
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 82,475.00          82,475.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์

ไอทีโฟน จ ากัด
บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ

ทีโฟน จ ากัด
ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด

ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
CNTR-0222/63

2 ฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีล หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ๋อง
 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,377 
เมตร หรือมีพื้นที่ฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีลไม่

น้อยกว่า 20,262 ตารางเมตร เทศบาล
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

940,143.45        940,143.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพนา บริษัท สุภาพนา ราคาเสนอต่ าสุด CNTR-0223/63

3 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านใหม่สุขสันต์
 หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

500 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี 

จังหวัดล าพูน

883,900.00        883,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล าพูนวันเฉลิม หจก.ล าพูนวันเฉลิม ราคาเสนอต่ าสุด CNTR-0224/63

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,165.00          11,165.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0225/63

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 14,169.00          14,169.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0226/63

6 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563

50,000.00          50,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0227/63

7 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้ในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ระบาดในพื้นที่

ต าบลศรีวิชัย

1,103.70            1,103.70     วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อินเตอร์ออยล์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0228/63

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

วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
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8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,990.00            1,990.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0230/63

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 390.00               390.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0231/63

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) จ านวน 2 รายการ 1,404.00            1,404.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0232/63

11 วางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัย
พิบัติอุทกภัย

57,400.00          57,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเทพ สามเมือง นายพรเทพ สามเมือง ราคาเสนอต่ าสุด CNTR-0233/63

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00            2,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0234/63

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 60,000.00          60,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปทิตตา พาณิชย์ ร้านปทิตตา พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0235/63

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,300.00            1,300.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุขไดนาโม ร้านสุขไดนาโม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0236/63

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,200.00            1,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0237/63

16 ซ้ือวัสดุมุงหลังคา จ านวน 3 รายการ 28,044.70          28,044.70   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.โฮม จ ากัด บริษัท ช.โฮม จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0238/63

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,890.00            5,890.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0239/63

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,092.00            1,092.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0240/63

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 630.00               630.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0241/63
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน

วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

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

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0244/63

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00               400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0245/63

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 500.00               500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ากัด

บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-0248/63


