
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      1,540.00      1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

140/2565 (CNTR-
00428/65)

15/08/2565

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         500.00         500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

141/2565 (CNTR-
00443/65)

25/08/2565

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      3,330.00      3,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

142/2565 (CNTR-
00442/65)

25/08/2565

4 ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    70,000.00    70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 การโยธา

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

4/2565 (CNTR-
00424/65)

05/08/2565

5 วัสดุงานบ้านงานครัว      7,395.00      7,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

47/2565 (CNTR-
00423/65)

04/08/2565

6 วัสดุส านักงาน      3,942.00      3,942.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

48/2565 (CNTR-
00427/65)

11/08/2565

7 วัสดุคอมพิวเตอร์         700.00         700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

49/2565 (CNTR-
00426/65)

11/08/2565

8 เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ป๊อก หมู่ท่ี 6 
ต าบบลศรีวิชัย

 328,500.00  328,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทนงค์ เวทย์ปัญญา นายทนงค์ เวทย์ปัญญา ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนด

5/2565 (CNTR-
00425/65)

09/08/2565

9 วัสดุส านักงาน      8,072.00      8,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

53/2565 (CNTR-
00441/65)

18/08/2565

10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

   60,000.00    60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แจ่มศิริ แจ่มศิริ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

54/2565 (CNTR-
00446/65)

30/08/2565

11 วัสดุส านักงาน    10,415.00    10,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

55/2565 (CNTR-
00445/65)

30/08/2565

12 วัสดุคอมพิวเตอร์      2,290.00      2,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ ากัด

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

56/2565 (CNTR-
00444/65)

30/08/2565

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

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

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

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

13 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    77,417.02    77,417.02 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00378/65-3 24/08/2565

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    17,100.00    17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศยามล ฟองสุยะ นางสาวศยามล ฟองสุยะ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00382/65-2 16/08/2565

15 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ปารมี นางสาวเบญจวรรณ ปารมี ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00386/65-1 03/08/2565

16 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ ปันปละ นายนิวัฒน์ ปันปละ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00408/65-1 03/08/2565

17 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิราตรี ยอดแก้ว นางสาววิราตรี ยอดแก้ว ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00410/65-1 03/08/2565

18 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    18,000.00    18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาพร ดีเสมอ นางสาวยุพาพร ดีเสมอ ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00420/65 03/08/2565

19 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      9,000.00      9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินวัตร เข็นแก้ว นายชินวัตร เข็นแก้ว ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00421/65 03/08/2565

20 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    18,000.00    18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ หม่องค า นายนครินทร์ หม่องค า ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

CNTR-00422/65 03/08/2565


