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แผนภูมิสัดส วนการจัดซื้อ จัดจาง
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 วิธีประกวดราคา 2

รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลตำบลกอ  ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
ทุกฉบับ  รวมถึงการจัดซื้อ   จัดจาง  โดยเทศบาลตำบลกอสามารถบริหารจัดการแผนการจัดซ้ือจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซ้ือจัดจางใหดียิ่งขึน้  รวมทั้งตอบสนองกรอบการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เทศบาลตำบลกอ  ไดดำเนินการเก่ียวกับการบริหารการจัดซ้ือจดัจางประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เรียบรอยแลว  โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 
  ตารางที่ 1 รอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

รายการ จำนวนสัญญา รอยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 334 99.11 
e-bidding   3 0.89 
 337 100 
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9,343,161.33 9,029,153.88 

แผนภูมิสัดสวนการจัดซ้ือจัดจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง 1 วิธีประกวดราคา 2

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2563  ต้ังแตวันที่ 1  ตุลาคม  2562     
ถึงวันที่ 30  กันยายน  2563  ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 50.85  
ในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม
เกิน 500,000 บาท จึงทำใหวิธีเฉพาะเจาะจงเปนวิธีท่ีดำเนินการมากที่สุด  ซ่ึงสามารถดำเนินการไดอยาง
คลองตัว สะดวกกับการปฏิบติังาน  สวนการจัดซ้ือจดัจางดวยวธิี e-bidding  คิดเปน 
รอยละ 49.15 ซ่ึงเปนวิธีที่มีหลายขั้นตอนและวงเงินงบประมาณที่เกิน 500,000 บาท 
 
 ตารางที่ 2 รอยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลำดับ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ(บาท) รอยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,343,161.33 50.85 
2 e-bidding 9,029,153.88 49.15 

รวม 18,372,315.21 100.00 
 

 
  
 
 
  
  
   

 
 
  

 
  
 
 
 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวางบประมาณในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนวิธีการที่ใชงบประมาณ
มากท่ีสดุ จำนวน 9,343,161.33 บาท คิดเปนรอยละ 50.85 รองลงมาเปนวิธี e-bidding จำนวน 
9,029,153.88 บาท คิดเปนรอยละ 49.15 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกอ  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563    
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง  ผลปรากฏวาจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  มีทั้งหมด 337 โครงการ  โดยจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนวิธีการที่ใชงบประมาณมาก
ที่สุด  จำนวน 9 ,343,161 .33 บาท คิด เปนรอยละ 50.85   รองลงมาเปนวิธี  e-bidding จำนวน 
9,029,153.88 บาท คิดเปนรอยละ 49.15  ซึ่งเทศบาลตำบลกอ  ไดดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดวยความโปรงใส และจัดหาพัสดุทันตามความตองการใชพัสดุ  และเปนไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณประจำป พ.ศ.2563 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจาง 

ประเด็นการจัดซื้อจัดจางที่อาจมีความเสี่ยงตอการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลกอ มีดังนี้ 
 1.การดำเนินการจัดซื้อจัดจางบางรายการเปนงานที่ตองการเรงดวน  สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขอผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางได 
 2.ผูกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาไมมีความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะในบางเรื่อง
การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด 
 

ปญหาอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลกอ มีดังนี้ 
 1.กอง/สำนัก ตางๆ ดำเนินโครงการตามแผนการจัดหาลาชา ซึ่งมีสาเหตุมาจากเทศบาลตองรอเงนิ
จัดสรรจากรัฐบาลหรือรัฐบาลอุดหนุนให  ทำใหการจัดซื้อจัดจางลาชา มีผลกระทบถึงการเบิกจายลาชา 
 2.ปญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใชในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  สงผลใหผูปฏิบัติขาดความรู
ความเขาใจในการใชกฏหมายอยางถูกตอง  อาจทำใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 
 3.ระบบการจัดซื้อจัดจางทางอิเลก็ทรอนิกส(e-GP) มีปญหา เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 1.จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการโดยใหระบุหวงระยะเวลาที่ชัดเจน 
 2.จัดทำเอกสาร/คูมือ/แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานดานพัสดุและเผยแพรแกผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
 3.จัดฝกอบรมบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อพัฒนาและศึกษา ทำความเขาใจขั้นตอนและ         
แนวทางการปฏิบัติการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 4.เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เก่ียวของรวมถึงการสอบถามเพ่ิมเตมิความรูจากผูเชี่ยวชาญ เชน    
คลังจังหวัด  กรมบัญชีกลาง 
  

 



วนัทีจดัทาํ วนัทีอนุมตัิ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย

02/10/2562 02/10/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

02/10/2562 02/10/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

02/10/2562 02/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/10/2562 02/10/2562
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร63-45-00121-5320100-00002 นายอนิวฒัน์ สชุยั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

9,000.00

63-45-00244-5320100-00001 นายประจกัษ์ มูลใจ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการกาํจดัขยะและสงิปฏกิลู

7,350.00

63-45-00244-5320100-00002 นายนิเวช  ตุน่ฝนั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการกาํจดัขยะและสงิปฏกิลู

7,100.00

63-45-00241-5320100-00002 นางสาวอมัพกิา สรุนิทร์
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นธุรการกองช่าง

9,000.00

63-45-00241-5320100-00003 นายณฐัวฒั ิตาคาํ
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นผูช่้วยช่างโยธา

7,350.00

63-45-00212-5330400-00003 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 11,010.56

63-45-00241-5320100-00001 นายนิรนัดร์ แตค้าํ
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นช่างไฟฟ้า

9,000.00

63-45-00121-5320100-00001 นายนฐัวุฒ ิสยุะมนั
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานขบัรถบรรทกุนํา

8,250.00

63-45-00212-5330400-00002 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 45,543.68

63-45-00112-5320100-00001 นายเปรม จนัสุ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตัหิน้าที
สารสนเทศและเทคโนโลยี

9,000.00

63-45-00113-5320100-00001 นางสาวสวุษิา ใหม่ทองดี
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นงานแผนทภีาษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิ

7,600.00

เลขทีรายงาน
ขอซือขอจ้าง

ชือเจ้าหนี โครงการ/รายการ จํานวนเงิน

63-45-00111-5320100-00001 นางวาลีย์ สงิห์ตนั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตัิ
แม่บ้านทาํความสะอาดสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลกอ้

8,550.00

เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

03/10/2562 03/10/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/10/2562 03/10/2562 งานสง่เสรมิการเกษตร คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

04/10/2562 04/10/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

04/10/2562 04/10/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

15/10/2562 15/10/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

15/10/2562 15/10/2562 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00113-5320300-00001 นายศราวุธ เสาอา้ย

โครงการสาํรวจภาคสนามเพอืใช้
ในการนําเขา้ขอ้มูลทะเบียน
ทรพัย์สนิ เพอืรองรบั พรบ.ภาษี
ทดีนิและสงิปลูกสรา้ง ในเขต
พืนทเีทศบาลตาํบกอ้

3,600.00

63-45-00232-5320100-00002 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

1,134.00

63-45-00111-5330100-00001 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 4,015.00

63-45-00321-5320100-00001 นางสาวอารียา ทาเล่
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นการเกษตร

7,600.00

63-45-00232-5320100-00001 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

3,726.00

63-45-00223-5320100-00002 นายสายญั จายะสาน
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

