
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    42,600.00    42,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา สมบุญโสด นางสาวอารียา สมบุญโสด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00008/65-1 28/02/2565

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    31,016.00    31,016.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00030/65-4 24/02/2565

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    36,000.00    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์ นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00043/65-1 04/02/2565

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    37,800.00    37,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ โกสุโท นายสุรินทร์ โกสุโท ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00048/65-1 28/02/2565

5 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    36,000.00    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย อุตมะ นายธงชัย อุตมะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00064/65-1 22/02/2565

6 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    36,000.00    36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ปารมี นางสาวเบญจวรรณ ปารมี ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00067/65-1 22/02/2565

7 น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งานราชการและสนับสนุนการปฏิบัต
งานเทศบาล

   90,000.00    90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00202/65 01/02/2565

8 น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งานราชการและสนับสนุนการปฏิบัต
งานเทศบาล

   87,093.92    87,093.92 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00202/65-1 08/02/2565

9 น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งานราชการและสนับสนุนการปฏิบัต
งานเทศบาล

   88,617.04    88,617.04 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00202/65-2 24/02/2565

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  113,400.00  113,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทอน บุญสุง นายทอน บุญสุง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00204/65 01/02/2565

11 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    13,200.00    13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิราวรรณ ตาโล๊ะ นางสาวสิราวรรณ ตาโล๊ะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00214/65 15/02/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

12 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) จ านวน 46 ชุด

   18,860.00    18,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00220/65 21/02/2565

13 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    11,400.00    11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ ไทยใหม่ นายสราวุฒิ ไทยใหม่ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00227/65 23/02/2565

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      1,800.00      1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอณิน คิดอ่าน นายอณิน คิดอ่าน ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00231/65 25/02/2565

15 วัสดุคอมพิวเตอร์      9,650.00      9,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ช004/2565 
(CNTR-00223/65)

22/02/2565

16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      9,100.00      9,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ช014/2565 
(CNTR-00201/65)

01/02/2565

17 เงินส ารองจ่าย      1,200.00      1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บี บี คอสเมติกส์ บี บี คอสเมติกส์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช015/2565 
(CNTR-00200/65)

01/02/2565

18 วัสดุส านักงาน      3,255.00      3,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 1/2565 
(CNTR-00208/65)

07/02/2565

19 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      1,640.00      1,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ1/2565 
(CNTR-00219/65)

21/02/2565

20 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประไพ คิดธิวงศ์ นางประไพ คิดธิวงศ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ 041/2565 
(CNTR-00210/65)

09/02/2565

21 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      2,700.00      2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ040/2565 
(CNTR-00203/65)

01/02/2565

22 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญป๋ัน ตาสุยะ นายบุญป๋ัน ตาสุยะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ043/2565 
(CNTR-00206/65)

04/02/2565

23 วัสดุส านักงาน    10,682.00    10,682.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ044/2565 
(CNTR-00211/65)

10/02/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

24 วัสดุส านักงาน    10,024.00    10,024.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ046/2565 
(CNTR-00226/65)

23/02/2565

25 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประไพ คิดธิวงศ์ นางประไพ คิดธิวงศ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ047/2565 
(CNTR-00225/65)

23/02/2565

26 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญป๋ัน ตาสุยะ นายบุญป๋ัน ตาสุยะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ048/2565 
(CNTR-00230/65)

24/02/2565

27 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักข่าว เอฟซี สปอร์ตนิวส์ ส านักข่าว เอฟซี สปอร์ตนิวส์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 24/2565 
(CNTR-00213/65)

14/02/2565

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      2,400.00      2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ล าพูนนิวส์ (Lamphun News) ล าพูนนิวส์ (Lamphun News) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 25/2565 
(CNTR-00212/65)

14/02/2565

29 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

     3,790.00      3,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

สป 26/2565 
(CNTR-00218/65)

21/02/2565

30 วัสดุคอมพิวเตอร์         290.00         290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 27/2565 
(CNTR-00217/65)

18/02/2565

31 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      1,500.00      1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 28/2565 
(CNTR-00216/65)

18/02/2565

32 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

     4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เว็บไชต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เว็บไชต์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 42/2565 
(CNTR-00207/65)

07/02/2565

33 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA, จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

   50,076.00    50,076.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากัด บริษัท นิยมพานิช จ ากัด ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

สป 43/2565 
(CNTR-00205/65)

01/02/2565

34 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    23,355.96    23,355.96 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒนา 
ยานยนต์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒนา 
ยานยนต์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 46/2565 
(CNTR-00209/65)

08/02/2565

35 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

        390.00         390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 49/2565 
(CNTR-00221/65)

21/02/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

36 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         375.00         375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 50/2565 
(CNTR-00229/65)

24/02/2565

37 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า และหมอกควัน

     2,730.00      2,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 53/2565 
(CNTR-00232/65)

25/02/2565


