
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00          30,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุณีย์ มณีขัติย์ นางสุณีย์ มณีขัติย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด

ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
CNTR-0059/63

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000.00          40,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุณีย์ มณีขัติย์ นางสุณีย์ มณีขัติย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0060/63

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00          20,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ จายป่าตาล นายธีรพงษ์ จายป่าตาล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0061/63

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00          15,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพร กรมหลวง นางอ าไพร กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0062/63

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 95,000.00          95,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธรรม ปาระพรหม นายสุธรรม ปาระพรหม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0063/63

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562

42,640.00          42,640.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0064/63-1

7 ค่าจ้างเหมาบริการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม)่

11,980.00          11,980.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0065/63

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิชา ตาแก้ว นางสาวนันทิชา ตาแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0066/63

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00          20,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพร กรมหลวง นางอ าไพร กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0067/63

10 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 10,000.00          10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ตากันธะ นายชัยณรงค์ ตากันธะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0068/63

11 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น

4,490.00            4,490.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนครพิงค์เซ็นเตอร์ ร้านนครพิงค์เซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0069/63

12 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น

7,680.00            7,680.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนครพิงค์เซ็นเตอร์ ร้านนครพิงค์เซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0070/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

13 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 4,000.00            4,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิภา กันทะตรี นางสาววรรณิภา กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0071/63

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 18,000.00          18,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่ตืนอิเลคทริค ร้านแม่ตืนอิเลคทริค ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0072/63

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 38,594.90          38,594.90   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0073/63

16 จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนส าหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลศรีวิชัย

259,910.00        259,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

CNTR-0074/63

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,070.00            2,070.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0075/63

18 จัดซ้ือนมโรงเรียนส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน  100  วัน

74,354.00          74,354.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

CNTR-0076/63

19 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1,800.00            1,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0077/63

20 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 14,900.00          14,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจอาคม
การค้า

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจอาคม
การค้า

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0078/63

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 35,200.00          35,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปทิตตา พาณิชย์ ร้านปทิตตา พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0079/63

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) จ านวน 2 
รายการ

1,184.00            1,184.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0080/63

23 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 27,000.00          27,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แสนเรือน นายบุญธรรม แสนเรือน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0081/63

24 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

18,000.00          18,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางแสงมอญ วัฒนกุลสุวรรณ นางแสงมอญ วัฒนกุลสุวรรณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0082/63
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ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

25 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

500.00               500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0083/63

26 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00          10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0084/63

27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 6,000.00            6,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุชาดา ยะมะโน นางสุชาดา ยะมะโน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0085/63

28 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 6,750.00            6,750.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพร ต๊ะพรหม นางสุพร ต๊ะพรหม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0086/63

29 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 400.00               400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0087/63

30 ค่าจ้างเหมาบริการ 900.00               900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเหมียว ล าพูนโฆษณา ร้านเหมียว ล าพูนโฆษณา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0088/63

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 14,047.00          14,047.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0090/63

32 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 3,600.00            3,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปทิตตา พาณิชย์ ร้านปทิตตา พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0091/63

33 ค่าจ้างเหมาบริการ 27,000.00          27,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ นางสาวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0092/63

34 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00            1,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญ จินาวัน นางเพ็ญ จินาวัน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0093/63

35 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562

41,000.00          41,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0094/63-1

36 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
คนพิการ

20,000.00          20,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทย
พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทย
พาณิชย์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0095/63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

37 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
คนพิการ

20,000.00          20,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทย
พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทย
พาณิชย์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0096/63

38 ค่าจ้างเหมาบริการ 500.00               500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0097/63

39 ค่าส ารวจข้อมูลขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ 9,000.00            9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญปั๋น ตาสุยะ นายบุญปั๋น ตาสุยะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0098/63

40 ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000.00          80,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ ศรีสืบ นายสุขสันต์ ศรีสืบ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0099/63

41 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,500.00            5,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0100/63

42 ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาล 4,000.00            4,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เว็บ
ไชต์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เว็บไชต์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0101/63

43 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสา 400.00               400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0102/63

44 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 19,995.00          19,995.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปทิตตา พาณิชย์ ร้านปทิตตา พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0103/63

45 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,200.00            1,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0105/63

46 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,110.00            4,110.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0106/63

47 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 12,000.00          12,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพร ต๊ะพรหม นางสุพร ต๊ะพรหม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0107/63