8,250.00

63-45-00223-5320100-00003 นายเดชดนยั ไชยยา
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

8,250.00

63-45-00221-5320100-00001 นางสาวณฐัธยาน์  อนิตา
คา่จ้างเหมาผูป้ฏบิตังิานดา้น
บรกิารสาธารณสขุ

7,600.00

63-45-00223-5320100-00001 นายสงวน อบุออ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

8,550.00

63-45-00212-5320100-00001 นางปราณี ใจงาม
คา่จ้างเหมาแม่บ้านทาํความ
สะอาดอาคารบรเิวณเทศบาล
ตาํบลกอ้

7,950.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

15/10/2562 15/10/2562 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/10/2562 15/10/2562 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/10/2562 15/10/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

21/10/2562 21/10/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

21/10/2562 21/10/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

24/10/2562 24/10/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

25/10/2562 25/10/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

25/10/2562 25/10/2562
งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีว

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

28/10/2562 28/10/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

รายจ่ายอนื รายจ่ายอนื

01/11/2562 01/11/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร63-45-00111-5320100-00003 นายอนุกลู เชียงกนั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 12,000.00

63-45-00264-5320300-00001 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม
วฒันธรรมประเพณี และแหล่ง
ทอ่งเทยีว ในตาํบลกอ้

4,000.00

63-45-00112-5510100-00001 มหาวทิยาลยัราชภฎัลําปาง
คา่จ้างองค์กรหรือสถาบนัทเีป็น
กลางเพอืเป็นผูส้าํรวจความพงึ
พอใจผูร้บับรกิาร

19,000.00

63-45-00232-5320300-00001 บรษิทั โชคทวี โฮม จํากดั
โครงการปรบัสภาพแวดล้อม
และทอียู่อาศยัสาํหรบัคนพกิาร 
ประจําปีงบประมาณ 2562

80,000.00

63-45-00111-5320100-00002 นายอนุกลู เชียงกนั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 12,000.00

63-45-00111-5320400-00001 รา้นชลธารการช่าง 600.00

63-45-00231-5320400-00001
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

500.00

63-45-00113-5320300-00003 นายสทิธพิงษ์ เคลอืนแกว้

โครงการสาํรวจภาคสนามเพอืใช้
ในการนําเขา้ขอ้มูลทะเบียน
ทรพัย์สนิ เพอืรองรบั พรบ.ภาษี
ทดีนิและสงิปลูกสรา้ง ในเขต
พืนทเีทศบาลตาํบกอ้

12,300.00

63-45-00223-5320100-00004 นายประสาน หล้ามูล
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

4,000.00

63-45-00113-5320300-00002 นายธีระวุธ มาลา

โครงการสาํรวจภาคสนามเพอืใช้
ในการนําเขา้ขอ้มูลทะเบียน
ทรพัย์สนิ เพอืรองรบั พรบ.ภาษี
ทดีนิและสงิปลูกสรา้ง ในเขต
พืนทเีทศบาลตาํบกอ้

12,300.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

01/11/2562 01/11/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

63-45-00241-5320100-00005 นางสาวอมัพกิา สรุนิทร์
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นธุรการกองช่าง

110,000.00

63-45-00241-5320100-00006 นายนิรนัดร์ แตค้าํ
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นช่างไฟฟ้า

109,450.00

63-45-00223-5320100-00007 นายสายญั จายะสาน
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

101,200.00

63-45-00241-5320100-00004 นายณฐัวฒั ิตาคาํ
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นผูช่้วยช่างโยธา

91,850.00

63-45-00223-5320100-00005 นายเดชดนยั ไชยยา
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

101,750.00

63-45-00223-5320100-00006 นายสงวน อบุออ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

104,500.00

63-45-00212-5320100-00002 นางปราณี ใจงาม
คา่จ้างเหมาแม่บ้านทาํความ
สะอาดอาคารบรเิวณเทศบาล
ตาํบลกอ้

97,900.00

63-45-00221-5320100-00002 นางสาวณฐัธยาน์  อนิตา
คา่จ้างเหมาผูป้ฏบิตังิานดา้น
บรกิารสาธารณสขุ

94,600.00

63-45-00121-5320100-00003 นายอนิวฒัน์ สชุยั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

109,450.00

63-45-00121-5320100-00004 นายนฐัวุฒ ิสยุะมนั
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานขบัรถบรรทกุนํา

101,200.00

63-45-00112-5320100-00002 นายเปรม จนัสุ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตัหิน้าที
สารสนเทศและเทคโนโลยี

110,000.00

63-45-00113-5320100-00002 นางสาวสวุษิา ใหม่ทองดี
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นงานแผนทภีาษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิ

94,050.00

63-45-00111-5320100-00004 นางวาลีย์ สงิห์ตนั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตัิ
แม่บ้านทาํความสะอาดสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลกอ้

104,500.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

01/11/2562 01/11/2562
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/11/2562 01/11/2562 งานสง่เสรมิการเกษตร คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

05/11/2562 05/11/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

05/11/2562 05/11/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

06/11/2562 06/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

06/11/2562 06/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

06/11/2562 06/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

07/11/2562 07/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

07/11/2562 07/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00263-5320300-00004 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

2,300.00

63-45-00263-5320300-00005 นางสาวศรีวรรณ  ทาใหม่
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

13,000.00

63-45-00263-5320300-00002 สอีอการพมิพ์
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

432.00

63-45-00263-5320300-00003 นายอนุรกัษ์  วนัหลี
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

25,000.00

63-45-00232-5320100-00004 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

7,182.00

63-45-00263-5320300-00001 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

45,000.00

63-45-00321-5320100-00002 นางสาวอารียา ทาเล่
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานดา้นการเกษตร

94,600.00

63-45-00232-5320100-00003 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

42,642.00

63-45-00244-5320100-00003 นายนิเวช  ตุน่ฝนั
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการกาํจดัขยะและสงิปฏกิลู

88,550.00

63-45-00244-5320100-00004 นายประจกัษ์ มูลใจ
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการกาํจดัขยะและสงิปฏกิลู

91,300.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

08/11/2562 08/11/2562
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/11/2562 15/11/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

15/11/2562 15/11/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

15/11/2562 15/11/2562
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

20/11/2562 20/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

20/11/2562 20/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/11/2562 20/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/11/2562 20/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/11/2562 20/11/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

26/11/2562 26/11/2562
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00112-5320300-00004 รา้นน้องเมย์
โครงการประชาสมัพนัธ์ผลการ
ดาํเนินงานประจําปี ของเทศบาล
ตาํบลกอ้

8,000.00

63-45-00232-5320300-00004 บรษิทั โชคทวี โฮม จํากดั
โครงการปรบัสภาพแวดล้อมที
อยู่อาศยัใหม้ีความเหมาะสม
สาํหรบัคนพกิาร

150,000.00

63-45-00112-5320300-00002 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการประชาสมัพนัธ์ผลการ
ดาํเนินงานประจําปี ของเทศบาล
ตาํบลกอ้

12,000.00

63-45-00112-5320300-00003 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการประชาสมัพนัธ์ผลการ
ดาํเนินงานประจําปี ของเทศบาล
ตาํบลกอ้

7,000.00

63-45-00112-5320100-00003 สอีอการพมิพ์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 2,500.00

63-45-00112-5320300-00001 สอีอการพมิพ์
โครงการประชาสมัพนัธ์ผลการ
ดาํเนินงานประจําปี ของเทศบาล
ตาํบลกอ้

