
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 453,600.00        453,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทอน บุญสุง นายทอน บุญสุง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด

ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
CNTR-0001/63

2 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลศรีวิชัย

120,000.00        120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ยะวา นายธีรภัทร ยะวา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0002/63

3 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลศรีวิชัย

120,000.00        120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสายพิน ทาสา นางสายพิน ทาสา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0003/63

4 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลศรีวิชัย

132,000.00        132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกศรา วรรณภิละ นางเกศรา วรรณภิละ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0004/63

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเดช นิลโขง นายชัยเดช นิลโขง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0006/63

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายแดง เตจะสังข์ นายแดง เตจะสังข์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0007/63

7 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนม์วรินทร์ คล้ายณรงค์ นายชนม์วรินทร์ คล้ายณรงค์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0008/63

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ ชัยยะ นายสงกรานต์ ชัยยะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0009/63

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ปะละอ้าย นายวิทยา ปะละอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0010/63

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจัน อินต๊ะใจ นายสมจัน อินต๊ะใจ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0011/63

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา ไชยวุฒิ นางสาวปพิชญา ไชยวุฒิ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0012/63

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ หม่องค า นายนครินทร์ หม่องค า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0013/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562
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13 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกวินทรา สิงห์เส นางสาวกวินทรา สิงห์เส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0014/63

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายชวกร วรรณภิละ นายชวกร วรรณภิละ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0015/63

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางณพัฐภรณ์ ยะมัง นางณพัฐภรณ์ ยะมัง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0016/63

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริกุล วงศ์ชัย นางศิริกุล วงศ์ชัย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0017/63

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0018/63

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย อุตมะ นายธงชัย อุตมะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0020/63

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์ ชัยแสน นายศิรสิทธิ์ ชัยแสน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0021/63

20 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิราตรี ยอดแก้ว นางสาววิราตรี ยอดแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0022/63

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0023/63

22 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวัย
สวรรคตพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

900.00               900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิริ อุดสาพะแล นายพงศ์สิริ อุดสาพะแล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0024/63

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,715.00            5,715.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0025/63

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 1,350.00            1,350.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0026/63
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

25 โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 10,000.00          10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แสนเรือน นายบุญธรรม แสนเรือน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0027/63

26 โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางคนึงนิจ ยอดแก้ว นางคนึงนิจ ยอดแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0028/63

27 โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 10,000.00          10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิภา กันทะตรี นางสาววรรณิภา กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0029/63

28 โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0030/63

29 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

1,000.00            1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สิริ อุดสาพะแล นายพงศ์สิริ อุดสาพะแล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0031/63


