






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 27 1,769,910.00          1,769,910.00          1,769,910.00          -                               

2  วิธีคดัเลอืก

  วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป :-

3  - ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์

4  - ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ -                          -                          -                          -                               

5  - วิธีสอบราคา

รวม 27 1,769,910.00        1,769,910.00        1,769,910.00        -                         

  ได้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื >อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1  

เผยแพร่  เมื�อวนัที�   8    เดือน   พฤษภาคม      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

ประจําเดือนเมษายน  2562

วิธีการจดัซื >อ จดัจ้าง



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

1 นางนภาพร มลูใจ งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

2 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน ค่าที	ดินและสิ	งกอ่สรา้ง

3 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน ค่าที	ดินและสิ	งกอ่สรา้ง 191,000.00CNTR-0173/62 02/04/2562 ค่ากอ่สรา้งสิ	งสาธารณูปการ กอ่สรา้งรางระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นกอ้จอก หมูท่ี 	 3 ขนาด
ปากกวา้ง 0.80 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาวรวม 
334.00 เมตร พรอ้มวางทอ่ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
 จาํนวน 18 ทอ่น(ตามมาตรฐาน
แบบแปลนแผนผงัเทศบาลตําบลกอ้)

191,000.00

15,750.00

CNTR-0172/62 02/04/2562 ค่ากอ่สรา้งสิ	งสาธารณูปการ กอ่สรา้งรางระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  บา้นกอ้ทุง่ หมูท่ี 	 1 ขนาด
ปากกวา้ง  0.80 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาวรวม 
550.00 เมตร  พรอ้มวางทอ่ 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จาํนวน 150 ทอ่น(ตาม
มาตรฐานแบบแปลนแผนผงั
เทศบาลตําบลกอ้)

396,500.00 396,500.00

CNTR-0171/62 01/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ 15,750.00

เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 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



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

4 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน ค่าที	ดินและสิ	งกอ่สรา้ง

5 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน ค่าที	ดินและสิ	งกอ่สรา้ง

6 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน ค่าที	ดินและสิ	งกอ่สรา้ง

7 สี	ออการพิมพ์ งานวางแผนสถติิและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย 432.00CNTR-0177/62 03/04/2562 รายจา่ยเพื	อใหไ้ด้มาซึ	ง
บรกิาร

รายจา่ยเพื	อใหไ้ด้มาซึ	งบรกิาร 432.00

198,000.00

CNTR-0176/62 02/04/2562 ค่ากอ่สรา้งสิ	งสาธารณูปการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
สายป่าช้า  บา้นกอ้ทา่ หมูท่ี 	 4 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 178.00 เมตร หรอื
พื�นที	ไมน่้อยกวา่ 712.00 ตาราง
เมตร (ตามมาตรฐานแบบแปลน
แผนผงัเทศบาลตําบลกอ้)

396,000.00 396,000.00

CNTR-0175/62 02/04/2562 ค่ากอ่สรา้งสิ	งสาธารณูปการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
บา้นกอ้จอก หมูท่ี 	 3 ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
89.00 เมตร หรอืพื�นที	ไมน่้อยกวา่
 356.00 ตารางเมตร (ตาม
มาตรฐานแบบแปลนแผนผงั
เทศบาลตําบลกอ้)

198,000.00

CNTR-0174/62 02/04/2562 ค่ากอ่สรา้งสิ	งสาธารณูปการ กอ่สรา้งรางระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นกอ้หนอง หมูท่ี 	 2 ขนาด
ปากกวา้ง 0.80 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาวรวม 
515.00 เมตร พรอ้มวางทอ่ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
 จาํนวน 110 ทอ่น(ตามมาตรฐาน
แบบแปลนแผนผงัเทศบาลตําบลกอ้)

370,000.00 370,000.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

8 สี	ออการพิมพ์ งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
การรกัษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

9 บรษิทั โมเดิรน์ เอ็ดดูเคช ั	น
 มอลล์ จาํกดั

งานบรหิารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

ค่าวสัดุ

10 บรษิทั ต้นหนาว
คอมพิวเตอรไ์อทโีฟน จาํกดั

งานวางแผนสถติิและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย

11 นายศราวธุ เสาอ้าย งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย 30,000.00CNTR-0183/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

30,000.00

990.00

CNTR-0182/62 04/04/2562 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม จา้งบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร(์เครื	องปริ�น
เตอร ์HP LaserJet P 1102) 
เลขครภุณัฑ์ 478-56-0009 กอง
วชิาการและแผนงาน จาํนวน 1 
เครื	อง เป็นเงิน 2,500 บาท