750.00

63-45-00212-5330400-00004 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 185,021.20

63-45-00212-5330400-00005 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 44,730.40

63-45-00263-5320300-00006 นางสาวศรีวรรณ  ทาใหม่
โครงการประเพณียเีป็ง (ลอย
กระทง)

5,000.00

63-45-00111-5320100-00005 รา้นแท็ป องิจ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 10,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

29/11/2562 29/11/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/12/2562 02/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

03/12/2562 03/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

03/12/2562 03/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

03/12/2562 03/12/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

06/12/2562 06/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

06/12/2562 06/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

06/12/2562 06/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

06/12/2562 06/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

06/12/2562 06/12/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

06/12/2562 06/12/2562 งานไฟฟ้าถนน คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

06/12/2562 06/12/2562
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

11/12/2562 11/12/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร63-45-00241-5320100-00007 รา้น ศลิาปรนิส์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 821.00

63-45-00242-5330200-00002 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 38,050.00

63-45-00244-5320400-00003 อู ่น.ลี(ช่างนี) 7,750.00

63-45-00111-5331100-00003 สอีอการพมิพ์ 432.00

63-45-00112-5331400-00002
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

790.00

63-45-00111-5331100-00001 สอีอการพมิพ์ 200.00

63-45-00111-5331100-00002 สอีอการพมิพ์ 1,200.00

63-45-00112-5331100-00001 สอีอการพมิพ์ 1,728.00

63-45-00111-5320400-00002 อู ่น.ลี(ช่างนี) 3,380.00

63-45-00111-5330100-00003 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,350.00

63-45-00111-5330300-00001 นางสาวเรือนมูล  จริะเมทา 1,300.00

63-45-00111-5320100-00006 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ลานนา เทค รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 55,000.00

63-45-00111-5330100-00002 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,825.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

11/12/2562 11/12/2562
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

11/12/2562 11/12/2562
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

13/12/2562 13/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

13/12/2562 13/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

13/12/2562 13/12/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

16/12/2562 16/12/2562
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

16/12/2562 16/12/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

16/12/2562 16/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/12/2562 18/12/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/12/2562 18/12/2562
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/12/2562 18/12/2562
งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีว

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00121-5320300-00002 นางสาวอนุสรา เปียงกนัทา
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนน

4,500.00

63-45-00264-5320300-00002 นายณรงค์ศกัด ิอนิศรี
โครงการตดัหญา้สองขา้งทาง
พฒันาและรกัษาสภาพแวดล้อม
แหล่งทอ่งเทยีว

10,000.00

63-45-00262-5320300-00001 สอีอการพมิพ์
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาแกง่
กอ้เกมส์

432.00

63-45-00121-5320300-00001 สอีอการพมิพ์
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนน

7,488.00

63-45-00112-5330100-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

8,970.00

63-45-00121-5320100-00005 นายรฐัพล แสงสดีา
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

17,581.00

63-45-00111-5331400-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

2,320.00

63-45-00112-5320100-00004 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 235.00

63-45-00322-5320300-00003 รา้นแม่ปิงการ์เดน้
โครงการแหล่งเรียนรูแ้ปลงสาธติ
ผกัสวนครวัรวักนิได้

3,975.00

63-45-00111-5330300-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

12,731.00

63-45-00322-5320300-00002 นางดวงเดอืน ปาสายออ
โครงการแหล่งเรียนรูแ้ปลงสาธติ
ผกัสวนครวัรวักนิได้

1,250.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

19/12/2562 19/12/2562
งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีว

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

19/12/2562 19/12/2562
งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีว

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/12/2562 20/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/12/2562 20/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/12/2562 20/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/12/2562 20/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

23/12/2562 23/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

24/12/2562 24/12/2562 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

25/12/2562 25/12/2562
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

26/12/2562 26/12/2562 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

63-45-00223-5320100-00008 นายประสาน หล้ามูล
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

8,000.00

63-45-00111-5411800-00001 รา้นลําพูนอเีลคทรคิ
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

5,420.00

63-45-00111-5330100-00004 นางพวงผกา  ตนัวนั 6,600.00

63-45-00262-5320300-00009 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาแกง่
กอ้เกมส์

25,500.00

63-45-00262-5320300-00007 รา้นเอน็.ท.ีสปอร์ต ลําพูน โครงการแขง่ขนักฬีาสกีอ้เกมส์ 38,000.00

63-45-00262-5320300-00008 นางสาวอรพนิ ตาคาํ โครงการแขง่ขนักฬีาสกีอ้เกมส์ 38,000.00

63-45-00262-5320300-00005 นายศราวุธ เสาอา้ย โครงการแขง่ขนักฬีาสกีอ้เกมส์ 20,000.00

63-45-00262-5320300-00006 รา้นเอน็.ท.ีสปอร์ต ลําพูน โครงการแขง่ขนักฬีาสกีอ้เกมส์ 4,900.00

63-45-00264-5320300-00003 นายศราวุธ เสาอา้ย โครงการจดังานเทศกาลปลา 19,000.00

63-45-00264-5320300-00004 รา้นน้องเมย์ โครงการจดังานเทศกาลปลา 18,100.00



เทศบาลตาํบลกอ้
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02/01/2563 02/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

02/01/2563 02/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

03/01/2563 03/01/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/01/2563 03/01/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

03/01/2563 03/01/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

03/01/2563 03/01/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง

06/01/2563 06/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

06/01/2563 06/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

06/01/2563 06/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

06/01/2563 06/01/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง

06/01/2563 06/01/2563 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่วสัดุ วสัดกุฬีา

09/01/2563 09/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

09/01/2563 09/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์63-45-00111-5331400-00002
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

3,540.00

63-45-00262-5331300-00001 รา้นสปอร์ตไลฟ์ 9,880.00

63-45-00111-5330100-00006 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,950.00

63-45-00111-5320400-00004 อู ่น.ลี(ช่างนี) 3,500.00

63-45-00241-5330600-00003 บรษิทั ทรพัย์เพมิพูนมีโชค จํากดั 3,919.00

63-45-00111-5320100-00008 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 615.00

63-45-00111-5320400-00003 อู ่น.ลี(ช่างนี) 2,000.00

63-45-00232-5320300-00006 นางนภาพร มูลใจ โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ 8,400.00

63-45-00241-5330600-00001 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม 12,100.00

63-45-00223-5320100-00009 นายประสาน หล้ามูล
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

14,839.00

63-45-00232-5320300-00005 สอีอการพมิพ์ โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ 432.00

63-42-00111-5410300-00001 บรษิทัโตโยตา้รชิ จํากดั
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

1,286,900.00

63-45-00111-5330100-00005
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

1,710.00
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09/01/2563 09/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

09/01/2563 09/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

09/01/2563 09/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

09/01/2563 09/01/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

14/01/2563 14/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

14/01/2563 14/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

14/01/2563 14/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

14/01/2563 14/01/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

14/01/2563 14/01/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

16/01/2563 16/01/2563 งานกฬีาและนนัทนาการ คา่วสัดุ วสัดกุฬีา

17/01/2563 17/01/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

17/01/2563 17/01/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

17/01/2563 17/01/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

63-45-00112-5320400-00001
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,900.00

63-45-00112-5331400-00003
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

6,300.00

63-45-00262-5331300-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

12,104.00

63-45-00111-5320100-00012 นางสาวปวีณา  อนิศรี รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 9,500.00

