
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง 20,000.00          20,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เค. เคมีภัณฑ์ เอ.เค. เคมีภัณฑ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด

ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
CNTR-0043/63

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,680.00            6,680.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเกษมชัยมอเตอร์ ป่าซาง ร้านเกษมชัยมอเตอร์ ป่าซาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0044/63

3 โครงการเยาวชนอาสาคัดแยกขยะ 17,500.00          17,500.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิภา กันทะตรี นางสาววรรณิภา กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0045/63

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 134,145.00        134,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ จายป่าตาล นายธีรพงษ์ จายป่าตาล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0046/63

5 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ กันทะตรี นายนิพนธ์ กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0047/63

6 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิภา กันทะตรี นางสาววรรณิภา กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0048/63

7 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

1,170.00            1,170.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0049/63

8 ค่าวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 1,568.00            1,568.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0050/63

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรม "จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร."

780.00               780.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0051/63

10 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานตามรอย
พระราชด าริเทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี 

จังหวัดล าพูน

450.00               450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0052/63

11 โครงการเยาวชนอาสาคัดแยกขยะ 450.00               450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0053/63

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,780.00            6,780.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0054/63

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

วันที่ 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง

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

วันที่ 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

13 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

5,000.00            5,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แสนเรือน นายบุญธรรม แสนเรือน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0055/63

14 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

30,000.00          30,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางคนึงนิจ ยอดแก้ว นางคนึงนิจ ยอดแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0056/63

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  12 
รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

18,959.00          18,959.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0057/63

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน  10  รายการ 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย

7,975.00            7,975.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0058/63


