
ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงำนรำชกำร และสนับสนุนกำร
ปฎิบัติงำนเทศบำลต้ำบศรีวิชัย

     86,600.00      86,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00002/65-1 21/10/2564

2 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐำ ใจมุด นำงสำวณัฏฐำ ใจมุด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00005/65 12/10/2564

3 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      53,100.00      53,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงศ์ สำรอูป นำยกิตติพงศ์ สำรอูป รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00007/65 12/10/2564

4 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ สมบุญโสด นำงสำวอำรียำ สมบุญโสด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00008/65 12/10/2564

5 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชวกร วรรณภิละ นำยชวกร วรรณภิละ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00009/65 12/10/2564

6 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ ชัยห้วยห้ำ นำงสำวกนกวรรณ ชัยห้วยห้ำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00011/65 12/10/2564

7 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00012/65 12/10/2564

8 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปริศนำ แบนปิง นำงปริศนำ แบนปิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00013/65 12/10/2564

9 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00014/65 12/10/2564

10 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริกุล วงศ์ชัย นำงศิริกุล วงศ์ชัย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00015/65 12/10/2564

11 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์ จุมปูวงค์ นำงสำวศิริรัตน์ จุมปูวงค์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00016/65 12/10/2564

12 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      68,140.00      68,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงต๋อง อู่ช่ำงต๋อง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00017/65 14/10/2564

13 ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในต้ำบลศรีวิชัย

     74,003.91      74,003.91 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำยพิน ทำสำ นำงสำยพิน ทำสำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0002/64-5 21/10/2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

14 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      42,000.00      42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00024/65 15/10/2564

15 ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในต้ำบลศรีวิชัย

     80,806.75      80,806.75 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์ แบนปิง นำยวิโรจน์ แบนปิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0003/64-5 21/10/2564

16 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      36,000.00      36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00030/65 15/10/2564

17 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจัน อินต๊ะใจ นำยสมจัน อินต๊ะใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00033/65 15/10/2564

18 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปำริฉัตร สมมำ นำงสำวปำริฉัตร สมมำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00034/65 15/10/2564

19 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ หม่องค้ำ นำยนครินทร์ หม่องค้ำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00035/65 15/10/2564

20 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรินภำ เข่ือนควบ นำงสำวศิรินภำ เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00036/65 15/10/2564

21 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธิดำ อินมำ นำงสำวณัฐธิดำ อินมำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00037/65 15/10/2564

22 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพดล โปธิป้อ นำยนพดล โปธิป้อ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00038/65 15/10/2564

23 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรพันธ์ เตจำรังษี นำยจักรพันธ์ เตจำรังษี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00039/65 15/10/2564

24 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรัตน์ แสงขัด นำยธีรัตน์ แสงขัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00040/65 15/10/2564

25 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ ปันปละ นำยนิวัฒน์ ปันปละ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00041/65 15/10/2564

26 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ นำงสำวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00042/65 15/10/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

27 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฐฎำ รัตนเมฆิณษ์ นำยกฤษฐฎำ รัตนเมฆิณษ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00043/65 15/10/2564

28 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชริศรำ มณีแก้ว นำงสำวชริศรำ มณีแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00044/65 15/10/2564

29 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตนภำ จุมปูวงค์ นำงสำวจิตนภำ จุมปูวงค์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00045/65 15/10/2564

30 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐนันท์ ใจมะสิทธ์ิ นำยณัฐนันท์ ใจมะสิทธ์ิ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00046/65 15/10/2564

31 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00047/65 15/10/2564

32 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ โกสุโท นำยสุรินทร์ โกสุโท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00048/65 15/10/2564

33 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรชำติ ชัยม่วง นำยสุรชำติ ชัยม่วง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00049/65 15/10/2564

34 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ ปะละอ้ำย นำยวิทยำ ปะละอ้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00050/65 15/10/2564

35 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนันท์ ป๋ันโญ นำงสำวสุวนันท์ ป๋ันโญ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00051/65 15/10/2564

36 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมำริสำ จันทรำช นำงสำวมำริสำ จันทรำช รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00052/65 15/10/2564

37 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00053/65 15/10/2564

38 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิริยะพงษ์ ค้ำวิล นำยพิริยะพงษ์ ค้ำวิล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00054/65 15/10/2564

