
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน

มีนำคม 2563
48,711.00          48,711.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม

อินเตอร์ออยล์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม

อินเตอร์ออยล์
รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด

ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ
CNTR-0142/63-1

2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 780.00               780.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ส่ีออกำรพิมพ์ ส่ีออกำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0175/63

3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 240.00               240.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วนโฆษณำ ร้ำนอ้วนโฆษณำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0176/63

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 7,971.50            7,971.50     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.โฮม จ ำกัด บริษัท ช.โฮม จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0178/63

5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0179/63

6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสงกรำนต์ ชัยยะ นำยสงกรำนต์ ชัยยะ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0180/63

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนม์วรินทร์ คล้ำยณรงค์ นำยชนม์วรินทร์ คล้ำยณรงค์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0181/63

8 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยเดช นิลโขง นำยชัยเดช นิลโขง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0182/63

9 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแดง เตจะสังข์ นำยแดง เตจะสังข์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0183/63

10 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ ปะละอ้ำย นำยวิทยำ ปะละอ้ำย รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0184/63

11 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกวินทรำ สิงห์เส นำงสำวกวินทรำ สิงห์เส รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0185/63

12 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชวกร วรรณภิละ นำยชวกร วรรณภิละ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0186/63

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

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธิ์ ชัยแสน นำยศิรสิทธิ์ ชัยแสน รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0187/63

14 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธงชัย อุตมะ นำยธงชัย อุตมะ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0188/63

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0189/63

16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปพิชญำ ไชยวุฒิ นำงสำวปพิชญำ ไชยวุฒิ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0190/63

17 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ หม่องค ำ นำยนครินทร์ หม่องค ำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0191/63

18 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจัน อินต๊ะใจ นำยสมจัน อินต๊ะใจ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0192/63

19 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0193/63

20 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริกุล วงศ์ชัย นำงศิริกุล วงศ์ชัย รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0194/63

21 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0195/63

22 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 54,000.00          54,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ นำงสำวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0196/63

23 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจจำกก
รมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

28,836.00          28,836.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0197/63

24 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,000.00            1,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียว ล ำพูนโฆษณำ ร้ำนเหมียว ล ำพูนโฆษณำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0198/63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

25 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,780.00            1,780.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียว ล ำพูนโฆษณำ ร้ำนเหมียว ล ำพูนโฆษณำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0199/63

26 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 400.00               400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0200/63

27 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม) จ ำนวน 2 รำยกำร 1,960.00            1,960.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0201/63

28 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 9,362.50            9,362.50     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.โฮม จ ำกัด บริษัท ช.โฮม จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0202/63

29 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองคลัง 60,000.00          60,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0203/63

30 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ 60,000.00          60,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0204/63

31 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล ำพูน
องค์กำรบริหำรจังหวัดล ำพูน

29,200.00          29,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0205/63

32 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล ำพูน
องค์กำรบริหำรจังหวัดล ำพูน

50,000.00          50,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0206/63

33 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล ำพูน
องค์กำรบริหำรจังหวัดล ำพูน

50,000.00          50,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่เทย
พำณิชย์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0207/63

34 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 5
 รำยกำร

15,500.00          15,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮักยำ ร้ำนฮักยำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0208/63

35 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 7
 รำยกำร

7,095.00            7,095.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฮักยำ ร้ำนฮักยำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0209/63

36 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 3,585.00            3,585.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0210/63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

37 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 200.00               200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ส่ีออกำรพิมพ์ ส่ีออกำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0211/63

38 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 800.00               800.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ส่ีออกำรพิมพ์ ส่ีออกำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0212/63

39 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 4,500.00            4,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวสันต์ ก๋ำปัญญำ นำยวสันต์ ก๋ำปัญญำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0213/63

40 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,500.00            1,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญ จินำวัน นำงเพ็ญ จินำวัน รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0214/63

41 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 1
 รำยกำร

3,000.00            3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หมอมวลชน 882 ล้ี หมอมวลชน 882 ล้ี รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0215/63

42 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรเย็บหน้ำกำกผ้ำ จ ำนวน
 3 รำยกำร

72,965.00          72,965.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมรธนำ ร้ำนอมรธนำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0216/63

43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 36,300.00          36,300.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ลัคกี้ เทรดด้ิง ลัคกี้ เทรดด้ิง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0217/63

44 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,350.00            1,350.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0218/63

45 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 11,000.00          11,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0219/63

46 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร

9,575.00            9,575.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ศิลำพำณิชย์ ศิลำพำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0220/63

47 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 7,790.00            7,790.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0221/63


