
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    44,000.00    44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ แบนปิง นายวิโรจน์ แบนปิง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

1/2565 (CNTR-
00350/65)

31/05/2565

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    24,800.00    24,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักคุณเซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

2/2565 (CNTR-
00345/65)

18/05/2565

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ชัย สินเพ็ง นายอธิวัฒน์ชัย สินเพ็ง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

2/2565 (CNTR-
00351/65)

31/05/2565

4 เงินส ารองจ่าย      2,630.00      2,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจไพบูลย์
ม่วงโตยค้าไม้

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจไพบูลย์
ม่วงโตยค้าไม้

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

25/2565 (CNTR-
00341/65)

17/05/2565

5 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
และการจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต าบลศรีวิชัย

   10,000.00    10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

26/2565 (CNTR-
00346/65)

19/05/2565

6 วัสดุส านักงาน      1,308.00      1,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย กรมหลวง นายสมชาย กรมหลวง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

28/2565 (CNTR-
00340/65)

17/05/2565

7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  135,000.00  135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีพี เคมีคัล ซัพพลาย หจก.ทีพี เคมีคัล ซัพพลาย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

29/2565 (CNTR-
00343/65)

17/05/2565

8 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    40,000.00    40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนัทฤทัยทิพย์ สินเพ็ง นางนัทฤทัยทิพย์ สินเพ็ง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

3/2565 (CNTR-
00352/65)

31/05/2565

9 วัสดุส านักงาน    12,660.00    12,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

32/2565 (CNTR-
00355/65)

31/05/2565

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      4,400.00      4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

88/2565 (CNTR-
00339/65)

10/05/2565

11 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      4,900.00      4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

89/2565 (CNTR-
00344/65)

17/05/2565

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         740.00         740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

90/2565 (CNTR-
00347/65)

24/05/2565

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

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

13 โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจใน
การจัดสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน
และต าบลศรีวิชัย

        390.00         390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

91/2565 (CNTR-
00353/65)

31/05/2565

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         390.00         390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

93/2565 (CNTR-
00354/65)

31/05/2565

15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    35,219.58    35,219.58 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00283/65-2 09/05/2565

16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    96,118.08    96,118.08 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00342/65-1 23/05/2565