39 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษดำ อุตมะ นำยกฤษดำ อุตมะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00055/65 15/10/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

40 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฐำนปรำณัฐ เรือนมี นำยฐำนปรำณัฐ เรือนมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00056/65 15/10/2564

41 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรัชยำ ศรีวิชัย นำงสำวจิรัชยำ ศรีวิชัย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00057/65 15/10/2564

42 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ทอง ตำโล๊ะ นำยสิงห์ทอง ตำโล๊ะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00058/65 26/10/2564

43 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกังวำน ตำโล๊ะ นำยกังวำน ตำโล๊ะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00059/65 26/10/2564

44 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกองแสง มงคลดำว นำยกองแสง มงคลดำว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00060/65 26/10/2564

45 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำฤทธ์ิ หวันฮ้อ นำยสำฤทธ์ิ หวันฮ้อ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00061/65 26/10/2564

46 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล นำยเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00062/65 26/10/2564

47 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ ชัยแสน นำยศิรสิทธ์ิ ชัยแสน รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00063/65 26/10/2564

48 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธงชัย อุตมะ นำยธงชัย อุตมะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00064/65 26/10/2564

49 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมัลลิกำ ก๋ำใจ นำงสำวมัลลิกำ ก๋ำใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00065/65 26/10/2564

50 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนำวุฒิ ศรีวงค์ นำยธนำวุฒิ ศรีวงค์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00066/65 26/10/2564

51 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00067/65 26/10/2564

52 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      49,800.00      49,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ อ้ำยเป้ีย นำงสำวกนกวรรณ อ้ำยเป้ีย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00069/65 25/10/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

53 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเกษตรและ
สำธำรณสุข เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

   400,000.00    400,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลูกเอ๋ย รวยรวย จ้ำกัด บริษัท ลูกเอ๋ย รวยรวย จ้ำกัด รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00070/65 25/10/2564

54 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      42,000.00      42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00071/65 25/10/2564

55 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00072/65 26/10/2564

56 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           858.00           858.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00073/65 26/10/2564

57 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19)

       2,400.00        2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00074/65 29/10/2564

58 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  สำยสัญญำณ 
HDMI กองสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์

          790.00           790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00075/65 29/10/2564

59 ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในต้ำบลศรีวิชัย

     44,003.91      44,003.91 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุดำพร ก้ำแพงทิพย์ นำงสุดำพร ก้ำแพงทิพย์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-0055/64-5 21/10/2564

60 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงำนรำชกำร และสนับสนุนกำร
ปฎิบัติงำนเทศบำลต้ำบศรีวิชัย

     74,600.00      74,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00002/65-2 05/11/2564

61 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      34,932.00      34,932.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00030/65-1 05/11/2564

62 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00076/65 01/11/2564

63 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัดเทศบำล
 จ้ำนวน 4 รำยกำร

       5,870.00        5,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00077/65 02/11/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

64 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      54,000.00      54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัต ปัญญำ นำยนิวัต ปัญญำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00078/65 02/11/2564

65 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    113,400.00    113,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทอน บุญสุง นำยทอน บุญสุง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00079/65 03/11/2564

66 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      42,000.00      42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00080/65 04/11/2564

67 จัดซ้ือน้้ำด่ืมบริกำรประชำชนท่ีมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00083/65 05/11/2564

68 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 2 
รำยกำร

       5,988.00        5,988.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00084/65 05/11/2564

69 ค่ำน้้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในงำน
เทศบำล

       3,000.00        3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สยำม
อินเตอร์ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00085/65 08/11/2564

70 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (น้้ำด่ืม) จ้ำนวน 40
 แพ็ค

       1,400.00        1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00086/65 10/11/2564

71 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย      76,000.00      76,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00087/65 11/11/2564

72 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย           300.00           300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00088/65 11/11/2564

73 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย           500.00           500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00089/65 11/11/2564

74 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนัก
ปลัดเทศบำล จ้ำนวน 1 รำยกำร

       2,990.00        2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00091/65 12/11/2564

75 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

       1,883.20        1,883.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ช.โฮม จ้ำกัด บริษัท ช.โฮม จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00092/65 12/11/2564

