
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6

 640,000.00  640,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฤทธ์ิเลิศโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฤทธ์ิเลิศโยธา ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

025/2564 (CNTR-
00146/65)

24/12/2564

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงานราชการ และสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานเทศบาลต าบศรีวิชัย

   63,015.00    63,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00002/65-4 07/12/2564

3 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงานราชการ และสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานเทศบาลต าบศรีวิชัย

   52,015.00    52,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00002/65-5 07/12/2564

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    33,432.00    33,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00030/65-2 07/12/2564

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบารมีศรีวิชัยหมู่ท่ี 13

   90,000.00    90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ บริการ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท สุวรรณ บริการ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

CNTR-00122/65 21/12/2564

6 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

        400.00         400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00123/65 03/12/2564

7 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         450.00         450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00124/65 06/12/2564

8 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

     5,700.00      5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00125/65 07/12/2564

9 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

   28,416.00    28,416.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00126/65 07/12/2564

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      3,180.00      3,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00127/65 07/12/2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ .ศ.2564
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ .ศ.2564
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

11 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

     1,500.00      1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ก๋าปัญญา นายกฤษฎา ก๋าปัญญา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00129/65 13/12/2564

12 โต๊ะท างาน    20,990.00    20,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00130/65 13/12/2564

13 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ใช้ในงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

     9,300.00      9,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กุณทิราภัณฑ์ โดย นายธนูไชย 
ไชยกาญจนา

กุณทิราภัณฑ์ โดย นายธนูไชย 
ไชยกาญจนา

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00131/65 15/12/2564

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    73,600.00    73,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00133/65 16/12/2564

15 เพ่ือใช้ในงานราชการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

   45,000.00    45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00134/65 16/12/2564

16 เพ่ือใช้ในงานราชการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

   45,000.00    45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00134/65-1 21/12/2564

17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 
รายการ

     4,216.00      4,216.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ภู พราว การไฟฟ้า 98 ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00136/65 21/12/2564

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล
 จ านวน 2 รายการ

     7,344.00      7,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00137/65 21/12/2564

19 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    19,615.00    19,615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ร้าน ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00138/65 21/12/2564

20 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

     7,293.00      7,293.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00140/65 21/12/2564

21 ซ้ือวัสดุจราจร จ านวน 2 รายการ      4,600.00      4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กุณทิราภัณฑ์ กุณทิราภัณฑ์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00141/65 21/12/2564

22 เคร่ืองป่ันละเอียด, ตู้อบแห้ง 5 ช้ัน 1
 บาน

   33,100.00    33,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจอาคม จ ากัด บริษัท กิจอาคม จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00143/65 22/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ .ศ.2564
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

23 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      2,900.00      2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00144/65 22/12/2564

24 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
 12,000 บีทียู

   34,000.00    34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

CNTR-00147/65 24/12/2564

25 เบิกจ่ายค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ใช้
ในงานติดผ้าม่านภายในอาคาร  
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

   19,200.00    19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพจน์    ปัญญามี นายสุพจน์    ปัญญามี ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00148/65 26/12/2564

26 เก้าอ้ี      4,450.00      4,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00149/65 24/12/2564

27 เบิกจ่ายค่าวัสดุส านักงาน บริการ
ประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 และติดต่องาน
ราชการ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

     7,045.00      7,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00151/65 26/12/2564

28 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19)

   11,400.00    11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

CNTR-00155/65 28/12/2564

29 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

   39,852.80    39,852.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเทพ สามเมือง นายพรเทพ สามเมือง ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

CNTR-0392/64-1 07/12/2564

30 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

   41,600.00    41,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเทพ สามเมือง นายพรเทพ สามเมือง ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

CNTR-0392/64-2 07/12/2564

31 เก้าอ้ี, โต๊ะท างาน    11,500.00    11,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

ค.11/2565 
(CNTR-00139/65)

21/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ .ศ.2564
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

32 วัสดุคอมพิวเตอร์      4,800.00      4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ลัคก้ี เทรดด้ิง ลัคก้ี เทรดด้ิง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.12/2565 
(CNTR-00157/65)

29/12/2564

33 รถอีแต๋น  180,000.00  180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ช่างคม การเกษตร ช่างคม การเกษตร ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

ค.13/2565 
(CNTR-00156/65)

29/12/2564

34 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         760.00         760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทะสุใจ นายเจษฎา ทะสุใจ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.24/2565 
(CNTR-00135/65)

17/12/2564

35 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

5,720.00     5,720.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป่าซางเมดิคอล จ ากัด บริษัท ป่าซางเมดิคอล จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 14/2565 
(CNTR-00160/65)

30/12/2564

36 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

436.00        436.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 33/2565 
(CNTR-00159/65)

30/12/2564

37 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

1,170.00     1,170.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 35/2565 
(CNTR-00158/65)

30/12/2564


