
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงำนรำชกำร และสนับสนุนกำร
ปฎิบัติงำนเทศบำลต้ำบศรีวิชัย

   74,600.00    74,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00002/65-2 05/11/2564

2 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    34,932.00    34,932.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00030/65-1 05/11/2564

3 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    54,000.00    54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00076/65 01/11/2564

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัดเทศบำล
 จ้ำนวน 4 รำยกำร

     5,870.00      5,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00077/65 02/11/2564

5 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    54,000.00    54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัต ปัญญำ นำยนิวัต ปัญญำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00078/65 02/11/2564

6 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร  113,400.00  113,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทอน บุญสุง นำยทอน บุญสุง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00079/65 03/11/2564

7 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    42,000.00    42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00080/65 04/11/2564

8 จัดซ้ือน้้ำด่ืมบริกำรประชำชนท่ีมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

     5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00083/65 05/11/2564

9 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 2 
รำยกำร

     5,988.00      5,988.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00084/65 05/11/2564

10 ค่ำน้้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในงำน
เทศบำล

     3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00085/65 08/11/2564

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (น้้ำด่ืม) จ้ำนวน 40
 แพ็ค

     1,400.00      1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00086/65 10/11/2564

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

12 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย    76,000.00    76,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00087/65 11/11/2564

13 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย         300.00         300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00088/65 11/11/2564

14 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย         500.00         500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00089/65 11/11/2564

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนัก
ปลัดเทศบำล จ้ำนวน 1 รำยกำร

     2,990.00      2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00091/65 12/11/2564

16 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

     1,883.20      1,883.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.โฮม จ้ำกัด บริษัท ช.โฮม จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00092/65 12/11/2564

17 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

        385.00         385.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00093/65 12/11/2564

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรวำงท่อ
ระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนอุดมพัฒนำ
 หมู่ท่ี 12

   48,360.00    48,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทองศิลป์  
พำนิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทองศิลป์  
พำนิชย์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00094/65 15/11/2564

19 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย    12,000.00    12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00095/65 16/11/2564

20 น้้ำด่ืม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต้ำบลศรีวิชัย

        504.00         504.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00096/65 16/11/2564

21 อำหำรเสริมนม เพ่ือเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลศรี
วิชัย

 128,091.60  128,091.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ้ำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00097/65 16/11/2564

22 อำหำรเสริมนม เพ่ือเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตพ้ืนท่ี เทศบำลต้ำบลศรี
วิชัย

 436,121.40  436,121.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ้ำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00098/65 16/11/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

23 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ้ำนวน 2 รำยกำร

     3,640.00      3,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00099/65 16/11/2564

24 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน บริกำร
ประชำชนท่ีมำรับบริกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 และติดต่องำน
รำชกำร เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

   16,932.00    16,932.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00100/65 17/11/2564

25 จัดซ้ือน้้ำด่ืม บริกำรประชำชนท่ีมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
เทศบำลต้ำบล
ศรีวิชัย

     7,650.00      7,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00101/65 17/11/2564

26 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    12,800.00    12,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำ ค้ำแพง นำงนิภำ ค้ำแพง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00103/65 17/11/2564

27 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง      4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง จิตนำรินทร์ นำยบุญส่ง จิตนำรินทร์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00104/65 17/11/2564

28 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนกองช่ำง เทศบำล
ต้ำบลศรีวิชัย

   10,031.00    10,031.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00109/65 18/11/2564

29 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    12,800.00    12,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ สำมเมือง นำยพรเทพ สำมเมือง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00110/65 22/11/2564

30 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง      6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยช้ำนำญวิทย์ เชษฐธง นำยช้ำนำญวิทย์ เชษฐธง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00111/65 22/11/2564

31 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง    25,000.00    25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวนำพร แสนใจบำล นำงวนำพร แสนใจบำล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00112/65 22/11/2564

32 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      3,500.00      3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00113/65 22/11/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนและกำร
บริกำรแก่ประชำชน

     6,020.00      6,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00115/65 23/11/2564

34 ตู้เก็บเอกสำร      9,400.00      9,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00116/65 23/11/2564

35 เก้ำอ้ี, ตู้เก็บเอกสำร    22,900.00    22,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00117/65 29/11/2564

36 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร      9,700.00      9,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ลัคก้ี เทรดด้ิง ลัคก้ี เทรดด้ิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00118/65 29/11/2564

37 วัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 9 รำยกำร      2,985.00      2,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00119/65 29/11/2564

38 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

     2,990.00      2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00120/65 29/11/2564