76 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

          385.00           385.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00093/65 12/11/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

77 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรวำงท่อ
ระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนอุดมพัฒนำ
 หมู่ท่ี 12

     48,360.00      48,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทองศิลป์  
พำนิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทองศิลป์  
พำนิชย์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00094/65 15/11/2564

78 โครงกำรฝึกอำชีพ หลักสูตรตัดผมชำย      12,000.00      12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00095/65 16/11/2564

79 น้้ำด่ืม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต้ำบลศรีวิชัย

          504.00           504.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กรมหลวง นำยสมชำย กรมหลวง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00096/65 16/11/2564

80 อำหำรเสริมนม เพ่ือเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลศรี
วิชัย

   128,091.60    128,091.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00097/65 16/11/2564

81 อำหำรเสริมนม เพ่ือเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตพ้ืนท่ี เทศบำลต้ำบลศรี
วิชัย

   436,121.40    436,121.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00098/65 16/11/2564

82 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน
 2 รำยกำร

       3,640.00        3,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00099/65 16/11/2564

83 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน บริกำร
ประชำชนท่ีมำรับบริกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 และติดต่องำน
รำชกำร เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

     16,932.00      16,932.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00100/65 17/11/2564

84 จัดซ้ือน้้ำด่ืม บริกำรประชำชนท่ีมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
เทศบำลต้ำบล
ศรีวิชัย

       7,650.00        7,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00101/65 17/11/2564

85 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      12,800.00      12,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำ ค้ำแพง นำงนิภำ ค้ำแพง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00103/65 17/11/2564

86 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง        4,000.00        4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง จิตนำรินทร์ นำยบุญส่ง จิตนำรินทร์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00104/65 17/11/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

87 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนกองช่ำง เทศบำล
ต้ำบลศรีวิชัย

     10,031.00      10,031.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00109/65 18/11/2564

88 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      12,800.00      12,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ สำมเมือง นำยพรเทพ สำมเมือง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00110/65 22/11/2564

89 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง        6,000.00        6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยช้ำนำญวิทย์ เชษฐธง นำยช้ำนำญวิทย์ เชษฐธง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00111/65 22/11/2564

90 โครงกำรสืบสำนประเพณีย่ีเป็ง      25,000.00      25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวนำพร แสนใจบำล นำงวนำพร แสนใจบำล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00112/65 22/11/2564

91 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        3,500.00        3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00113/65 22/11/2564

92 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนและกำร
บริกำรแก่ประชำชน

       6,020.00        6,020.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00115/65 23/11/2564

93 ตู้เก็บเอกสำร        9,400.00        9,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00116/65 23/11/2564

94 เก้ำอ้ี, ตู้เก็บเอกสำร      22,900.00      22,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00117/65 29/11/2564

95 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร        9,700.00        9,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ลัคก้ี เทรดด้ิง ลัคก้ี เทรดด้ิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00118/65 29/11/2564

96 วัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 9 รำยกำร        2,985.00        2,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00119/65 29/11/2564

97 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

       2,990.00        2,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00120/65 29/11/2564

98 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนแม่ป้อก หมู่ท่ี 6

   640,000.00    640,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฤทธ์ิเลิศโยธำ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฤทธ์ิเลิศโยธำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

025/2564 (CNTR-
00146/65)

24/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

99 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงำนรำชกำร และสนับสนุนกำร
ปฎิบัติงำนเทศบำลต้ำบศรีวิชัย

     63,015.00      63,015.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00002/65-4 07/12/2564

100 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือ
ใช้ในงำนรำชกำร และสนับสนุนกำร
ปฎิบัติงำนเทศบำลต้ำบศรีวิชัย

     52,015.00      52,015.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00002/65-5 07/12/2564

101 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      33,432.00      33,432.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00030/65-2 07/12/2564

102 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนบำรมีศรีวิชัยหมู่ท่ี 13

     90,000.00      90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุวรรณ บริกำร (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด

บริษัท สุวรรณ บริกำร (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00122/65 21/12/2564

103 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

          400.00           400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วนโฆษณำ ร้ำนอ้วนโฆษณำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00123/65 03/12/2564

104 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           450.00           450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00124/65 06/12/2564

