






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 29 167,166.70             167,166.70             167,166.70             -                               

2  วิธีคดัเลอืก

  วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป :-

3  - ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์

4  - ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 2 2,463,000.00          1,603,000.00          1,603,000.00          860,000.00                  

5  - วิธีสอบราคา

รวม 31 2,630,166.70        1,770,166.70        1,770,166.70        860,000.00               

  ได้นําข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื ?อ จดัจ้าง ตามแบบ สขร. 1  

เผยแพร่  เมื�อวนัที�    4    เดือน   กุมภาพันธ์      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 มกราคม  2562

วิธีการจดัซื ?อ จดัจ้าง



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

1 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

2 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารงานคลงั คา่วสัดุ

3 บริษทั ช.โฮม จํากดั งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ

4 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั
หน้า : 1/1

อ.ลี� จ.ลําพูน ณ วนัที	 31 มกราคม  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

2,330.00

CNTR-0091/62 03/01/2562 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1.ป้ายประชาสมัพนัธ์ "เทศบาล
ตาํบลก้อ ขอเชิญชวนพี	น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลก้อ 
ยื 	นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
 ประจําปี พ.ศ.2562" ขนาด 
2.40x4.80 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
เป็นเงิน 1,728 บาท
2.ป้ายประชาสมัพนัธ์ "เทศบาล

4,428.00 4,428.00

CNTR-0090/62 02/01/2562 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 40 ถงัๆละ 25 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท

2,330.00

331.70

CNTR-0093/62 07/01/2562 วสัดสุํานกังาน 1.กระดาษA4/70G จํานวน 50 
รีมๆละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600 
บาท
2.ธงชาตไิทย 60x90 ซม. จํานวน 
50 ผนืๆละ 25 บาท เป็นเงิน 
1,250 บาท
3.ธง ว.ป.ร. รชักาลที	 10  60x90 
ซม. จํานวน 50 ผนืๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,750 บาท
4.ธง สก.สี 60x90 ซม. จํานวน 50
 ผนืๆละ 35 บา◌ื เป็นเงิน 1,750 
บาท
5.ธงชาตไิทย 120x180 ซม. 
จํานวน 1 ผนื เป็นเงิน 120 บาท

9,470.00 9,470.00

CNTR-0092/62 03/01/2562 วสัดกุ่อสรา้ง จดัซื�อลูกบิดหอ้งนํ�า JORTON สี
SS จํานวน 2 ชุดๆละ 165.85 บาท
 เป็นเงินท ั�งสิ�น 331.70 บาท

331.70



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั
หน้า : 1/1

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

5 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ

6 สี	ออการพิมพ์ งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

7 นายประการ สิงหช์ยั งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

8 รา้นน้องเมย์ งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่ใช้สอย

9 ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์

10 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานกําจดัขยะมูลฝอยและ
สิ	งปฏิกูล

คา่ใช้สอย

2,900.00

CNTR-0095/62 08/01/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศบาลตาํบลก้อเคลื	อนที	
พบประชาชนตาํบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ
 พ.ศ.2562

432.00 432.00

CNTR-0094/62 07/01/2562 วสัดคุอมพิวเตอร์ หมึกโทนเนอร์ MAXPRO/HP 
CE285A/EP325 จํานวน 5 
กล่องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 
2,900 บาท

2,900.00

9,000.00

CNTR-0097/62 08/01/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศบาลตาํบลก้อเคลื	อนที	
พบประชาชนตาํบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ
 พ.ศ.2562

7,800.00 7,800.00

CNTR-0096/62 08/01/2562 รายจ่ายเกี	ยวเนื	องกบัการ
ปฏิบตัริาชการที	ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื	นๆ

โครงการเทศบาลตาํบลก้อเคลื	อนที	
พบประชาชนตาํบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ
 พ.ศ.2562

9,000.00

2,200.00

CNTR-0099/62 15/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ
เทศบาลตาํบลก้อ หมายเลขทะเบียน
 บม 1379 ลําพูน
1.ดามเหล็กยกด ั�ม  จํานวน 4,800 
บาท
2.เช็คระบบซิลินอย   จํานวน 850 
บาท
3.นํ�ามนัไฮโดรลิค  จํานวน 180 

