
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 รถผสมปูน  164,000.00  164,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจอาคม จ ากัด บริษัท กิจอาคม จ ากัด ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

016/2565 (CNTR-
00248/65)

08/03/2565

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      3,000.00      3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

32/2565 (CNTR-
00277/65)

25/03/2565

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    29,516.00    29,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00030/65-5 23/03/2565

4 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-00202/65-3 03/03/2565

5 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-00202/65-4 23/03/2565

6 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอณิน คิดอ่าน นายอณิน คิดอ่าน ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00233/65 01/03/2565

7 ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19)

     3,690.00      3,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00235/65 04/03/2565

8 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      7,500.00      7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ปารมี นางสาวเบญจวรรณ ปารมี ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00246/65 08/03/2565

9 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    24,500.00    24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00269/65 21/03/2565

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      3,900.00      3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.24/2565 
(CNTR-00249/65)

09/03/2565

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      2,500.00      2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ค.29/2565 
(CNTR-00265/65)

21/03/2565

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

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

12 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร กาแฟดริป      3,950.00      3,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช 26/2565 
(CNTR-00276/65)

24/03/2565

13 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร กาแฟดริป      2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน พ่อแจ้ นางยุพิน พ่อแจ้ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช 27/2565 
(CNTR-00275/65)

24/03/2565

14 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร กาแฟดริป         450.00         450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช 28/2565 
(CNTR-00274/65)

24/03/2565

15 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      8,507.00      8,507.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช016/2565 
(CNTR-00234/65)

02/03/2565

16 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

     3,450.00      3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช017/2565 
(CNTR-00258/65)

16/03/2565

17 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

        450.00         450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช018/2565 
(CNTR-00259/65)

16/03/2565

18 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

     2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา หวันฮ้อ นางสาวศศิภา หวันฮ้อ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช019/2565 
(CNTR-00256/65)

16/03/2565

19 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

     2,000.00      2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน พ่อแจ้ นางยุพิน พ่อแจ้ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช020/2565 
(CNTR-00257/65)

16/03/2565

20 เงินอุดหนุนโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุ

   22,500.00    22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช021/2565 
(CNTR-00260/65)

16/03/2565

21 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

     4,500.00      4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอินทนิล เข่ือนควบ นางอินทนิล เข่ือนควบ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช022/2565 
(CNTR-00263/65)

16/03/2565

22 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

     6,000.00      6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดลพร เข่ือนควบ นางดลพร เข่ือนควบ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช023/2565 
(CNTR-00261/65)

16/03/2565

23 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

     1,170.00      1,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช024/2565 
(CNTR-00264/65)

16/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

24 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

     2,300.00      2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวันถ้วยรางวัล มหาวันถ้วยรางวัล ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

พช025/2565 
(CNTR-00262/65)

16/03/2565

25 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

     4,000.00      4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ชยา ชารีพร นางสาวณัฏฐ์ชยา ชารีพร ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 2/2565 
(CNTR-00241/65)

07/03/2565

26 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

   17,000.00    17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน์ พงษ์เฉย นางสาวกัลยรัตน์ พงษ์เฉย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 2/2565 
(CNTR-00247/65)

08/03/2565

27 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

        300.00         300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมาร์ท ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 3/2565 
(CNTR-00237/65)

07/03/2565

28 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

     3,900.00      3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญศิริ รัตนะ นางสาวเพ็ญศิริ รัตนะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 3/2565 
(CNTR-00251/65)

11/03/2565

29 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

     4,250.00      4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐทิชา พวงรัตน์ นางสาวณัฐทิชา พวงรัตน์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 4/2565 
(CNTR-00238/65)

07/03/2565

30 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

     5,950.00      5,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางการจนา พ่อแจ้ นางการจนา พ่อแจ้ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 5/2565 
(CNTR-00239/65)

07/03/2565

31 โครงการศีล 5 ภาวนา สมาธิ 
(กิจกรรมการนับลูกประค า)

        300.00         300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 6/2565 
(CNTR-00240/65)

07/03/2565

32 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดบ้านปาง
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

        390.00         390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ศ 7/2565 
(CNTR-00254/65)

15/03/2565

33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    30,000.00    30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.เจริญทรัพย์ ส.เจริญทรัพย์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ045/2565 
(CNTR-00270/65)

21/03/2565

34 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    63,300.00    63,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ050/2565 
(CNTR-00253/65)

14/03/2565

35 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      8,190.00      8,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ051/2565 
(CNTR-00273/65)

22/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

36 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      5,000.00      5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอินทนิล  เข่ือนควบ นางอินทนิล  เข่ือนควบ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สธ052/2565 
(CNTR-00272/65)

22/03/2565

37 วัสดุส านักงาน      1,050.00      1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้ าแข็งแม่ตืนไอซ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 23/2565 
(CNTR-00250/65)

09/03/2565

38 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,800.00     1,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้ าแข็งแม่ตืนไอซ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 30/2565 
(CNTR-00245/65)

08/03/2565

39 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 11,500.00   11,500.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เทยพาณิชย์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 31/2565 
(CNTR-00252/65)

11/03/2565

40 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,800.00     4,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 56/2565 
(CNTR-00236/65)

07/03/2565

41 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00   10,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 57/2565 
(CNTR-00266/65)

21/03/2565

42 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร  และพนักงานของเทศบาลต าบลศรีวิชัย500.00        500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 59/2565 
(CNTR-00267/65)

21/03/2565

43 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 390.00        390.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทัตเทพงานป้าย ร้านทัตเทพงานป้าย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

สป 60/2565 
(CNTR-00271/65)

22/03/2565