63-45-00241-5330100-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

8,394.00

63-45-00242-5320400-00001 บรษิทั ลีอเิลคทรคิ เซอร์วสิ จํากดั 10,190.00

63-45-00111-5330100-00007
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

12,534.00

63-45-00113-5330100-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

13,876.00

63-45-00244-5330300-00001 รา้นลานทองพลาสตกิ 4,750.00

63-45-00111-5320100-00009 นางสาวลกัษณีกรณ์  เพ็งพนัธ์
โครงการจ้างเหมาพนกังาน
ปฏบิตังิานดา้นผูช่้วยเจ้าหน้าที
ธุรการ

74,433.00

63-45-00113-5320400-00001
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,000.00

63-45-00113-5331400-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

7,980.00

63-45-00111-5411800-00002 บรษิทั โตโยตา้ ล้านนา จํากดั
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

23,159.98
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17/01/2563 17/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

17/01/2563 17/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

17/01/2563 17/01/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

17/01/2563 17/01/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํรวจ

29/01/2563 29/01/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

03/02/2563 03/02/2563
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่วสัดุ วสัดเุครอืงดบัเพลงิ

03/02/2563 03/02/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

04/02/2563 04/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

05/02/2563 05/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

05/02/2563 05/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

05/02/2563 05/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

06/02/2563 06/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

11/02/2563 11/02/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

63-45-00242-5411800-00001 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

10,160.00

63-45-00111-5331100-00004 สอีอการพมิพ์ 432.00

63-45-00111-5331100-00005 สอีอการพมิพ์ 330.00

63-45-00111-5330200-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

2,150.00

63-45-00111-5330300-00003 รา้นลานทองพลาสตกิ 1,050.00

63-45-00231-5331400-00001
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,560.00

63-45-00111-5330100-00008 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,525.00

63-45-00411-5111000-00001 ป่าซางอปุกรณ์การแพทย์ 13,980.00

63-45-00123-5331600-00001 น้องแบงค์การดบัเพลงิ 5,400.00

63-45-00113-5331400-00002
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

9,050.00

63-45-00241-5411300-00001 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั

ตลบัเมตร ขนาดยาว 5 เมตร, 
ตลบัเมตร ขนาดยาว 50 เมตร, 
เทปวดัทใียแกว้ ขนาดยาว 50 
เมตร

1,350.00

63-45-00113-5320400-00002
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

500.00

63-45-00113-5331100-00001 สอีอการพมิพ์ 4,968.00
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12/02/2563 12/02/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

14/02/2563 14/02/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

17/02/2563 17/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

17/02/2563 17/02/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

17/02/2563 17/02/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/02/2563 18/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/02/2563 18/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/02/2563 18/02/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/02/2563 18/02/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

18/02/2563 18/02/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

19/02/2563 19/02/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

63-45-00322-5320300-00007 รา้นบุญสมพาณชิ
โครงการแหล่งเรียนรูแ้ปลงสาธติ
ผกัสวนครวัรวักนิได้

2,000.00

63-45-00231-5331400-00003
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,680.00

63-45-00322-5320300-00004
หา้งหุน้สว่นจํากดั บ้านสวน รวม
เกษตร

โครงการแหล่งเรียนรูแ้ปลงสาธติ
ผกัสวนครวัรวักนิได้

1,600.00

63-45-00322-5320300-00006 นางช้อน ทาเล่
โครงการแหล่งเรียนรูแ้ปลงสาธติ
ผกัสวนครวัรวักนิได้

1,175.00

63-45-00111-5320300-00001 สอีอการพมิพ์
โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรม ผูบ้รหิาร พนกังาน 
ผูนํ้าชุมชนและประชาชนตาํบลกอ้

200.00

63-45-00111-5320300-00002 นางสาวอรพนิ ตาคาํ
โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรม ผูบ้รหิาร พนกังาน 
ผูนํ้าชุมชนและประชาชนตาํบลกอ้

15,600.00

63-45-00223-5320300-00002 นางแสงจนัทร์  เมืองใจ โครงการอบรมหนูน้อยฟนังาม 5,250.00

63-45-00223-5320300-00003 สอีอการพมิพ์ โครงการอบรมหนูน้อยฟนังาม 432.00

63-45-00212-5320100-00003 สอีอการพมิพ์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 432.00

63-45-00111-5411600-00001 รา้น P4 คอมพวิเตอร์
เครืองพมิพ์คอมพวิเตอร์ชนิดฉีด
หมกึ

8,000.00

63-45-00231-5330100-00001
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

12,801.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

19/02/2563 19/02/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

21/02/2563 21/02/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

25/02/2563 25/02/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

26/02/2563 26/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

27/02/2563 27/02/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

27/02/2563 27/02/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่วสัดุ
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

02/03/2563 02/03/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/03/2563 03/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

03/03/2563 03/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

05/03/2563 05/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

05/03/2563 05/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

05/03/2563 05/03/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

12/03/2563 12/03/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน63-45-00112-5330100-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

10,909.00

63-45-00111-5330100-00010 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,615.00

63-45-00223-5320300-00004 สอีอการพมิพ์
โครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัโรคพษิสนุขับ้า

432.00

63-45-00111-5411800-00003
หา้งหุน้สว่นจํากดั เชียงใหม่การ
ดบัเพลงิ (สาํนกังานใหญ)่

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

12,500.00

63-45-00111-5320400-00005
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,900.00

63-45-00244-5320100-00005 นายถนอม ศรีมุ่ย
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานขบัรถขยะมูลฝอย
และสงิปฏกิลู

14,839.00

63-45-00111-5330100-00009
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,705.00

63-45-00111-5331400-00003 รา้น P4 คอมพวิเตอร์ 2,450.00

63-45-00223-5330900-00001 รา้นบีพีฟาร์มาซี 9,365.00

63-45-00242-5421100-00001 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทดีนิ
และสงิกอ่สรา้ง

179,000.00

63-45-00111-5320300-00003 รา้นรมิไทร คอมพวิเตอร์

คา่ใช้จ่ายในการเป็นสมาชกิหรือ
การจดัซอืหนงัสอื จุลสาร วารสาร
 หนงัสอืพมิพ์ หนงัสอื
อเิล็กทรอนิกส์เพอืใช้ในราชการ

3,000.00

63-45-00244-5320400-00004 อู ่น.ลี(ช่างนี) 7,000.00

63-45-00212-5411600-00001 รา้น P4 คอมพวิเตอร์
เครืองพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตงัถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

13/03/2563 13/03/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

16/03/2563 16/03/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

17/03/2563 17/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวกบัการรบัรอง
และพธิีการ

19/03/2563 19/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

19/03/2563 19/03/2563
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

23/03/2563 23/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

23/03/2563 23/03/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

24/03/2563 24/03/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่วสัดุ
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

24/03/2563 24/03/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

24/03/2563 24/03/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย63-45-00411-5111000-00003 รา้นน้องเมย์ 6,500.00

63-45-00223-5330900-00002 รา้นบีพีฟาร์มาซี 3,480.00

63-45-00411-5111000-00002 สอีอการพมิพ์ 1,032.00

63-45-00111-5410100-00001 บรษิทั ลีอเิลคทรคิ เซอร์วสิ จํากดั
เครืองปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
มีระบบฟอกอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทยีู

