






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 28 400,342.05             400,342.05             400,342.05             -                               

2  วิธีคดัเลอืก

  วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป :-

3  - ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์

4  - ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ -                          -                          -                          -                               

5  - วิธีสอบราคา

รวม 28 400,342.05           400,342.05           400,342.05           -                         

  ได้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื <อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1  

เผยแพร่  เมื�อวนัที�   13    เดือน   เมษายน      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 มีนาคม  2562

วิธีการจดัซื <อ จดัจ้าง



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

1 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์

2 บริษทั โตโยตา้ ล้านนา จํากดั งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

3 นางสุมาลย ์สารจินดาพงศ์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

4 รา้นลี�อีเลคทริค งานไฟฟ้าถนน คา่วสัดุ

5 สี	ออการพิมพ์ งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่ใช้สอย

เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มีนาคม 2562

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

2,390.00

CNTR-0142/62 05/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมรถยนตก์ู้ชีพฉุกเฉิน 
ทะเบียน 904 ลําพูน
1.เปลี	ยนลูกปืนล้อหน้าดา้นซ้าย 1 
ขา้ง 540 บาท 2.เช็คระบบเบรค 
450 บาท 3.ปะยาง 150 บาท 4.
อะไหล่ลูกปืนล้อหน้า 675 บาท 5.
ภาษีมูลคา่เพิ	ม 127.05

1,942.05 1,942.05

CNTR-0141/62 04/03/2562 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื	องสํารองไฟ 2,390.00

34,675.00

CNTR-0145/62 07/03/2562 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย(ุกองช่าง) 
จํานวน 3 รายการ
1.ปล ัJกราง 037 ขนาด 5 เมตร 
จํานวน 1 อนั เป็นเงิน 155 บาท 
2.ปล ัJกราง 037 ขนาด 10 เมตร 
จํานวน 1 อนั เป็นเงิน 195 บาท 
3.ปล ัJกราง 814U ขนาด 5 เมตร 
จํานวน 3 อนัๆละ 220 บาท เป็น
เงิน 660 บาท

1,010.00 1,010.00

CNTR-0144/62 05/03/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน (หนงัสือพิมพ์
รายวนั) จํานวน 3 สํานกัพิมพ์
1.หนงัสือพิมพ์ไทยนิวส์ จํานวน 
365 ฉบบัๆละ 5 บาท เป็นเงิน 
1,825 บาท
2.หนงัสือพิมพ์ไทยรฐั   จํานวน 
1,825 ฉบบัๆละ 10 บาท เป็นเงิน 
18,250 บาท
3.หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ จํานวน 
1,460 ฉบบัๆละ 10 บาท เป็นเงิน 

34,675.00

375.00CNTR-0146/62 07/03/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการพาน้องสู่โลกกวา้ง 375.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มีนาคม 2562

6 นายโต อุดกาวี งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่ใช้สอย

7 หา้งหุน้ส่วนจํากดั รุ่งโพธิQ 
สลิตา

งานไฟฟ้าถนน คา่ที	ดนิและสิ	งก่อสรา้ง

8 นายเกตแุก้ว มูลใจ งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

9 บริษทั สอางทิพย ์จํากดั งานไฟฟ้าถนน คา่วสัดุ

10 สมคดิการช่าง งานบริหารท ั	วไป คา่ครุภณัฑ์

11 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์

CNTR-0147/62 07/03/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการพาน้องสู่โลกกวา้ง 8,500.00 8,500.00

246,800.00

CNTR-0149/62 14/03/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 6,000.00 6,000.00

CNTR-0148/62 11/03/2562 คา่ก่อสรา้งสิ	งสาธารณูปการ เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต รหสัสายทาง ลพ.ถ.
37025 บ้านก้อหนอง หมู่ที	 2 
ตาํบลก้อ  อําเภอลี�  จงัหวดัลําพูน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื�นที	ไม่น้อยกวา่ 560.00 
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย

246,800.00

27,000.00

CNTR-0151/62 15/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 2,800.00 2,800.00

CNTR-0150/62 15/03/2562 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ สายดรอปวายด ์ขนาด 0.90 มม. 
ยาวม้วนละ 200 เมตร จํานวน 12 
ม้วนๆละ 2,250 บาท เป็นเงิน 
27,000 บาท

27,000.00

7,170.00CNTR-0152/62 18/03/2562 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื	องสํารองไฟ 7,170.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มีนาคม 2562

12 รา้นมหาวนัถ้วยรางวลั งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย

13 รา้นมหาวนัถ้วยรางวลั งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

14 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย

15 สี	ออการพิมพ์ งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย

16 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย

17 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ

18 บริษทั สอางทิพย ์จํากดั งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์

CNTR-0153/62 18/03/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 470.00 470.00

