


ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)
1 5-5104-00020-12-9 นางน ้าอ้อย  กันอุตม์ น ้าด่ืม 2,375.00       8/7/2563 0280/2563 1
2 0-5155-60001-19-3 บริษัท สอางทิพย์ จ้ากัด ซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,539.00       8/7/2563 0281/2563 1
3 3-5701-01421-58-3 ลัคกี  เทรดดิ ง ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00       10/7/2563 0284/2563 1
4 3-5701-01421-58-3 ลัคกี  เทรดดิ ง ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00       10/7/2563 0285/2563 1
5 3-5017-00061-74-7 นายองอาจ  ตันมูล ค่ารถรับส่งนักเรียน สพด.เทศบาลต าบลก้อ 3,294.00       10/7/2563 0287/2563 1
6 3-5104-00369-53-2 นางร้าพรรณ์  นนท์สุภี ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร 1,300.00       12/7/2563 0288/2563 1
7 3-5104-00369-53-2 นางร้าพรรณ์  นนท์สุภี ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร 1,300.00       12/7/2563 0289/2563 1
8 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายแม้ว 432.00          13/7/2563 0290/2563 1
9 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน 432.00          13/7/2563 0292/2563 1

10 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 432.00          15/7/2563 0296/2563 1
11 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการอบรมกลุ่มถนอมอาหาร 432.00          15/7/2563 0300/2563 1
12 3-5104-00372-56-8 นางพะเยาว์  แก้วแดง จ้างจัดท้าอาหารโครงการอบรมถนอมอาหาร 2,100.00       15/7/2563 0301/2563 1
13 3-5104-00156-27-0 นายสมบัติ  อินแก้ง ค่าวัสดุการอบรมถนอมอาหาร 2,204.00       17/7/2563 0304/2563 1
14 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุส้านักงาน 4,833.00       24/7/2563 0307/2563 1
15 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,220.00       24/7/2563 0309/2563 1
16 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุส้านักงาน 3,204.00       24/7/2563 0310/2563 1
17 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการโครงเรียนผู้สูงอายุ 432.00          31/7/2563 0312/2563 1

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 เดอืนกรกฎำคม ๒๕๖3  

เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

36,129.00     

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขกำรบันทึกขอ้มลู
(1) ระบุล้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านักงาน ซื อน ้ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมทีม่ีการจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจ่ัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
              ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
              ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 กรกฎำคม ๒๕๖3  



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)
1 5-5104-00020-12-9 นางน ้าอ้อย  กันอุตม์ น ้าด่ืม 1,920.00       3/8/2563 0314/2563 1
2 1-5104-00021-15-7 อู่ น.ลี  (ช่างน)ี ค่าซ่อมแซมรถส่วนกลาง กง 6421 ลพ 1,830.00       7/8/2563 0315/2563 1
3 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,900.00       7/8/2563 0316/2563 1
4 3-5012-00542-67-3 ร้านมหาวันถ้วยรางวัล จ้างท้าตรายาง 1,150.00       7/8/2563 0317/2563 1
5 3-5104-00369-53-2 นางร้าพรรณ์  นนท์สุภี ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร 1,300.00       7/8/2563 0318/2563 1
6 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,000.00       19/8/2563 0323/2563 1
7 0-5055-57004-73-0 บริษัท โตโยต้าริช จ้ากัด จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง นข 3926 ลพ. 1,491.58       19/8/2563 0324/2563 1
8 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ค่าป้ายพระบรมยาลักษณ์พระชนนีพันปีหลวง 216.00          19/8/2563 0325/2563 1
9 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ค่าป้ายโครงการป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด 432.00          21/8/2563 0326/2563 1

10 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ค่าป้ายดครงการจิตอาสาพระราชทาน 450.00          24/8/2563 0328/2563 1
11 3-5009-00859-23-7 อาธัญธุรกิจ ซื อวัสดุส้านักงาน 1,500.00       27/8/2563 0331/2563 1
12 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00       31/8/2563 0333/2563 1

21

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 เดอืนสิงหำคม  2563  

เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

16,589.58     

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขกำรบันทึกขอ้มลู
(1) ระบุล้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านักงาน ซื อน ้ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมทีม่ีการจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจ่ัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
              ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
              ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 เดอืนสิงหำคม  2563 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)
1 1-5101-00027-13-3 ร้านอ้วนโฆษณา ค่าป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อม 500.00          2/9/2563 0336/2563 1
2 5-5104-00020-12-9 นางน ้าอ้อย  กันอุตม์ น ้าด่ืม 2,435.00       3/9/2563 0337/2563 1
3 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,480.00       7/9/2563 0339/2563 1
4 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการรวมพลังคนก้อสู้ภัยฝุ่นจิ๋ว 360.00          7/9/2563 0343/2563 1
5 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการก้อแซนด์บ๊อกซ์ 600.00          7/9/2563 0344/2563 1
6 0-5155-60001-22-3 บ.ทรัพย์เพิม่พูนมีโชค จ้ากัด ซื อวัสดุก่อสร้าง 1,597.00       8/9/2563 0346/2563 1
7 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุส้านักงาน 350.00          9/9/2563 0347/2563 1
8 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,615.00       9/9/2563 0348/2563 1
9 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400.00       10/9/2563 0350/2563 1

10 0-5135-61001-51-9 หจก.อู่มานะกลการ (2536) บ ำรุงรักษำและปรับปรุงรถฉุกเฉิน กง 904 ลพ. 1,200.00       21/9/2563 0359/2563 1
11 0-5155-60001-19-3 บริษัท สอางทิพย์ จ้ากัด ซื อวัสดุเคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 740.00          21/9/2563 0363/2564 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 เดอืน กันยำยน  2563
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตุผล
สนับสนุน 

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

9,680.00       

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขกำรบันทึกขอ้มลู
(1) ระบุล้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านักงาน ซื อน ้ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมทีม่ีการจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจ่ัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
              ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
              ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 4 เดอืน กันยำยน  2562
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