105 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

       5,700.00        5,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00125/65 07/12/2564

106 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

     28,416.00      28,416.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00126/65 07/12/2564

107 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        3,180.00        3,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ้ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00127/65 07/12/2564

108 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

       1,500.00        1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ ก๋ำปัญญำ นำยกฤษฎำ ก๋ำปัญญำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00129/65 13/12/2564

109 โต๊ะท้ำงำน      20,990.00      20,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรินำถ สมำร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

บริษัท ศิรินำถ สมำร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00130/65 13/12/2564

110 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ใช้ในงำน
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน

       9,300.00        9,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กุณทิรำภัณฑ์ โดย นำยธนูไชย 
ไชยกำญจนำ

กุณทิรำภัณฑ์ โดย นำยธนูไชย 
ไชยกำญจนำ

รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00131/65 15/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

111 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      73,600.00      73,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ้ำกัด

บริษัท สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ 
มีเดีย จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00133/65 16/12/2564

112 เพ่ือใช้ในงำนรำชกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

     45,000.00      45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00134/65 16/12/2564

113 เพ่ือใช้ในงำนรำชกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

     45,000.00      45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00134/65-1 21/12/2564

114 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 11 
รำยกำร

       4,216.00        4,216.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00136/65 21/12/2564

115 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัดเทศบำล
 จ้ำนวน 2 รำยกำร

       7,344.00        7,344.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00137/65 21/12/2564

116 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ      19,615.00      19,615.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ร้ำน ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00138/65 21/12/2564

117 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน

       7,293.00        7,293.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00140/65 21/12/2564

118 ซ้ือวัสดุจรำจร จ้ำนวน 2 รำยกำร        4,600.00        4,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กุณทิรำภัณฑ์ กุณทิรำภัณฑ์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00141/65 21/12/2564

119 เคร่ืองป่ันละเอียด, ตู้อบแห้ง 5 ช้ัน 1
 บำน

     33,100.00      33,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิจอำคม จ้ำกัด บริษัท กิจอำคม จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00143/65 22/12/2564

120 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        2,900.00        2,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00144/65 22/12/2564

121 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง ขนำด
 12,000 บีทียู

     34,000.00      34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น ที พี อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองเย็น รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

CNTR-00147/65 24/12/2564

122 เบิกจ่ำยค่ำผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์  ใช้
ในงำนติดผ้ำม่ำนภำยในอำคำร  
เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

     19,200.00      19,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์    ปัญญำมี นำยสุพจน์    ปัญญำมี รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00148/65 26/12/2564

123 เก้ำอ้ี        4,450.00        4,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรินำถ สมำร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

บริษัท ศิรินำถ สมำร์ทโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00149/65 24/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

124 เบิกจ่ำยค่ำวัสดุส้ำนักงำน บริกำร
ประชำชนท่ีมำรับบริกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 และติดต่องำน
รำชกำร เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       7,045.00        7,045.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00151/65 26/12/2564

125 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19)

     11,400.00      11,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

CNTR-00155/65 28/12/2564

126 ค่ำบ้ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

     39,852.80      39,852.80 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ สำมเมือง นำยพรเทพ สำมเมือง รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-0392/64-1 07/12/2564

127 ค่ำบ้ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

     41,600.00      41,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพรเทพ สำมเมือง นำยพรเทพ สำมเมือง รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-0392/64-2 07/12/2564

128 เก้ำอ้ี, โต๊ะท้ำงำน      11,500.00      11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

ค.11/2565 
(CNTR-00139/65)

21/12/2564

129 วัสดุคอมพิวเตอร์        4,800.00        4,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ลัคก้ี เทรดด้ิง ลัคก้ี เทรดด้ิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.12/2565 
(CNTR-00157/65)

29/12/2564

130 รถอีแต๋น    180,000.00    180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ช่ำงคม กำรเกษตร ช่ำงคม กำรเกษตร รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

ค.13/2565 
(CNTR-00156/65)

29/12/2564

131 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           760.00           760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ ทะสุใจ นำยเจษฎำ ทะสุใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.24/2565 
(CNTR-00135/65)

17/12/2564

132 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

5,720.00       5,720.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ป่ำซำงเมดิคอล จ้ำกัด บริษัท ป่ำซำงเมดิคอล จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 14/2565 
(CNTR-00160/65)