64,800.00

63-45-00223-5330300-00001 รา้นโชคอนนัต์
เงนิอดุหนุนระบุวตัถปุระสงค/์
เฉพาะกจิจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิ

9,225.00

63-45-00111-5320100-00013 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ลานนา เทค รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 38,500.00

63-45-00123-5320300-00001 สอีอการพมิพ์
โครงการแกไ้ขปญัหาหมอกควนั
ในพนืทตีาํบลกอ้

3,600.00

63-45-00223-5320300-00005 รา้นวีเอส ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วสิ
โครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัโรคพษิสนุขับ้า

12,900.00

63-45-00111-5320200-00001 รา้นน้องเมย์ 14,500.00

63-45-00241-5320100-00008 นายวรกมล ไชยยา รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 2,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

25/03/2563 25/03/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

26/03/2563 26/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

26/03/2563 26/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

27/03/2563 27/03/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

30/03/2563 30/03/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

31/03/2563 31/03/2563
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่วสัดุ วสัดเุครอืงดบัเพลงิ

31/03/2563 31/03/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง

01/04/2563 01/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

01/04/2563 01/04/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

01/04/2563 01/04/2563
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม63-45-00123-5320400-00001 อู ่น.ลี(ช่างนี) 4,880.00

63-45-00111-5331100-00006 สอีอการพมิพ์ 180.00

63-45-00121-5320100-00006 นายรฐัพล แสงสดีา
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

18,000.00

63-45-00123-5331600-00002
หา้งหุน้สว่นจํากดัเชียงใหม่การ
ดบัเพลงิ

21,500.00

63-45-00241-5330600-00004 บรษิทั โชคทวี โฮม จํากดั 8,803.00

63-45-00111-5320400-00006
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

500.00

63-45-00411-5111000-00004
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

5,000.00

63-45-00111-5330300-00004
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

2,341.00

63-45-00111-5331400-00004
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

1,740.00

63-42-00242-5420900-00003 หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งโพธ ิสลติา

กอ่สรา้งเสรมิผวิลาดยางพารา
แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สายหว้ย
วงับง หมู่ท ี1 ตาํบลกอ้ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพนืทไีม่
น้อยกว่า 3,680.00 ตารางเมตร 
(ตามมาตรฐานงานบํารุงรกัษา
ทาง แบบท ี3 มฐ.บร. 3/2546 
กรมทางหลวง) และตามแบบ
แปลนเทศบาลตาํบลกอ้กาํหนด

1,060,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

01/04/2563 01/04/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/04/2563 02/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

02/04/2563 02/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

08/04/2563 08/04/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

09/04/2563 09/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

14/04/2563 14/04/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

21/04/2563 21/04/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

21/04/2563 21/04/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

21/04/2563 21/04/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

21/04/2563 21/04/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

22/04/2563 22/04/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

22/04/2563 22/04/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

63-45-00241-5421100-00001 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทดีนิ
และสงิกอ่สรา้ง

9,900.00

63-45-00411-5111000-00007
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

1,800.00

63-45-00113-5330100-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

7,525.00

63-45-00411-5111000-00005 บรษิทั ช.โฮม จํากดั 2,081.15

63-45-00411-5111000-00006
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

2,100.00

63-45-00242-5330200-00003 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 1,260.00

63-45-00242-5320100-00001 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอาํเภอลี รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 525.99

63-45-00113-5331400-00003
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,580.00

63-45-00111-5330300-00005 บรษิทัดอยงาม  จํากดั 390.00

63-45-00111-5330100-00011 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,935.00

63-45-00111-5330200-00002 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 1,200.00

63-45-00223-5320100-00010 นายประสาน หล้ามูล
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

18,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

24/04/2563 24/04/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

24/04/2563 24/04/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

24/04/2563 24/04/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

27/04/2563 27/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

27/04/2563 27/04/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

63-45-00111-5320400-00008
หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพญาการยาง
 ลี (สาํนกังานใหญ)่

1,300.00

63-45-00111-5330300-00006
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

2,176.00

63-45-00242-5421000-00001 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม

โครงการปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านกอ้จอก ตาํบล
กอ้ กอ่สรา้งฐานคอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 5 เมตร พรอ้มถงั
บรรจุนํา 3,000 ลติร จํานวน 5 
ถงั พรอ้มระบบปมันํา

98,000.00

63-45-00242-5421000-00002 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม

ปรบัปรุงระบบประปาบ้านกอ้จอก
 หมู่ 3 ตาํบลกอ้ ปรบัปรุงทอ่
ระบบทอ่ดดูและทอ่สง่นํา 
ปรบัปรุงระบบเครืองสบูนําหอย
โขง่ ระบบควบคมุไฟฟ้า และ
ตดิตงัเครอืงสบูนําพลงังานโซล่า
เซล

410,000.00

63-42-00242-5421000-00001 หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งโพธ ิสลติา

เสรมิผวิลาดยางพาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีตพรอ้มรางระบายนํา 
รหสัสายทาง ลพ.ถ.37014 (หลงั
โรงเรียนบ้านกอ้จดัสรร) ม.4 
บ้านกอ้ทา่ ถนนกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 927.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพนืทไีม่น้อยกว่า 
3,708.00 ตารางเมตร และราง
ระบายนํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร
 ลกึ 0.50 เมตร ยาว 1,406.00 
เมตร (ตามมาตรฐาน มทช. 
246-2557 กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม และแบบ
แปลนเทศบาลตาํบลกอ้กาํหนด)

6,049,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

27/04/2563 27/04/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่

27/04/2563 27/04/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

29/04/2563 29/04/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

04/05/2563 04/05/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

04/05/2563 04/05/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

06/05/2563 06/05/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

12/05/2563 12/05/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

12/05/2563 12/05/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

14/05/2563 14/05/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

14/05/2563 14/05/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

18/05/2563 18/05/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

18/05/2563 18/05/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

63-45-00241-5421100-00002 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทดีนิ
และสงิกอ่สรา้ง

8,000.00

63-45-00411-5111000-00011 บรษิทั ช.โฮม จํากดั 9,143.15

63-45-00242-5421000-00003 หา้งหุน้สว่นจํากดั มหาวนั วศิวกรรม

กอ่สรา้งบ่อนําตนืเพอืแกไ้ข
ปญัหาภยัแล้ง  จํานวน 2 จุด หมู่
ท ี4 บ้านกอ่ทา่  ต.กอ้   อ.ลี  จ.
ลําพูน

180,000.00

63-45-00411-5111000-00010 บรษิทัแจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จํากดั 162,653.00

63-45-00212-5330400-00006 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 45,332.54

63-45-00212-5330400-00007 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 9,696.80

63-45-00231-5320400-00002
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

4,190.00

63-45-00252-5410900-00002 บรษิทั ลีอเิลคทรคิ เซอร์วสิ จํากดั
ตรายางปมัพลาสตกิบรรจุสนิคา้ 
ผลติภณัฑ์ (เครืองซีลสญูญากาศ
เอนกประสงค์) จํานวน 2 เครือง

8,000.00

63-45-00112-5331400-00004
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,480.00

63-45-00111-5330100-00012 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,225.00

63-45-00223-5330700-00001
หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพญาการยาง
 ลี (สาํนกังานใหญ)่

