
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม) จ ำนวน 2 

รำยกำร
1,432.00            1,432.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด

ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ
CNTR-0250/63

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์

60,000.00          60,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0251/63

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้ในกำร
ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ระบำดในพื้นที่

ต ำบลศรีวิชัย

15,536.50          15,536.50   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0252/63

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัดเทศบำล 21,523.00          21,523.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ำกัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0253/63

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 280.00               280.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0254/63

6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 500.00               500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0255/63

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,360.00            2,360.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ส่ีออกำรพิมพ์ ส่ีออกำรพิมพ์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0256/63

8 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง
พร้อมเคร่ืองด่ืม เล้ียงรับรองในกำรประชุม

สภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย สมัยสำมัญ สมัยที่
 2 คร้ังที่ 1 ประจ ำปี 2563

2,250.00            2,250.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิติชัย สวัสดี นำยกิติชัย สวัสดี รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0260/63

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,900.00          22,900.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอื่นก ำหนด

CNTR-0261/63

10 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 700.00               700.00        วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ต้อมเซอร์วิส อู่ต้อมเซอร์วิส รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0262/63

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

วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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

วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

11 ซ้ือถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

 (โควิด-19)

31,755.00          31,755.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แจ่มฟ้ำ เซฟมำร์ท 
จ ำกัด

บริษัท แจ่มฟ้ำ เซฟมำร์ท จ ำกัด รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0263/63

12 ซ้ือถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

 (โควิด-19)

47,995.00          47,995.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แจ่มฟ้ำ เซฟมำร์ท 
จ ำกัด

บริษัท แจ่มฟ้ำ เซฟมำร์ท จ ำกัด รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0264/63

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 2,560.00            2,560.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0265/63

14 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 730.00               730.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0266/63

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,650.00            1,650.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0267/63

16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,700.00            2,700.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0268/63

17 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,010.00            1,010.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพนิตพิชำ ท้ำวยศ นำงพนิตพิชำ ท้ำวยศ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0269/63


