
แบบ สขร. 1

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

หรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ ำเดือน

กรกฎำคม 2563
50,000.00          50,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม

อินเตอร์ออยล์
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม

อินเตอร์ออยล์
รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด

ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ
CNTR-0270/63

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 28,178.00          28,178.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจอำคม
กำรค้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจอำคม
กำรค้ำ

รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0271/63

3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 730.00               730.00        วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ต้อมเซอร์วิส อู่ต้อมเซอร์วิส รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0272/63

4 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 16,000.00          16,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ สำมเมือง นำยพรเทพ สำมเมือง รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0273/63

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม) จ ำนวน 2 รำยกำร 1,860.00            1,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0274/63

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 9,600.00            9,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัย ขมำโต นำยสมัย ขมำโต รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0275/63

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 5,500.00            5,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์
ไอทีโฟน จ ำกัด

บริษัท ต้นหนำวคอมพิวเตอร์ไอ
ทีโฟน จ ำกัด

รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0276/63

8 โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 49,911.00          49,911.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.โฮม จ ำกัด บริษัท ช.โฮม จ ำกัด รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0277/63

9 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 9,600.00            9,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัย ขมำโต นำยสมัย ขมำโต รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0278/63

10 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 11,890.00          11,890.00   วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ น.ล้ี (ช่ำงน)ี อู่ น.ล้ี (ช่ำงนี) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0279/63

11 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,750.00          10,750.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0280/63

12 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 1 รำยกำร

11,800.00          11,800.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ ำกัด รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0281/63

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563
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หรือจ้ำง

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

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 74,140.30          74,140.30   วิธีเฉพำะเจำะจง เอเค ออโต้พำร์ทแอนด์เซอร์วิส เอเค ออโต้พำร์ทแอนด์เซอร์วิส รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0282/63

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง 50,455.00          50,455.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ร้ำน ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0283/63

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 3,860.00            3,860.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ น.ล้ี (ช่ำงน)ี อู่ น.ล้ี (ช่ำงนี) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0284/63

16 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 19,200.00          19,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัย ขมำโต นำยสมัย ขมำโต รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0285/63

17 โครงกำรวิทยำลัยสูงวัย 3,750.00            3,750.00     นำงบัวผัน ยอดแก้ว นำงบัวผัน ยอดแก้ว รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0286/63

18 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 37,900.00          37,900.00   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจอำคม
กำรค้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจอำคม
กำรค้ำ

รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-0287/63

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัดเทศบำล 8,423.00            8,423.00     บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ำกัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ำกัด รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0288/63

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 16,208.00          16,208.00   ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ ร้ำนปทิตตำ พำณิชย์ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0289/63

21 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 1,458.00            1,458.00     ร้ำนอ้วนโฆษณำ ร้ำนอ้วนโฆษณำ รำคำที่เคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0290/63