8,400.00

63-45-00411-5111000-00008 บรษิทั ช.โฮม จํากดั 294.25



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

19/05/2563 19/05/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่

19/05/2563 19/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

20/05/2563 20/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

20/05/2563 20/05/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

20/05/2563 20/05/2563 งบกลาง งบกลาง สาํรองจ่าย

21/05/2563 21/05/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

22/05/2563 22/05/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

22/05/2563 22/05/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

26/05/2563 26/05/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

27/05/2563 27/05/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

28/05/2563 28/05/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง

29/05/2563 29/05/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

29/05/2563 29/05/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน63-45-00112-5330100-00003
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

4,600.00

63-45-00241-5330600-00005 บรษิทั ช.โฮม จํากดั 4,510.05

63-45-00111-5331100-00007 สอีอการพมิพ์ 732.00

63-45-00241-5421100-00005 นายณฐันนัท์ จนัตนั
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทดีนิ
และสงิกอ่สรา้ง

56,000.00

63-45-00111-5320100-00014 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 670.00

63-45-00111-5330300-00007
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

14,058.00

63-45-00212-5330300-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

11,845.00

63-45-00411-5111000-00012 บรษิทั ช.โฮม จํากดั 508.25

63-45-00112-5411600-00001 รา้น P4 คอมพวิเตอร์
เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบั
สาํนกังาน

17,000.00

63-45-00113-5320100-00003 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 920.00

63-45-00231-5331400-00004
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

250.00

63-45-00111-5330700-00001
หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพญาการยาง
 ลี (สาํนกังานใหญ)่

6,350.00

63-45-00113-5331400-00004
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,170.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

29/05/2563 29/05/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

02/06/2563 02/06/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

04/06/2563 04/06/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

08/06/2563 08/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

09/06/2563 09/06/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

09/06/2563 09/06/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

10/06/2563 10/06/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

10/06/2563 10/06/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

10/06/2563 10/06/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา

10/06/2563 10/06/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา

12/06/2563 12/06/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00252-5410200-00003 นายเกตแุกว้ มูลใจ
โตะ๊ตดัผา้พรอ้มอปุกรณ์การตดั
ผา้ จํานวน 2 ตวั

40,000.00

63-45-00232-5320300-00007 บรษิทั โชคทวี โฮม จํากดั

โครงการบ้านทอ้งถนิไทยเทดิไท้
องค์ราชนัพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบดศีรีสนิทรม
หาวชริาลงกรณฯพระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หวั

59,000.00

63-45-00241-5421100-00006 พี.เค.แอร์แอนดเ์วอร์วสิ
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

39,500.00

63-45-00252-5410200-00001 รา้นจกัรวาล จกัรพนัรมิแบบธรรมดา 1 คนั 13,900.00

63-45-00244-5320400-00005 อู ่น.ลี (ช่างนี) 3,410.00

63-45-00112-5320100-00005 นางสาวพทัธมน คาํไฮ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 1,500.00

63-45-00113-5410100-00001 บรษิทั ลีอเิลคทรคิ เซอร์วสิ จํากดั
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

36,000.00

63-45-00111-5320400-00009 นายวงศ ์ ปนักองแกว้ 6,960.00

63-45-00111-5330100-00013 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,075.00

63-45-00211-5410100-00001 พี.เค.แอร์แอนดเ์วอร์วสิ
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

182,000.00

63-45-00112-5331400-00005 ไอเดยีองิค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 1,498.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

15/06/2563 15/06/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/06/2563 15/06/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/06/2563 15/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/06/2563 15/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/06/2563 15/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/06/2563 15/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

17/06/2563 17/06/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

18/06/2563 18/06/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00241-5331400-00001 ลคัก ีเทรดดงิ 10,360.00

63-45-00232-5320300-00009 ไอเดยี มเิดยี

โครงการบ้านทอ้งถนิไทยเทดิไท้
องค์ราชนัพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบดศีรีสนิทรม
หาวชริาลงกรณฯพระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หวั

990.00

63-45-00263-5320300-00009 นางสาวแสงหล้า ตุน่ฝนั

โครงการสง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม
 ศาสนาและอนุรกัษ์ฟืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ บ้านกอ้ทุง่

4,000.00

63-45-00263-5320300-00010 นางสาวเบญจวรรณ ผนัอนิทร์

โครงการสง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม
 ศาสนาและอนุรกัษ์ฟืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ บ้านกอ้ทุง่

6,150.00

63-45-00263-5320300-00007 นายบุญเรียบ ผนัอนิทร์

โครงการสง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม
 ศาสนาและอนุรกัษ์ฟืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ บ้านกอ้ทุง่

4,000.00

63-45-00263-5320300-00008 สอีอการพมิพ์

โครงการสง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม
 ศาสนาและอนุรกัษ์ฟืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปญัญาทอ้งถนิ บ้านกอ้ทุง่

432.00

63-45-00112-5320300-00005 สอีอการพมิพ์

โครงการประชุมสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพอืพฒันาในการ
จดัทาํงบประมาณของเทศบาล
ตาํบลกอ้

432.00

63-45-00112-5320300-00006 รา้นน้องเมย์

โครงการประชุมสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพอืพฒันาในการ
จดัทาํงบประมาณของเทศบาล
ตาํบลกอ้

8,060.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

23/06/2563 23/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

23/06/2563 23/06/2563
งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

24/06/2563 24/06/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

25/06/2563 25/06/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

26/06/2563 26/06/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

26/06/2563 26/06/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

01/07/2563 01/07/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

01/07/2563 01/07/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)

02/07/2563 02/07/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบ
ภายใน

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/07/2563 02/07/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

08/07/2563 08/07/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

08/07/2563 08/07/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่

63-45-00111-5330100-00014 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,375.00

63-45-00111-5330700-00002 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 2,539.00

63-45-00121-5320100-00007 นายรฐัพล แสงสดีา
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

21,000.00

63-45-00223-5320100-00011 นายประสาน หล้ามูล
โครงการจ้างเหมาผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน

21,000.00

63-45-00212-5330400-00008 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 97,976.78

63-45-00212-5330400-00009 บรษิทั เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จํากดั 20,433.66

63-45-00111-5331400-00005
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,170.00

63-45-00231-5320400-00003
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

500.00

63-45-00111-5410100-00002 รา้นฐติพิรพาณิชย์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

9,369.36

63-45-00244-5320100-00006 นายถนอม ศรีมุ่ย
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานขบัรถขยะมูลฝอย
และสงิปฏกิลู

18,000.00

63-45-00263-5320300-00011
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

โครงการหล่อเทยีนพรรษา 8,000.00

63-45-00263-5320300-00012 สอีอการพมิพ์ โครงการหล่อเทยีนพรรษา 432.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

09/07/2563 09/07/2563
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่

10/07/2563 10/07/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

10/07/2563 10/07/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

10/07/2563 10/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

10/07/2563 10/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

12/07/2563 12/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

12/07/2563 12/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

13/07/2563 13/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

13/07/2563 13/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

13/07/2563 13/07/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00252-5320300-00005 นางสกุนัยา อูท่รพัย์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

5,200.00

63-45-00322-5320300-00008 สอีอการพมิพ์ โครงการกอ่สรา้งฝายแม้ว 432.00

63-45-00232-5320300-00012 นางรําพรรณ์ นนท์สภุี

โครงการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการจดับรกิาร
ของศนูย์บรกิารคนพกิารทวัไป 
เทศบาลตาํบลกอ้ ประจําปี
งบประมาณ 2563

1,300.00

63-45-00252-5320300-00003 สอีอการพมิพ์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

