใช้สอย

14 รา้นน้องเมย์ งานวางแผนสถติิและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย

2,500.00

CNTR-0136/62 26/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการอบรมหนูน้อยฟนังาม 375.00 375.00

CNTR-0135/62 22/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประชุมประชาคมการบรู
ณาการจดัทาํแผนพฒันาหมูบ่า้น
และแผนพฒันาของเทศบาลตําบล
กอ้

2,500.00

5,250.00

CNTR-0139/62 27/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการฝึกอบรมเผยแพรค่วามรู้
ด้านกฎหมายแกผู้้ปฏิบตัิงาน
ทอ้งถิ	นและประชาชนท ั	วไป

1,000.00 1,000.00

CNTR-0138/62 27/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการอบรมหนูน้อยฟนังาม 5,250.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 28 กุมภาพนัธ์  2562

15 รา้นน้องเมย์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย 2,415.00

รวมรวมรวมรวม 100100100100,,,,642642642642 ....00000000

ปีงบประมาณ : 2562, เดือน : กุมภาพนัธ์ , ประเภทคน้หา : งาน , โดย : ทุกงาน

CNTR-0140/62 28/02/2562 รายจา่ยเกี	ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ

จา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพรอ้มเครื	องดื	ม การ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกอ้ สมยั
สามญั สมยัที	 1 ประจาํปี พ.ศ.2562
1.จา้งจดัทาํอาหารกลางวนัพรอ้ม
นํ�าดื	ม จาํนวน 23 คนๆละ 1 มื�อๆ
ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,840 บาท
2.จา้งจดัทาํอาหารวา่งพรอ้ม
เครื	องดื	ม จาํนวน 23 คนๆละ 1 
มื�อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 575 บาท

2,415.00