30/12/2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

133 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

436.00          436.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 33/2565 
(CNTR-00159/65)

30/12/2564

134 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่

1,170.00       1,170.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 35/2565 
(CNTR-00158/65)

30/12/2564

135 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      32,516.00      32,516.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

136 เพ่ือใช้ในงำนรำชกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

     45,000.00      45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

137 เพ่ือใช้ในงำนรำชกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

     38,995.81      38,995.81 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

138 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      31,935.00      31,935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ี ร.ต.หญิงบุษญำรัตน์ ขำว
เถิน

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงบุษญำรัตน์ ขำว
เถิน

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00162/65 04/01/2565

139 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19)

       3,000.00        3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00163/65 04/01/2565

140 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        7,500.00        7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประไพ คิดธิวงศ์ นำงประไพ คิดธิวงศ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00164/65 05/01/2565

141 เบิกจ่ำยเป็นค่ำน้้ำด่ืม บริกำร
ประชำชนท่ีมำรับบริกำรฉีดวัคซีนโค
วิด-19 ณ เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       4,900.00        4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00165/65 05/01/2565

142 พัดลมดูดอำกำศชนิดติดเพดำน        3,600.00        3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

CNTR-00170/65 05/01/2565

143 เคร่ืองท้ำน้้ำอุ่น        9,750.00        9,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

CNTR-00171/65 05/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

144 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประไพ คิดธิวงศ์ นำงประไพ คิดธิวงศ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00180/65 12/01/2565

145 เบิกจ่ำยค่ำน้้ำด่ืม บริกำรประชำชน
ท่ีมำรับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เช้ือโควิด-19 เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

     10,000.00      10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00181/65 12/01/2565

146 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (โควิด 19)

       3,600.00        3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ้ 2549 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00184/65 17/01/2565

147 เบิกจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ใน
กำรจัดต้ังศูนย์พักคอยและแยกกักตัว
ในชุมชนอ้ำเภอล้ี ณ อำคำรผู้ป่วยนอก
โรงพยำบำลล้ีหลังเก่ำ

     18,690.00      18,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

บริษัท ล้ีอิเล็คทริค เซอร์วิส 
จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00186/65 18/01/2565

148 เบิกจ่ำยเป็นค่ำน้้ำมันเช้ือเพลิง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก

       2,559.00        2,559.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00187/65 18/01/2565

149 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19)

       4,200.00        4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บี บี คอสเมติกส์ บี บี คอสเมติกส์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00192/65 25/01/2565

150 ค่ำวัสดุส้ำนักงำนกองช่ำง จ้ำนวน 4 
รำยกำร

       5,656.00        5,656.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00193/65 26/01/2565

151 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ตัวรับสัญญำณ
 Wireless USB Adapter TP-LINK  
กองสวัสดิกำร

          960.00           960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00195/65 27/01/2565

152 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสำยทำง ลพ.ถ.30-001 สำย
บ้ำนห้วยบง ถึงบ้ำนแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4

  7,090,000.00   7,090,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิลำแม่ทะ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิลำแม่ทะ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00197/65 27/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

153 วัสดุส้ำนักงำน      10,531.00      10,531.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.14/2565 
(CNTR-00178/65)

11/01/2565

154 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม           500.00           500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999
 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.26/2565 
(CNTR-00172/65)

06/01/2565

155 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,270.00        1,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ ทะสุใจ นำยเจษฎำ ทะสุใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.27/2565 
(CNTR-00188/65)

21/01/2565

156 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส้ำหรับงำนประมวลผล

     22,890.00      22,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

พช013/2565 
(CNTR-00196/65)

27/01/2565

157 โครงกำรสวดมนต์ข้ำมปีวัดหนองกวำง        7,300.00        7,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรียนต์ มันห้วย นำยศรียนต์ มันห้วย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 36/2565 
(CNTR-00176/65)

07/01/2565

158 โครงกำรสวดมนต์ข้ำมปีวัดหนองกวำง        4,500.00        4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวญำณพัทธ์ จันตำ นำงสำวญำณพัทธ์ จันตำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 37/2565 
(CNTR-00175/65)