432.00

63-45-00232-5320100-00006 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

3,294.00

63-45-00232-5320300-00010 นางรําพรรณ์ นนท์สภุี

โครงการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการจดับรกิาร
ของศนูย์บรกิารคนพกิารทวัไป 
เทศบาลตาํบลกอ้ ประจําปี
งบประมาณ 2563

1,300.00

63-45-00113-5331400-00005 ลคัก ีเทรดดงิ 3,800.00

63-45-00232-5320100-00005 นายองอาจ ตนัมูล
โครงการจ้างเหมารถรบัสง่เด็ก
นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้

23,790.00

63-45-00123-5330700-00002 รา้นแสนสทิธแิบตเตอรี 6,600.00

63-45-00112-5331400-00006 ลคัก ีเทรดดงิ 3,800.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

13/07/2563 13/07/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

14/07/2563 14/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/07/2563 15/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/07/2563 15/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/07/2563 15/07/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

15/07/2563 15/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

15/07/2563 15/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

16/07/2563 16/07/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

17/07/2563 17/07/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20/07/2563 20/07/2563
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00252-5320300-00009 นายสมบตั ิอนิแกง้
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

2,204.00

63-45-00322-5320300-00010 บรษิทั ช.โฮม จํากดั โครงการกอ่สรา้งฝายแม้ว 31,303.92

63-45-00252-5320300-00008 นางพะเยาว์ แกว้แดง
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

2,100.00

63-45-00111-5320400-00011
บรษิทั เอเค ดไีซน์ กรุป๊ จํากดั 
(สาํนกังานใหญ)่

10,165.00

63-45-00242-5410600-00001 หจก.กจิอาคมการคา้
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

110,000.00

63-45-00252-5320300-00007 สอีอการพมิพ์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

432.00

63-45-00232-5320300-00013 สอีอการพมิพ์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

432.00

63-45-00232-5320300-00015 นางสาวยุพาวด ี โกรนิทร์
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

5,200.00

63-45-00322-5320300-00009 รา้นน้องเมย์ โครงการกอ่สรา้งฝายแม้ว 5,400.00

63-45-00252-5320300-00006 นายดวง จนัสุ
เงนิรางวลัสาํหรบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิทมีีการบรหิาร
จดัการทดีี

6,900.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

23/07/2563 23/07/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

24/07/2563 24/07/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

24/07/2563 24/07/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

24/07/2563 24/07/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

24/07/2563 24/07/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

31/07/2563 31/07/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

31/07/2563 31/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

31/07/2563 31/07/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

03/08/2563 03/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

07/08/2563 07/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

07/08/2563 07/08/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

07/08/2563 07/08/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

63-45-00113-5320100-00004 รา้นมหาวนัถว้ยรางวลั รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 1,150.00

63-45-00113-5320400-00003
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,900.00

63-45-00111-5330100-00016 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 1,920.00

63-45-00111-5320400-00012 อู ่น.ลี (ช่างนี) 1,830.00

63-45-00232-5320300-00016 สอีอการพมิพ์ โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ 432.00

63-45-00232-5320300-00017 นางนภาพร มูลใจ โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ 8,400.00

63-45-00241-5330100-00002
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

4,833.00

63-45-00212-5320300-00001 นายศราวุธ เสาอา้ย
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก

30,000.00

63-45-00111-5331400-00006
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,220.00

63-45-00113-5330100-00003
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,204.00

63-45-00244-5320400-00006 อู ่น.ลี (ช่างนี) 5,050.00

63-45-00111-5330100-00015
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

16,162.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

07/08/2563 07/08/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

07/08/2563 07/08/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

17/08/2563 17/08/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

17/08/2563 17/08/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

18/08/2563 18/08/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

19/08/2563 19/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

19/08/2563 19/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

19/08/2563 19/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

21/08/2563 21/08/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00252-5320300-00010 สอีอการพมิพ์
โครงการอบรมป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศกึษา

432.00

63-45-00111-5320400-00014 บรษิทัโตโยตา้รชิ จํากดั 1,491.58

63-45-00111-5331100-00008 สอีอการพมิพ์ 216.00

63-45-00241-5411600-00001 ลคัก ีเทรดดงิ
เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบท ี2, เครือง
สาํรองไฟ

60,000.00

63-45-00111-5320400-00013
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

1,000.00

63-45-00242-5420900-00001
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการขดุสระหว้ยขจวม บ้าน
กอ้จอก หมู่ท ี3 มีปรมิาณดนิขดุ
ไม่น้อยกว่า 7,497 ลูกบาศกเ์มตร

452,100.00

63-45-00242-5421100-00002
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมฝาย
หว้ยแม่กอ้ บ้านกอ้ทุง่ หมู่ท ี1 
ซ่อมแซมหน้าฝายยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลกึ 7 เมตร

450,800.00

63-45-00232-5320300-00018 นางรําพรรณ์ นนท์สภุี

โครงการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการจดับรกิาร
ของศนูย์บรกิารคนพกิารทวัไป 
เทศบาลตาํบลกอ้ ประจําปี
งบประมาณ 2563

1,300.00

63-45-00232-5320300-00019
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

โครงการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการจดับรกิาร
ของศนูย์บรกิารคนพกิารทวัไป 
เทศบาลตาํบลกอ้ ประจําปี
งบประมาณ 2563

10,000.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

24/08/2563 24/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

24/08/2563 24/08/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

25/08/2563 25/08/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

27/08/2563 27/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

27/08/2563 27/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

27/08/2563 27/08/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

31/08/2563 31/08/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

01/09/2563 01/09/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

02/09/2563 02/09/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

02/09/2563 02/09/2563
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สงิปฏกิลู

คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

03/09/2563 03/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

07/09/2563 07/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร63-45-00111-5320100-00015 สอีอการพมิพ์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 360.00

63-45-00244-5320100-00007 นายถนอม ศรีมุ่ย
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานขบัรถขยะมูลฝอย
และสงิปฏกิลู

7,000.00

63-45-00111-5330100-00019 นางนําออ้ย กนัอตุม์ 2,435.00

63-45-00112-5320100-00006 นายศราวุธ เสาอา้ย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 10,000.00

63-45-00232-5320300-00020 รา้นอว้นโฆษณา

โครงการปรบัสภาพแวดล้อมและ
สงิอาํนวยความสะดวกของ
ผูส้งูอายุใหเ้หมาะสมและปลอดภยั
 ประจําปีงบประมาณ 2563

500.00

63-45-00242-5421100-00003 พี.เค.แอร์แอนดเ์วอร์วสิ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งตาํบลกอ้ 
อาํเภอล ี จงัหวดัลําพูน

60,000.00

63-45-00111-5331400-00007
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

3,400.00

63-45-00111-5330100-00017
หา้งหุน้สว่นจํากดั วีระศกัดิ
สงัฆภณัฑ์

5,850.00

63-45-00111-5330100-00018 อาธญัธุรกจิ 1,500.00

63-45-00241-5411800-00001 อู ่น.ลี (ช่างนี)
คา่บํารุงรกัษาและปรปับรุง
ครุภณัฑ์ของเทศบาลตาํบลกอ้

4,500.00

63-45-00242-5330200-00004 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 6,500.00

63-45-00111-5331100-00009 สอีอการพมิพ์ 450.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

07/09/2563 07/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

07/09/2563 07/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ใช้สอย รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

