


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 2,225.00       4/5/2563 0222/2563 1
2 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,190.00       4/5/2563 0223/2563 1
3 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,170.00       19/5/2563 0234/2563 1
4 3-5012-00542-67-3 ร้านมหาวันถ้วยรางวัล จ้างท้าตรายาง 920.00          20/5/2563 0235/2563 1
5 0-5155-58000-36-3 บริษัท ช.โฮม จ้ากัด ซื อกระเบื อง(วาตภัย) 508.25          20/5/2563 0236/2563 2
6 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 250.00          20/5/2563 0237/2563 1
7 3-5012-00542-67-3 ร้านมหาวันถ้วยรางวัล จ้างท้าตรายาง 670.00          27/5/2563 0245/2563 1
8 0-5155-58000-36-3 บริษัท ช.โฮม จ้ากัด ซื อวัสดุก่อสร้าง 4,510.05       28/5/2563 0246/2563 1
9 3-5106-00404-83-8 ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,498.00       29/5/2563 0248/2563 1

10 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,600.00       29/5/2563 0249/2563 1
11 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ จ้างท้าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 732.00          29/4/2563 0250/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 3 เดอืนพฤษภำคม  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)

21,273.30     

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 ่ 3 เดอืนพฤษภำคม  2562 



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 2,075.00       2/6/2563 0251/2563 1
2 1-5104-00021-15-7 อู่ น.ลี  (ช่างน)ี จ้างซ่อมแซมรถขยะ 3,410.00       9/6/2563 0255/2563 1
3 1-5104-00152-49-9 นางสาวพัทธมน  ค้าไฮ จ้างติดตั งระบบเน็ตเวิร์ค 1,500.00       10/6/2563 0258/2563 1
4 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการประชุมสัมนาการจัดท้างบ 432.00          15/6/2563 0261/2563 1
5 3-5104-00327-63-5 นายบุญเรียบ  ผันอินทร์ โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 4,000.00       15/6/2562 0263/2563 1
6 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 432.00          15/6/2562 0264/2563 1
7 5-5104-90005-20-5 นางสาวแสงหล้า  ตุ่นฝ้ัน โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 4,000.00       15/6/2563 0265/2563 1
8 3-5101-00495-33-8 ไอเดีย มีเดีย จ้างท้าป้ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทย 990.00          18/6/2563 0269/2563 1
9 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ ป้ายโครงการหล่อเทียนพรรษา 432.00          23/6/2563 0271/2563 1

10 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500.00          26/6/2563 0274/2563 1
11 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,170.00       26/6/2563 0275/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 3 เดอืน มถุินำยน  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)

18,941.00     

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 ่ 3 เดอืน มถุินำยน  2562

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)
1 1-5104-00021-15-7 อู่ น.ล้ี (ช่างน)ี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้้า 4,880.00       1/4/2563 0198/2563 1
2 3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ จ้างท้าป้ายจุดคัดกรองโรคโควิด 19 180.00          1/4/2563 0199/2563 2
3 5-5104-00020-12-9 นางน้้าอ้อย  กันอุตม์ น้้าด่ืม 2,935.00       2/4/2563 0202/2563 1
4 0-5155-60001-19-3 บริษัท สอางทิพย์ จ้ากัด ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00       2/4/2563 0203/2563 1
5 0-5155-56000-32-3 บ.ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน ซ้ือวัสดุคอทพิวเตอร์ 1,580.00       8/4/2563 0204/2563 1
6 0-5155-60000-88-0 บ.ดอยงาม จ้ากัด ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 390.00          9/4/2563 0205/2563 1
7 0-5155-60001-19-3 บริษัท สอางทิพย์ จ้ากัด ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,260.00       14/4/2563 0206/2563 1
8 0-9940-00165-50-1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอล้ี ค่าบริการซ่อมไฟฟ้า 525.99          21/4/2563 0207/2563 1
9 0-5155-58000-36-3 บริษัท ช.โฮม จ้ากัด ซ้ือกระเบือ้ง(วาตภัย) 2,081.15       23/4/2563 0208/2563 2

10 0-5135-60001-33-7 หจก.วีระศักด์ิสังฆภัณฑ์ ซ้ือถุงยังชีพ(โควิด-19) 2,100.00       21/4/2563 0209/2563 2
11 0-5135-60001-33-7 หจก.วีระศักด์ิสังฆภัณฑ์ ซ้ือถุงยังชีพ(โควิด-19) 1,800.00       21/4/2563 0210/2563 2
12 0-5135-60001-33-7 หจก.วีระศักด์ิสังฆภัณฑ์ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,176.00       27/4/2563 0217/2563 1
13 0-5155-58000-36-3 บริษัท ช.โฮม จ้ากัด ซ้ือกระเบือ้ง(วาตภัย) 294.25          27/4/2563 0218/2563 2
14 0-5135-60001-09-4 หจก.สามพญาการยาง ล้ี จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน 1,300.00       27/4/2563 0220/2563 1
15 0-5155-35000-07-3 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,480.00       29/4/2563 0221/2563 1

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 3 เดอืนเมษำยน 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)

26,182.39     

หมำยเหต ุ: เงื่อนไขกำรบันทึกขอ้มลู
(1) ระบุล้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมทีม่ีการจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
              ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
              ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่ 3 เดอืนเมษำยน ๒๕๖๒  


