
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       32,516.00       32,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00030/65-3 10/01/2565

2 เพ่ือใช้ในงานราชการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00134/65-2 07/01/2565

3 เพ่ือใช้ในงานราชการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเทศบาล

      38,995.81       38,995.81 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00134/65-3 24/01/2565

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       31,935.00       31,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต.หญิงบุษญารัตน์ ขาว
เถิน

ว่าท่ี ร.ต.หญิงบุษญารัตน์ ขาว
เถิน

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00162/65 04/01/2565

5 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19)

        3,000.00         3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00163/65 04/01/2565

6 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         7,500.00         7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประไพ คิดธิวงศ์ นางประไพ คิดธิวงศ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00164/65 05/01/2565

7 เบิกจ่ายเป็นค่าน้ าด่ืม บริการ
ประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนโค
วิด-19 ณ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

        4,900.00         4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00165/65 05/01/2565

8 พัดลมดูดอากาศชนิดติดเพดาน         3,600.00         3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

CNTR-00170/65 05/01/2565

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

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

9 เคร่ืองท าน้ าอุ่น         9,750.00         9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

CNTR-00171/65 05/01/2565

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

CNTR-00180/65 12/01/2565

11 เบิกจ่ายค่าน้ าด่ืม บริการประชาชน
ท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เช้ือโควิด-19 เทศบาลต าบลศรีวิชัย

      10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00181/65 12/01/2565

12 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19)

        3,600.00         3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ้ 2549 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00184/65 17/01/2565

13 เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใน
การจัดต้ังศูนย์พักคอยและแยกกักตัว
ในชุมชนอ าเภอล้ี ณ อาคารผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลล้ีหลังเก่า

      18,690.00       18,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00186/65 18/01/2565

14 เบิกจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก

        2,559.00         2,559.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00187/65 18/01/2565

15 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19)

        4,200.00         4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บี บี คอสเมติกส์ บี บี คอสเมติกส์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00192/65 25/01/2565

16 ค่าวัสดุส านักงานกองช่าง จ านวน 4 
รายการ

        5,656.00         5,656.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00193/65 26/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ตัวรับสัญญาณ
 Wireless USB Adapter TP-LINK 
 กองสวัสดิการ

           960.00            960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ ากัด

ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00195/65 27/01/2565

18 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-001 สาย
บ้านห้วยบง ถึงบ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4

 7,090,000.00  7,090,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาแม่ทะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาแม่ทะ ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

CNTR-00197/65 27/01/2565

19 วัสดุส านักงาน       10,531.00       10,531.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.14/2565 
(CNTR-00178/65)

11/01/2565

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            500.00            500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ ากัด

ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.26/2565 
(CNTR-00172/65)

06/01/2565

21 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         1,270.00         1,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทะสุใจ นายเจษฎา ทะสุใจ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.27/2565 
(CNTR-00188/65)

21/01/2565

22 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

      22,890.00       22,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

พช013/2565 
(CNTR-00196/65)

27/01/2565

23 โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง         7,300.00         7,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรียนต์ มันห้วย นายศรียนต์ มันห้วย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 36/2565 
(CNTR-00176/65)

07/01/2565

24 โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง         4,500.00         4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวญาณพัทธ์ จันตา นางสาวญาณพัทธ์ จันตา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 37/2565 
(CNTR-00175/65)

07/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

25 โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง         5,500.00         5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ตาค าป้อ นายสุชาติ ตาค าป้อ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 38/2565 
(CNTR-00173/65)

07/01/2565

26 โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง         2,700.00         2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธวัลพร มุแฮ นางสาวธวัลพร มุแฮ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 39/2565 
(CNTR-00174/65)

07/01/2565

27 วัสดุส านักงาน         5,009.00         5,009.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม นางเก๋ียงค า ต๊ะพรหม ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ042/2565 
(CNTR-00199/65)

29/01/2565

28 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

        6,500.00         6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ก๋าปัญญา นายกฤษฎา ก๋าปัญญา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 13/2565 
(CNTR-00167/65)

05/01/2565

29 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

        2,000.00         2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเมือง ก๋าใจ นายเมือง ก๋าใจ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 15/2565 
(CNTR-00168/65)

05/01/2565

30 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

      11,440.00       11,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมัย แก้วภูศรี นายสมัย แก้วภูศรี ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 16/2565 
(CNTR-00169/65)

05/01/2565

31 วัสดุส านักงาน         5,400.00         5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 18/2565 
(CNTR-00177/65)

07/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

32 วัสดุส านักงาน       13,745.00       13,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 19/2565 
(CNTR-00179/65)

11/01/2565

33 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
 24,000 บีทียู

      24,850.00       24,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

สป 20/2565 
(CNTR-00191/65)

24/01/2565

34 วัสดุจราจร         1,850.00         1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ภู พราว การไฟฟ้า 98 ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 22/2565 
(CNTR-00198/65)

28/01/2565

35 โครงการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

29,900.00      29,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ รัตนพรหม นางศิริลักษณ์ รัตนพรหม ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 34/2565 
(CNTR-00166/65)

05/01/2565

36 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 21,400.00      21,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างต๋อง อู่ช่างต๋อง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 40/2565 
(CNTR-00189/65)

24/01/2565

37 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,410.00        1,410.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 41/2565 
(CNTR-00183/65)

13/01/2565

38 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,290.00        1,290.00        บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 43/2565 
(CNTR-00190/65)

24/01/2565

39 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,380.00        2,380.00        อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 44/2565 
(CNTR-00194/65)

26/01/2565