07/09/2563 07/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

07/09/2563 07/09/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

07/09/2563 07/09/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

07/09/2563 07/09/2563
งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

08/09/2563 08/09/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง

09/09/2563 09/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดสุาํนกังาน

09/09/2563 09/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครวั

10/09/2563 10/09/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

10/09/2563 10/09/2563
งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเกยีวเนืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

63-45-00113-5320400-00004
บรษิทั ตน้หนาวคอมพวิเตอร์ไอ
ทโีฟน จํากดั

2,400.00

63-45-00232-5320300-00021 บรษิทั โชคทวี โฮม จํากดั

โครงการปรบัสภาพแวดล้อมและ
สงิอาํนวยความสะดวกของ
ผูส้งูอายุใหเ้หมาะสมและปลอดภยั
 ประจําปีงบประมาณ 2563

39,500.00

63-45-00111-5330100-00022
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

350.00

63-45-00111-5330300-00008
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

2,615.00

63-45-00252-5320300-00011 รา้นน้องเมย์
โครงการอบรมป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศกึษา

5,200.00

63-45-00241-5330600-00006 บรษิทั ทรพัย์เพมิพูนมีโชค จํากดั 1,597.00

63-45-00112-5330100-00004
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

13,305.00

63-45-00112-5331400-00007
บรษิทั โมเดร์ิน เอ็ดดเูคชนั มอลล์ 
จํากดั

3,480.00

63-45-00111-5320100-00017 สอีอการพมิพ์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 5,040.00

63-45-00111-5330100-00021 รา้นโชคอนนัต์ 5,100.00

63-45-00111-5320100-00016 สอีอการพมิพ์ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร 600.00



เทศบาลตาํบลกอ้
อ.ลี

สรุปรายงานผลการจดัซื อจดัจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563

10/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

11/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

11/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

11/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

11/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

11/09/2563 11/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

16/09/2563 16/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

16/09/2563 16/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

21/09/2563 21/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

63-45-00111-5411800-00006
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูม่านะกลการ 
(2536) สาํนกังานใหญ่

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

1,200.00

63-45-00111-5411800-00004 บรษิทั โตโยตา้ ล้านนา จํากดั
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

12,378.08

63-45-00111-5411800-00005 อู ่น.ลี (ช่างนี)
คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

42,750.00

63-45-00242-5420900-00006
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งฝายชะลอนํา (หว้ยโป่ง2)
 บ้านกอ้ทา่ หมู่ท ี4 สนัฝายกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สงู 1
 เมตร

80,800.00

63-45-00242-5420900-00007
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งฝายชะลอนํา 
(หว้ยปนัปืน2)บ้านกอ้ทุง่ หมู่ท ี1
 สนัฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
8.00 เมตร สงู 1.00 เมตร

138,300.00

63-45-00242-5420900-00004
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งฝายชะลอนํา 
หมู่ท ี3 สนัฝายกว้าง 1.50 เมตร
 ยาว 5.00 เมตร สงู 1.00 เมตร

87,600.00

63-45-00242-5420900-00005
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งฝายชะลอนํา (หว้ยโป่ง1)
 บ้านกอ้ทา่ หมู่ท ี4 สนัฝายกว้าง 
1.5 เมตร ยาว 4.50 เมตร สงู 1 
เมตร

80,800.00

63-45-00242-5420900-00002
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งฝ่ายชะลอนํา บ้านกอ้
หนอง ม.2 สนัฝายกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 5.00 เมตร สงู 1.00 
เมตร

87,600.00

63-45-00242-5420900-00003
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งฝายชะลอนํา (หว้ยขจวม
2) บ้านกอ้จอก หมู่ท ี3 สนัฝาย
กว้าง 1.50เมตร ยาว 7 เมตร สงู
 1 เมตร

106,400.00



เทศบาลตาํบลกอ้
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21/09/2563 21/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

21/09/2563 21/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ใช้สอย คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม

21/09/2563 21/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

24/09/2563 24/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร

24/09/2563 24/09/2563
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอนื

คา่ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

29/09/2563 29/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

29/09/2563 29/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

29/09/2563 29/09/2563 งานบรหิารทวัไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

29/09/2563 29/09/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

29/09/2563 29/09/2563
งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์63-45-00112-5411600-00002 รา้น P4 คอมพวิเตอร์
เครืองสแกนเนอร์ สาํหรบังาน
เก็บเอกสารระดบัศนูย์บรกิาร 
แบบท ี2

28,500.00

63-45-00111-5411600-00002 รา้น P4 คอมพวิเตอร์
เครืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 
สาํหรบังานประมวลผล, เครือง
สาํรองไฟ

21,500.00

63-45-00112-5410100-00001 รา้นฐติพิรพาณิชย์ ตูเ้หล็ก 2 บาน 5,500.00

63-45-00111-5410100-00005 รา้นฐติพิรพาณิชย์ เกา้อสีาํนกังาน, โตะ๊คอมพวิเตอร์ 6,800.00

63-45-00111-5410100-00006 บรษิทั ลีอเิลคทรคิ เซอร์วสิ จํากดั
เครืองปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
มีระบบฟอกอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทยีู

21,900.00

63-45-00111-5410400-00001 หจก.กจิอาคมการคา้
เครืองสบูนําแบบจม, เครืองสบู
นําแบบหอยโขง่

18,900.00

63-45-00223-5410800-00001
บรษิทั เอเค ดไีซน์ กรุป๊ จํากดั 
(สาํนกังานใหญ)่

เครืองพ่นละอองฝอย 117,700.00

63-45-00242-5320400-00005 บรษิทั สอางทพิย์ จํากดั 740.00

63-45-00242-5420900-00008 หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งโพธ ิสลติา

โครงการกอ่สรา้งเสรมิผวิลาด
ยางพาราแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
รหสัทางหลวงทอ้งถนิ ลพ.ถ.
37057 สายหน้าบ้านลุงโบ หมู่ที
 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 305 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือพนืทไีม่
น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร

492,000.00

63-45-00242-5320400-00002 รา้นลําพูนอเิลคทรคิ 5,000.00
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29/09/2563 29/09/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

29/09/2563 29/09/2563
งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนกังาน

29/09/2563 29/09/2563
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

29/09/2563 29/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

29/09/2563 29/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

29/09/2563 29/09/2563 งานไฟฟ้าถนน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ63-45-00242-5420900-00012
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านกอ้หนอง
 หมู่ 2 ตาํบลกอ้

310,000.00

63-45-00242-5420900-00009
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งพนงักนัตลงิ
เรียงหนิยาแนวพรอ้มราวกนัตก
ขา้งหอ้งประชุมเทศบาลตาํบลกอ้

390,000.00

63-45-00242-5420900-00010
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุกร345
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านกอ้ทุง่ หมู่ 1 
ตาํบลกอ้

190,000.00

63-45-00212-5410100-00001 รา้นฐติพิรพาณิชย์ ตูเ้หล็ก 2 บาน 5,500.00

63-45-00231-5411600-00001 รา้น P4 คอมพวิเตอร์

เครืองคอมพวิเตอร์ สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบท ี2, เครือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
สาํนกังาน, เครืองพมิพ์แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึพมิพ์, 
เครืองสาํรองไฟฟ้า

29,500.00

63-45-00113-5410100-00002 รา้นฐติพิรพาณิชย์
โตะ๊คอมพวิเตอร์, โตะ๊ทาํงาน 
ชนิดเหล็กหน้า PVC

5,300.00


