
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว     449,337.20     449,337.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

1/2566 (CNTR-
00075/66)

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         1,900.00         1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

10/2566 (CNTR-
00068/66)

3 เงินส ารองจ่าย       14,200.00       14,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเมือง ก๋าใจ นายเมือง ก๋าใจ ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

10/2566 (CNTR-
00083/66)

4 เงินส ารองจ่าย       28,800.00       28,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิการ แก้วหนัก นายสิทธิการ แก้วหนัก ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

11/2566 (CNTR-
00084/66)

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         1,100.00         1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

12/2566 (CNTR-
00085/66)

6 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ            930.00            930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

13/2566 (CNTR-
00077/66)

7 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ            550.00            550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

14/2566 (CNTR-
00080/66)

8 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ            260.00            260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชนาชล การพิมพ์ ร้านชนาชล การพิมพ์ ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

15/2566 (CNTR-
00081/66)

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

9 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         3,600.00         3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุเทพ เนตรผาบ นายอนุเทพ เนตรผาบ ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

16/2566 (CNTR-
00088/66)

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันต์ิ ยะมัง นายสันต์ิ ยะมัง ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

17/2566 (CNTR-
00089/66)

11 เงินส ารองจ่าย         3,000.00         3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจินตนา ก๋าใจ นางจินตนา ก๋าใจ ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

2/2566 (CNTR-
00066/66)

12 วัสดุงานบ้านงานครัว       93,527.20       93,527.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

2/2566 (CNTR-
00076/66)

13 เงินส ารองจ่าย       45,900.00       45,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิการ แก้วหนัก นายสิทธิการ แก้วหนัก ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

4/2566 (CNTR-
00067/66)

14 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถ่ิน
 ลพ.ถ.30-018 สายทาง บ้านแม่
ป้อก หมู่ท่ี 6 ซอย 7

    292,000.00     292,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ันอ้าย 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ันอ้าย 
วิศวกรรม

ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

4/2566 (CNTR-
00069/66)

15 ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
รหัสสายทาง ลพ.ถ.30.084 เรียบ
คลองส่งน้ าฝายสบจ๋อง (ทุ่งนอก) 
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี 12 เทศบาล
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

 1,499,000.00  1,499,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคอี รีไซคล่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคอี รีไซคล่ิง ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

5/2566 (CNTR-
00071/66)



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

16 เงินส ารองจ่าย       60,000.00       60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น ที ซัพพลาย เอ็น ที ซัพพลาย ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

6/2566 (CNTR-
00074/66)

17 โครงการพัฒนาต าบลศรีวิชัยเป็น
แหล่งท่องเท่ียว

      32,500.00       32,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ภู พราว การไฟฟ้า 98 ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

6/2566 (CNTR-
00082/66)

18 วัสดุการเกษตร            220.00            220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ภู พราว การไฟฟ้า 98 ภู พราว การไฟฟ้า 98 ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

7/2566 (CNTR-
00070/66)

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            580.00            580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุสร ศรีสุวรรณ นายอนุสร ศรีสุวรรณ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

8/2566 (CNTR-
00065/66)

20 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       12,881.00       12,881.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ภู พราว การไฟฟ้า 98 ภู พราว การไฟฟ้า 99 ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

8/2566 (CNTR-
00078/66)

21 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       72,500.00       72,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

9/2566 (CNTR-
00079/66)

22 วัสดุส านักงาน         2,858.00         2,858.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

9/2566 (CNTR-
00086/66)

23 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         9,000.00         9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ ไทยใหม่ นายสราวุฒิ ไทยใหม่ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00012/66-1



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

24 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         9,000.00         9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ศรีวงค์ นายธนาวุฒิ ศรีวงค์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00022/66-1

25 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         9,000.00         9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เตชะนา นายสุชาติ เตชะนา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00033/66-1

26 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       48,231.17       48,231.17 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00048/66-2

27 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       21,000.00       21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาฤทธ์ิ หวันฮ้อ นายสาฤทธ์ิ หวันฮ้อ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00053/66

28 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล โปธิป้อ นายนพดล โปธิป้อ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00054/66

29 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรัตน์ แสงขัด นายธีรัตน์ แสงขัด ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00055/66

30 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00056/66

31 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริกุล วงศ์ชัย นางศิริกุล วงศ์ชัย ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00057/66



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

32 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิริยะพงษ์ ค าวิล นายพิริยะพงษ์ ค าวิล ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00058/66

33 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษดา อุตมะ นายกฤษดา อุตมะ ราคามาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อ่ืนก าหนด

CNTR-00059/66

34 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       27,000.00       27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล นายเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00060/66

35 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 27,000.00      27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายกวิน ม่ังมูล นายกวิน ม่ังมูล ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00061/66

36 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 27,000.00      27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรกานต์ ค าทะลา นายธีรกานต์ ค าทะลา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00062/66

37 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 27,000.00      27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินวัตร เข็นแก้ว นายชินวัตร เข็นแก้ว ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00063/66

38 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00      60,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00064/66

39 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 55,953.42      55,953.42      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00064/66-1



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

40 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 18,000.00      18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ นุชแก้วฟ้า นายณรงค์ นุชแก้วฟ้า ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00072/66

41 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,100.00      14,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโกมลชนก ปัญญาดี นางสาวโกมลชนก ปัญญาดี ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00073/66

42 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,800.00        4,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ค าทะลา นายเจษฎา ค าทะลา ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00087/66



วันท่ีอนุมัติ

18/11/2565

09/11/2565

23/11/2565

23/11/2565

23/11/2565

18/11/2565

18/11/2565

18/11/2565

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

25/11/2565

30/11/2565

08/11/2565

18/11/2565

08/11/2565

11/11/2565

15/11/2565



วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

17/11/2565

22/11/2565

13/11/2565

04/11/2565

18/11/2565

18/11/2565

23/11/2565

08/11/2565



วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

08/11/2565

08/11/2565

04/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565



วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

01/11/2565

04/11/2565

16/11/2565



วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

17/11/2565

17/11/2565

23/11/2565


