






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 20 263,618.64             263,618.64             263,618.64             -                               

2  วิธีคดัเลอืก

  วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป :-

3  - ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์

4  - ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 2 1,997,000.00          1,270,000.00          1,270,000.00          727,000.00                  

5  - วิธีสอบราคา

รวม 22 263,618.64           1,533,618.64        1,533,618.64        727,000.00               

  ได้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื ?อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1  

เผยแพร่  เมื�อวนัที�    3    เดือน   มกราคม      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 ธนัวาคม  2561

วิธีการจดัซื ?อ จดัจ้าง



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

1 รา้นแท็ป อิงจ งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

รา้นแท็ป อิงจ งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

2 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

3 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

4 นางดวงเดอืน ปาสายออ งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

5 บริษทั โตโยตา้ ล้านนา จํากดั งานบริหารท ั	วไป คา่ครุภณัฑ์

6 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย 432.00CNTR-0071/62 14/12/2561 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 432.00

18,200.00

CNTR-0069/62 13/12/2561 คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,579.09 10,579.09

CNTR-0068/62 11/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม 18,200.00

2,080.00

CNTR-0067/62 04/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม 432.00 432.00

CNTR-0065/62 04/12/2561 วสัดสุํานกังาน 1.นํ�าดื	มชนิดบรรจุขวด ขนาด 1 
ลิตร(20 ขวด ) จํานวน 38 ลงัๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 1,330 บาท
2.นํ�าดื	มชนิดบรรจุถงั ขนาด 20 
ลิตร จํานวน 30 ถงัๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 750 บาท

2,080.00

CNTR-0064/62-1 03/12/2561 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 63,653.55 63,653.55

CNTR-0064/62 03/12/2561 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 60,000.00

เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2561

จํานวนเ งินจํานวนเ งินจํานวนเ งินจํานวนเ งิน
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

จํานวนเ งินจํานวนเ งินจํานวนเ งินจํานวนเ งิน
ขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้างขอซื�อขอจ้าง



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2561

7 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

8 นายองอาจ ตนัมูล งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย

9 นายองอาจ ตนัมูล งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย

10 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารงานคลงั คา่วสัดุ

11 นายณรงคศ์กัดิL อินศรี งานวชิาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที	ยว

คา่ใช้สอย

4,550.00

CNTR-0076/62 20/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการตดัหญ้าสองขา้งทาง
พฒันาและรกัษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที	ยว

10,000.00 10,000.00

CNTR-0075/62 19/12/2561 วสัดคุอมพิวเตอร์ 1.หมึกโทนเนอร์ COMMAX/HP
 CF279A M12A/M12WM 
จํานวน 5 กล่องๆละ 750 บาท เป็น
เงิน 3,750 บาท
2.หมึกโทนเนอร์ 
MAXPRO/HPQ2612A/FX9/EP
303 U จํานวน 2 กล่องๆละ 400 
บาท เป็นเงิน 800 บาท

4,550.00

39,744.00

CNTR-0074/62 17/12/2561 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 7,128.00 7,128.00

CNTR-0073/62 17/12/2561 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 39,744.00

CNTR-0072/62 14/12/2561 วสัดคุอมพิวเตอร์ 1.หมึกอิงคเ์จทCANON 750BK  
จํานวน  5  กล่องๆละ 790  บาท 
เป็นเงิน 3,950 บาท
2.หมึกอิงคเ์จทCANON CL751 
ดาํ จํานวน 5 กล่องๆละ 665 บาท 
เป็นเงิน 3,325 บาท
3.หมึกอิงคเ์จทCANON CL751 
ฟ้า จํานวน 5 กล่องๆละ 665 บาท 
เป็นเงิน 3,325 บาท
4.หมึกอิงคเ์จทCANON CL751 
ชมพู จํานวน 5 กล่องๆละ 665 บาท
 เป็นเงิน 3,325 บาท
5.หมึกอิงคเ์จทCANON CL751 
เหลือง จํานวน 5 กล่องๆละ 665 
บาท เป็นเงิน 3,325 บาท

17,250.00 17,250.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2561

12 สี	ออการพิมพ์ งานกีฬาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย

13 นายศราวธุ เสาอ้าย งานวชิาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที	ยว

คา่ใช้สอย

14 นายศราวธุ เสาอ้าย งานวชิาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที	ยว

คา่ใช้สอย

15 นายศราวธุ เสาอ้าย งานวชิาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที	ยว

คา่ใช้สอย

16 หา้งหุน้ส่วนจํากดั รุ่งโพธิL 
สลิตา

งานไฟฟ้าถนน คา่ที	ดนิและสิ	งก่อสรา้ง 860,000.00CNTR-0082/62 26/12/2561 คา่ก่อสรา้งสิ	งสาธารณูปโภค เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต รหสัสายทาง ลพ.ถ.
37005 สายขา้งวดัก้อจอก หมู่ที	 3 
ตาํบลก้อ  อําเภอลี�  จงัหวดัลําพูน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
751.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื�นที	ไม่น้อยกวา่ 3,004.00 
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย

860,000.00

29,000.00

CNTR-0080/62 25/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศกาลกินปลา 5,000.00 5,000.00

CNTR-0079/62 25/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศกาลกินปลา 29,000.00

432.00

CNTR-0078/62 25/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศกาลกินปลา 13,000.00 13,000.00

CNTR-0077/62 24/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาแก่งก้อ
เกมส์

432.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2561

17 หา้งหุน้ส่วนจํากดั รุ่งโพธิL 
สลิตา

งานไฟฟ้าถนน คา่ที	ดนิและสิ	งก่อสรา้ง

18 รา้นสปอร์ตไลฟ์ งานกีฬาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย

19 รา้นสปอร์ตไลฟ์ งานกีฬาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย

20 รา้นน้องเมย์ งานวชิาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที	ยว

คา่ใช้สอย

21 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
การรกัษาความสงบภายใน

คา่ใช้สอย

22 นางสาวอนุสรา เปียงกนัทา งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
การรกัษาความสงบภายใน

คา่ใช้สอย 4,000.00

รวมรวมรวมรวม 1111,,,,533533533533,,,,618618618618....64646464

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

CNTR-0089/62 28/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนน

4,000.00

11,000.00

CNTR-0088/62 27/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนน

6,288.00 6,288.00

CNTR-0087/62 27/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศกาลกินปลา 11,000.00

1,650.00

CNTR-0086/62 27/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แขง่ขนักีฬาองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ	นในเขตอําเภอลี�

19,200.00 19,200.00

CNTR-0084/62 27/12/2561 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
แขง่ขนักีฬาองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ	นในเขตอําเภอลี�

1,650.00

CNTR-0083/62 26/12/2561 คา่ก่อสรา้งสิ	งสาธารณูปโภค เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต รหสัสายทาง ลพ.ถ.
37025 บ้านก้อหนอง หมู่ที	 2 
ตาํบลก้อ  อําเภอลี�  จงัหวดัลําพูน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื�นที	ไม่น้อยกวา่ 1,440.00 
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย

410,000.00 410,000.00