2,500.00 2,500.00

CNTR-0180/62 04/04/2562 วสัดุกอ่สรา้ง จดัซื�อวสัดุกอ่สรา้ง(สีสเปรย์) 
จาํนวน 3 รายการ
1.สีสเปรย์โกเบ สีขาว จาํนวน 6 
กระป๋องๆละ 55 บาท เป็นเงิน 
330 บาท
2.สีสเปรย์โกเบ สีดํา  จาํนวน 6 
กระป๋องๆละ 55 บาท เป็นเงิน 
330 บาท
3.สีสเปรย์โกเบ สีแดง จาํนวน 6 
กระป๋องๆละ 55 บาท เป็นเงิน 
330 บาท

990.00

CNTR-0178/62 03/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน

4,128.00 4,128.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

12 สี	ออการพิมพ์ งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

13 นายณฐัดนยั  อุดหนุน งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

14 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วรีะศกัดิY
สงัฆภณัฑ์

งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

15 นางสาวศรวีรรณ  ทาใหม่ งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

16 รา้นน้องเมย์ งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

17 สี	ออการพิมพ์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย 390.00CNTR-0189/62 09/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการวนัเทศบาล 390.00

15,000.00

CNTR-0188/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

28,600.00 28,600.00

CNTR-0187/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

15,000.00

10,000.00

CNTR-0186/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

31,500.00 31,500.00

CNTR-0185/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

10,000.00

CNTR-0184/62 05/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการประเพณีปีใหมเ่มอืงตําบล
กอ้

2,700.00 2,700.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

18 รา้นน้องเมย์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย

19 บรษิทั โมเดิรน์ เอ็ดดูเคช ั	น
 มอลล์ จาํกดั

งานบรหิารท ั	วไป ค่าวสัดุ

20 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย

10,350.00

CNTR-0192/62 17/04/2562 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม จา้งบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม 
รถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตําบลกอ้ 
ทะเบยีน กง 6421 ลําพูน
1.นํ�ามนัเครื	อง 1,650 บาท 2.
กรองนํ�ามนัเครื	อง 280 บาท 3.
กรองอากาศ 780 บาท 4.ดดัไฟ
หน้า 650 บาท 5.ค่าแรง 200 บาท

3,560.00 3,560.00

CNTR-0191/62 11/04/2562 วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัซื�อวสัดุคอมพิวเตอร ์(หมกึอิงค์
เจท) จาํนวน 5 รายการ
1.หมกึอิงค์เจทCanon CL751 ดํา
 จาํนวน 3 กล่องๆละ 665 บาท 
เป็นเงิน 1,995 บาท 2.หมกึอิงค์
เจทCanon CL751 ฟ้า จาํนวน 3
 กล่องๆละ 665 บาท เป็นเงิน 
1,995 บาท 3.หมกึอิงค์เจท
Canon CL751 ชมพู จาํนวน 3 
กล่องๆละ 665 บาท เป็นเงิน 
1,995 บาท 4.หมกึอิงค์เจท
Canon CL751 เหลือง จาํนวน 3
 กล่องๆละ 665 บาท เป็นเงิน 
1,995 บาท 5.หมกึอิงค์เจท
Canon CL750 BK จาํนวน 3 
กล่องๆละ 790 บาท เป็นเงิน 
2,370 บาท

10,350.00

CNTR-0190/62 10/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการวนัเทศบาล 15,560.00 15,560.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

21 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย

22 นายศราวธุ เสาอ้าย งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ	น

ค่าใช้สอย

23 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าวสัดุ

24 บรษิทั ต้นหนาว
คอมพิวเตอรไ์อทโีฟน จาํกดั

งานบรหิารงานคลงั ค่าใช้สอย

2,050.00

CNTR-0196/62 29/04/2562 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม จา้งบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร(์เครื	องปริ�น
เตอร ์Canon G2000 เลข
ครภุณัฑ์ 416-61-0021) เคลียร์
ซบัหมกึ จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน
 500 บาท

500.00 500.00

CNTR-0195/62 25/04/2562 วสัดุสํานกังาน จดัซื�อวสัดุนํ�าดื	ม จาํนวน 2 รายการ
1.นํ�าดื	มชนิดบรรจขุวด ขนาด 1 
ลิตร(20 ขวด) จาํนวน 30 ลงัๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
2.นํ�าดื	มชนิดบรรจถุงั ขนาด 20 
ลิตร จาํนวน 40 ถงัๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท

2,050.00

4,050.00

CNTR-0194/62 20/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการรว่มสรงนํ�าสามครบูาและ
พระธาตุหรภิุญชยั

15,000.00 15,000.00

CNTR-0193/62 18/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการวนัเทศบาล 4,050.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 30 เมษายน 2562

25 สี	ออการพิมพ์ งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย

26 นายศราวธุ เสาอ้าย งานบรหิารท ั	วไป ค่าใช้สอย

รวมรวมรวมรวม 1111,,,,764764764764 ,,,,510510510510....00000000

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

450.00

CNTR-0198/62 30/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการจดักจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู

19,500.00 19,500.00

CNTR-0197/62 30/04/2562 รายจา่ยเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัิราชการที	ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื	นๆ

โครงการจดักจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู

450.00