6,230.00 6,230.00

CNTR-0098/62 15/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 2,200.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั
หน้า : 1/1

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

11 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั

คา่ใช้สอย

12 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

13 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานบริหารท ั	วไป คา่ใช้สอย

14 อู่ น.ลี�(ช่างนี) งานบริหารท ั	วไป คา่ครุภณัฑ์

15 นายโสภณ  มีมงั งานไฟฟ้าถนน คา่ใช้สอย

4,650.00

CNTR-0101/62 17/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง TATA หมายเลข
ทะเบียน นข 3639 ลําพูน
1.ถ่านนํ�ามนัเครื	อง 1 แกลอน เป็น
เงิน 1,150 บาท
2.กรองนํ�ามนัเครื	อง เป็นเงิน 280
 บาท
3.คา่แรง เป็นเงิน 150 บาท

1,580.00 1,580.00

CNTR-0100/62 16/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม 1.ซ่อมไฟเลนและวทิย ุ680 บาท 
2.เช็คระบบไฟ,ช็อปเบรกและ
คา่แรง 2,500 บาท 3.ข ั�วหม้อ บวก
 2 ลบ 2 จํานวน 4 ตวัๆละ 60 บาท 
เป็นเงิน 240 บาท 4.ดเีรย ์380 
บาท 5.ซ่อมไดร์ชาร์จ 850 บาท

4,650.00

2,970.00

CNTR-0103/62 17/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

คา่บํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 9,000.00 9,000.00

CNTR-0102/62 17/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง TATA หมายเลข
ทะเบียน นข 3639 ลําพูน
1.ลูกปืน ล้อหน้า ตบัใหญ่ จํานวน 2
 ตวัๆละ 580 บาท เป็นเงิน 1,160 
บาท
2.ลูกปืนล้อหน้า ตบัเล็ก จํานวน 2 
ตวัๆละ 480 บาท เป็นเงิน 960 บาท

2,970.00

15,200.00CNTR-0104/62 22/01/2562 รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	ง
บริการ

รายจ่ายเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบริการ 15,200.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั
หน้า : 1/1

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

16 สี	ออการพิมพ์ งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ

17 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์

18 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่ครุภณัฑ์

19 สี	ออการพิมพ์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

20 นางนํ�าอ้อย กนัอุตม์ งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

CNTR-0105/62 23/01/2562 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ้างจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์รางวลั
พระปกเกล้าฯ ของเทศบาลตาํบลก้อ
 ประจําปี 2561 ขนาด 2.40x4.80 
เมตร จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 
1,728 บาท

1,728.00 1,728.00

2,600.00

CNTR-0107/62 23/01/2562 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื	องคอมพิวเตอร์ สําหรบังาน
ประมวลผล แบบที	 2

27,500.00 27,500.00

CNTR-0106/62 23/01/2562 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื	องพิมพ์เลเซอร์-ขาวดาํ 2,600.00

600.00

CNTR-0109/62 24/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัด(ุนํ�าดื 	ม) จํานวน 2 รายการ
1.นํ�าดื 	มชนิดบรรจุขวด ขนาด 1 
ลิตร(20 ขวด) จํานวน 30 ลงัๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
2.นํ�าดื	มชนิบรรจุถงั ขนาด 20 ลิตร
 จํานวน 35 ถงัๆละ 25 บาท บาท 
เป็นเงิน 875 บาท

1,925.00 1,925.00

CNTR-0108/62 23/01/2562 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ้างจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ 
รณรงคแ์ยกขยะก่อนทิ�ง/โนโฟม/
โนพลาสตกิ ขนาด 1.00x2.00 
เมตร จํานวน 2 ป้ายๆละ 300 บาท 
เป็นเงินท ั�งสิ�น 600 บาท

600.00



เทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อเทศบาลตําบลก้อ

รายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนัรายงานการก่อหนี�ผูกพนั
หน้า : 1/1

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

21 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ

22 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

23 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
เคหะและชุมชน

คา่วสัดุ

24 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไปเกี	ยวกบั
สงัคมสงเคราะห์

คา่วสัดุ

25 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารงานคลงั คา่วสัดุ

26 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานบริหารท ั	วไป คา่วสัดุ

2,900.00

CNTR-0111/62 25/01/2562 วสัดคุอมพิวเตอร์ จดัซื�อวสัดคุอมพิวเตอร์ หมึกโทน
เนอร์ THINKING/HP 
RCE285A/325 จํานวน 4 
กล่องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 
2,320 บาท

