
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต าบลศรีวิชัย
113,118.20        113,118.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ยะวา นายธีรภัทร ยะวา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด

ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
CNTR-0002/63-2

2 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลศรีวิชัย

113,118.20        113,118.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสายพิน ทาสา นางสายพิน ทาสา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0003/63-2

3 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลศรีวิชัย

124,430.20        124,430.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเกศรา วรรณภิละ นางเกศรา วรรณภิละ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0004/63-2

4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563

37,415.00          37,415.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0111/63-2

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 450.00               450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0143/63

6 โต๊ะท างาน 7,900.00            7,900.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเอ็น พาณิชย์ ร้านพีพีเอ็น พาณิชย์ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-0144/63

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) จ านวน 2 รายการ 1,432.00            1,432.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0145/63

8 ซ้ือกระเบื้องมุงหลังคา จ านวน 250 แผ่น 6,687.50            6,687.50     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.โฮม จ ากัด บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0146/63

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 300.00               300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0148/63

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000.00            1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0149/63

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 40,005.00          40,005.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปทิตตา พาณิชย์ ร้านปทิตตา พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0150/63

12 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

10,000.00          10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางเอื้องไพร ธรรมป๊อก นางเอื้องไพร ธรรมป๊อก ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0151/63

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

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

13 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

8,700.00            8,700.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิคม ธรรมป๊อก นายนิคม ธรรมป๊อก ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0152/63

14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

6,000.00            6,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแสงหล้า เยตา นางสาวแสงหล้า เยตา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0153/63

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,150.00            3,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0154/63

16 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

7,000.00            7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง นายช านาญวิทย์ เชษฐธง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0155/63

17 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ าด่ืม
ส าหรับผู้ว่าราชการและคณะ จ านวน 150 

ชุด

11,250.00          11,250.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนทร ไชยค า นางสุนทร ไชยค า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0156/63

18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าต าบลศรีวิชัย

750.00               750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคอนโดปร้ิน ร้านคอนโดปร้ิน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0157/63

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าต าบลศรีวิชัย

4,875.00            4,875.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสร้อยระย้า เตจะสังข์ นางสร้อยระย้า เตจะสังข์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0159/63

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าต าบลศรีวิชัย

390.00               390.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0160/63

21 โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย

2,500.00            2,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม แสนเรือน นายบุญธรรม แสนเรือน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0161/63

22 โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย

3,000.00            3,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิภา กันทะตรี นางสาววรรณิภา กันทะตรี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0162/63

23 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563

1,000.00            1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จันสุ นายอ านาจ จันสุ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0163/63

24 โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย

4,000.00            4,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางคนึงนิจ ยอดแก้ว นางคนึงนิจ ยอดแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0164/63
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

25 ค่าจ้างเหมาบริการ 780.00               780.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0165/63

26 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 3,000.00            3,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายค าอ้าย ด้วงประสิทธิ์ นายค าอ้าย ด้วงประสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0166/63

27 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 25 รายการ 42,635.00          42,635.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0167/63

28 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 11,114.00          11,114.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0168/63

29 ค่าจ้างเหมาบริการ 800.00               800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0170/63

30 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00            1,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0171/63

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2
 รายการ

47,080.00          47,080.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอส คอร์ปอเรชั่น
 2020 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นเอส คอร์ปอเรชั่น 
2020 จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0172/63

32 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ

9,900.00            9,900.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0173/63