250.00

CNTR-0155/62 18/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างบํารุงรกัษาและซ่อมแซมรถนํ�า
ดบัเพลิง เทศบาลตาํบลก้อ 
หมายเลขทะเบียน บน 3730 ลําพูน
   เป็นเงิน 10,060 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

10,060.00 10,060.00

CNTR-0154/62 18/03/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 250.00

2,160.00

CNTR-0157/62 19/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์(เครื	องปริ�น
เตอร์ Canon G2000) 2 รายการ
1.เปลี	ยนตลบัดาํ  จํานวน 1 รายการ
 เป็นเงิน 2,000 บาท
2.เคลียร์ซบัหมึก  จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน    500 บาท

2,500.00 2,500.00

CNTR-0156/62 19/03/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควนั
ในพื�นที	ตาํบลก้อ

2,160.00

432.00

CNTR-0160/62 21/03/2562 ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง บนัไดอลูมิเนียม  ยาว 6 ฟุต, 
บนัไดอลูมิเนียม ยาว 7 ฟุต, บนัได
อลูมิเนียม ยาว 8 ฟุต, บนัได
อลูมิเนียมสไลด ์ 12ฟุต+12ฟุต

9,330.00 9,330.00

CNTR-0159/62 20/03/2562 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ้างจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์สถิติ
ฐานขอ้มูลเบี�ยยงัชีพเทศบาลตาํบล
ก้อ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 432 บาท

432.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มีนาคม 2562

19 บริษทั สอางทิพย ์จํากดั งานไฟฟ้าถนน คา่ครุภณัฑ์

20 สี	ออการพิมพ์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื	น

คา่ใช้สอย

21 ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื	น

คา่วสัดุ

22 รา้นวเีอส ซพัพลาย แอนด ์
เซอร์วสิ

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื	น

คา่วสัดุ

23 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เชียงใหม่
การดบัเพลิง (สํานกังานใหญ่)

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย

6,000.00

CNTR-0162/62 22/03/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัโรคพิษสุนขับ้า

432.00 432.00

CNTR-0161/62 21/03/2562 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ตูค้วบคมุเครื	องสูบนํ�าบาดาล ขนาด
 2 HP

6,000.00

710.00

CNTR-0164/62 25/03/2562 วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์เพื	อใช้ในโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัโรคพิษสุนขั
บ้า ประจําปี 2562 จํานวน 1 
รายการ
1.วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับ้า 
จํานวน 690 โดสๆละ 30 บาท เป็น
เงิน 20,700 บาท

20,700.00 20,700.00

CNTR-0163/62 25/03/2562 วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตรืหรือ
การแพทย ์เพื	อใช้ในโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภนัโรคพิษสุนขั
บ้า ประจําปี 2562 จํานวน 2 
รายการ
1.ไซริงจ์พลาสตกิ ขนาด 3 มิลิลิตร
 จํานวน 2 กล่องๆละ 250 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท
2.เขม็ฉีดยา เบอร์ 21 x 1.5 นิ�ว 
จํานวน 3 กล่องๆละ 70 บาท เป็น
เงิน 210 บาท

710.00

4,800.00CNTR-0165/62 26/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างบํารุงรกัษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกนํ�าดบัเพลิง เทสบาล
ตาํบลก้อ ทะเบียน บน 3730 ลําพูน
ซ่อมและเปลี	ยนแกนวาล์วนํ�า
ดบัเพลิง ทําดว้ยทองเหลืองและยาง
โอริงป้องกนันํ�าร ั	ว

4,800.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มีนาคม 2562

24 สี	ออการพิมพ์ งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

25 เหมียว ลําพูนโฆษณา งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

26 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

27 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

28 นายวงศ์  ปนักองแกว งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

CNTR-0166/62 27/03/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 566.00 566.00

450.00

CNTR-0168/62 27/03/2562 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ้างจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์การ
เลือกต ั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
(ส.ส.) จํานวน 2 ป้าย
1.ป้ายขนาด 2.40 x 4.80 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,728 บาท
2.ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน  432 บาท

2,160.00 2,160.00

CNTR-0167/62 27/03/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 450.00

รวมรวมรวมรวม 405405405405,,,,592592592592....05050505

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

2,140.00

CNTR-0170/62 28/03/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างบํารุงรกัษาและซ่อมแซม
เครื	องพ่นสารเคมีกําจดัยงุ แบบ
หมอกควนั จํานวน 2 เครื	อง
1.เลขครุภณัฑ์ 054-59-0005 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2.เลขครุภณัฑ์ 054-59-0006 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3,770.00 3,770.00

CNTR-0169/62 28/03/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน(นํ�าดื	ม) จํานวน
 2 รายการ
1.นํ�าดื�มชนิดบรรจุขวดขนาด 1 
ลิตร(20 ขวด/1 ลงั) จํานวน 34 
ลงัๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,190 
บาท
2.นํ�าดื	มชนิดบรรจุถงัขนาด 20 ลิตร
 จํานวน 38 ถงัๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 950 บาท

2,140.00