2,320.00 2,320.00

CNTR-0110/62 25/01/2562 วสัดคุอมพิวเตอร์ จดัซื�อวสัดคุอมพิวเตอร์ หมึกโทน
เนอร์ THINKING/HP 
RCE285A/325 จํานวน 5 
กล่องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 
2,900 บาท

2,900.00

4,600.00

CNTR-0113/62 25/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน จํานวน 3 
รายการ
1.กระดาษ A4/70แกรม จํานวน 
50 รีมๆละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600
 บาท
2.กระดาษอิงคเ์จท/180แกรม 
จํานวน 3 แพ็ตๆละ 260 บาท เป็น
เงิน 780 บาท

5,668.00 5,668.00

CNTR-0112/62 25/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน จํานวน 1 
รายการ
1. กระดาษ A4/70แกรม จํานวน 
50 รีมๆละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600
 บาท

4,600.00

11,497.00

CNTR-0115/62 25/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน สํานกัปลดั 
จํานวน 25 รายการ(รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย)

12,956.00 12,956.00

CNTR-0114/62 25/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน กองคลงั 
จํานวน 29 รายการ (รายละเอียด
ตามเอกสารแทบท้าย)

11,497.00
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27 บริษทั โมเดริ์น เอ็ดดเูคช ั	น 
มอลล์ จํากดั

งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ

28 หา้งหุน้ส่วนจํากดั 
จ.จรญัซพัพลายส์

งานไฟฟ้าถนน คา่ที	ดนิและสิ	งก่อสรา้ง

29 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานวางแผนสถิตแิละ
วชิาการ

คา่วสัดุ

30 บริษทั ตน้หนาว
คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จํากดั

งานบริหารงานคลงั คา่ใช้สอย

31 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เคเคพี 
คอนสตรคัช ั	น 2016

งานไฟฟ้าถนน คา่ที	ดนิและสิ	งก่อสรา้ง

8,281.00

CNTR-0117/62 31/01/2562 คา่ก่อสรา้งสิ	งสาธารณูปการ โครงการขดุสระเก็บนํ�าหว้ยขี	 หมู่ที	 
2 บ้านก้อหนอง ปริมาตรดนิขดุไม่
น้อยกวา่ 38,000 ลูกบาศก์เมตร

1,223,000.00 1,223,000.00

CNTR-0116/62 28/01/2562 วสัดสุํานกังาน จดัซื�อวสัดสุํานกังาน กองวชิาการ
และแผนงาน จํานวน 10 รายการ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

8,281.00

2,090.00

CNTR-0119/62 30/01/2562 คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม จ้างบํารุงรกัษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เ(ครื	องพิมพ์
เอกสาร G2000)
1.เปลี	ยนตลบัหมึกดาํ จํานวน 1 
ตลบั เป็นเงิน 1,890 บาท
2.เปลี	ยนตลบัหมึกสี จํานวน 1 ตลบั
 เป็นเงิน 2,090 บาท

3,980.00 3,980.00

CNTR-0118/62 30/01/2562 วสัดคุอมพิวเตอร์ จดัซื�อวสัดคุอมพิวเตอร์ กอง
วชิาการและแผนงาน จํานวน 5 
รายการ
1.Flash Drive 64 GB จํานวน 1 
อนัๆละ 530 บาท
2.หมึก Canon GI-790 BK 
จํานวน 1 ขวดๆละ 390 บาท
3.หมึก Canon GI-790 C จํานวน
 1 ขวดๆละ 390 บาท
4.หมึก Canon GI-790 M จํานวน
 1 ขวดๆละ 390 บาท
5.หมึก Canon GI-790 Y จํานวน
 1 ขวดๆละ 390 บาท

2,090.00

380,000.00CNTR-0124/62 31/01/2562 คา่ก่อสรา้งสิ	งสาธารณูปการ โครงการขดุสระเก็บนํ�าหว้ยตอ้ หมู่ที	
 1 บ้านก้อทุ่ง ปริมาตรดนิขดุไม่
น้อยกวา่ 3,515 ลูกบาศก์เมตร

380,000.00
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