
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม) จ ำนวน 2 รำยกำร 1,620.00            1,620.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด

ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ
CNTR-0108/63

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน
มกรำคม 2563

40,983.00          40,983.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0110/63-1

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้ในกำร
ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ระบำดในพื้นที่

ต ำบลศรีวิชัย

1,450.00            1,450.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0112/63

4 โครงกำรวิทยำลัยสูงวัย 1,150.00            1,150.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำสสโตร์ ร้ำนบำสสโตร์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0113/63

5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 390.00               390.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0114/63

6 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล ำพูน
องค์กำรบริหำรจังหวัดล ำพูน

50,000.00          50,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0115/63

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,125.00            2,125.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ำกัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0116/63

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

61,200.00          61,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยรุ่งโรจน์ วัชระเสนีย์ นำยรุ่งโรจน์ วัชระเสนีย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0117/63

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3 รำยกำร 2,241.00            2,241.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ำกัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0118/63

10 โครงกำรวิทยำลัยสูงวัย 5,200.00            5,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำสสโตร์ ร้ำนบำสสโตร์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0119/63

11 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืม เพื่อเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำ

เทศบำล

2,250.00            2,250.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประไพ คิดธิวงศ์ นำงประไพ คิดธิวงศ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0120/63

12 โครงกำรวิทยำลัยสูงวัย 6,000.00            6,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุพร ต๊ะพรหม นำงสุพร ต๊ะพรหม รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0121/63

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

วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง

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

วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 9,450.00            9,450.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0122/63

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 4,740.00            4,740.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0123/63

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 890.00               890.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0124/63

16 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 141,500.00        141,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทีพี เคมีคัล ซัพพลำย หจก.ทีพี เคมีคัล ซัพพลำย รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0125/63

17 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลศรีวิชัย

12,000.00          12,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอ ำไพร กรมหลวง นำงอ ำไพร กรมหลวง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0126/63

18 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลศรีวิชัย

7,000.00            7,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ ตำกันธะ นำยชัยณรงค์ ตำกันธะ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0127/63

19 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลศรีวิชัย

15,000.00          15,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงคนึงนิจ ยอดแก้ว นำงคนึงนิจ ยอดแก้ว รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0128/63

20 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 15,873.45          15,873.45   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ชัยพัฒนำยำนยนต์ หจก.ชัยพัฒนำยำนยนต์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0129/63

21 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00            8,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวงศ์ ปันกองแก้ว นำยวงศ์ ปันกองแก้ว รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0130/63

22 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,000.00            2,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0131/63

23 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 11,610.00          11,610.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมชัยมอเตอร์ ป่ำซำง ร้ำนเกษมชัยมอเตอร์ ป่ำซำง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0132/63

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 930.00               930.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0133/63
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ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 1,910.00            1,910.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0134/63

26 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 3,000.00            3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ริมไทรคอมพิวเตอร์ ริมไทรคอมพิวเตอร์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0135/63

27 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,100.00            2,100.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธวัช ดีต๋ัน นำยธวัช ดีต๋ัน รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0136/63

28 โต๊ะเหล็กเสริมข้ำง 3,900.00            3,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพีเอ็น พำณิชย์ ร้ำนพีพีเอ็น พำณิชย์ รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0137/63

29 โต๊ะส ำนักงำน 6,000.00            6,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพีเอ็น พำณิชย์ ร้ำนพีพีเอ็น พำณิชย์ รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0139/63

30 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,850.00            2,850.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0140/63

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 7,990.00            7,990.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0141/63