07/01/2565

159 โครงกำรสวดมนต์ข้ำมปีวัดหนองกวำง        5,500.00        5,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ตำค้ำป้อ นำยสุชำติ ตำค้ำป้อ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 38/2565 
(CNTR-00173/65)

07/01/2565

160 โครงกำรสวดมนต์ข้ำมปีวัดหนองกวำง        2,700.00        2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธวัลพร มุแฮ นำงสำวธวัลพร มุแฮ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 39/2565 
(CNTR-00174/65)

07/01/2565

161 วัสดุส้ำนักงำน        5,009.00        5,009.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ042/2565 
(CNTR-00199/65)

29/01/2565

162 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

       6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ ก๋ำปัญญำ นำยกฤษฎำ ก๋ำปัญญำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 13/2565 
(CNTR-00167/65)

05/01/2565

163 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

       2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเมือง ก๋ำใจ นำยเมือง ก๋ำใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 15/2565 
(CNTR-00168/65)

05/01/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

164 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

     11,440.00      11,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมัย แก้วภูศรี นำยสมัย แก้วภูศรี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 16/2565 
(CNTR-00169/65)

05/01/2565

165 วัสดุส้ำนักงำน        5,400.00        5,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 18/2565 
(CNTR-00177/65)

07/01/2565

166 วัสดุส้ำนักงำน      13,745.00      13,745.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 19/2565 
(CNTR-00179/65)

11/01/2565

167 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง ขนำด
 24,000 บีทียู

     24,850.00      24,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

สป 20/2565 
(CNTR-00191/65)

24/01/2565

168 วัสดุจรำจร        1,850.00        1,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 22/2565 
(CNTR-00198/65)

28/01/2565

169 โครงกำรยกระดับประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตร 
กิจกรรมอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

29,900.00     29,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม นำงศิริลักษณ์ รัตนพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 34/2565 
(CNTR-00166/65)

05/01/2565

170 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 21,400.00     21,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงต๋อง อู่ช่ำงต๋อง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 40/2565 
(CNTR-00189/65)

24/01/2565

171 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,410.00       1,410.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วนโฆษณำ ร้ำนอ้วนโฆษณำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 41/2565 
(CNTR-00183/65)

13/01/2565

172 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,290.00       1,290.00       บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 43/2565 
(CNTR-00190/65)

24/01/2565

173 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,380.00       2,380.00       อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 44/2565 
(CNTR-00194/65)

26/01/2565

174 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      42,600.00      42,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ สมบุญโสด นำงสำวอำรียำ สมบุญโสด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00008/65-1 28/02/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

175 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      31,016.00      31,016.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00030/65-4 24/02/2565

176 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      36,000.00      36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษฐฎำ รัตนเมฆิณษ์ นำยกฤษฐฎำ รัตนเมฆิณษ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00043/65-1 04/02/2565

177 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      37,800.00      37,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ โกสุโท นำยสุรินทร์ โกสุโท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00048/65-1 28/02/2565

178 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      36,000.00      36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธงชัย อุตมะ นำยธงชัย อุตมะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00064/65-1 22/02/2565

179 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      36,000.00      36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00067/65-1 22/02/2565

180 น้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัต
งำนเทศบำล

     90,000.00      90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00202/65 01/02/2565

181 น้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัต
งำนเทศบำล

     87,093.92      87,093.92 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00202/65-1 08/02/2565

182 น้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัต
งำนเทศบำล

     88,617.04      88,617.04 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00202/65-2 24/02/2565

183 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร    113,400.00    113,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทอน บุญสุง นำยทอน บุญสุง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00204/65 01/02/2565

184 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      13,200.00      13,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิรำวรรณ ตำโล๊ะ นำงสำวสิรำวรรณ ตำโล๊ะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00214/65 15/02/2565

185 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19) จ้ำนวน 46 ชุด

     18,860.00      18,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00220/65 21/02/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

186 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      11,400.00      11,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรำวุฒิ ไทยใหม่ นำยสรำวุฒิ ไทยใหม่ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00227/65 23/02/2565

187 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,800.00        1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอณิน คิดอ่ำน นำยอณิน คิดอ่ำน รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00231/65 25/02/2565

188 วัสดุคอมพิวเตอร์        9,650.00        9,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ช004/2565 
(CNTR-00223/65)

22/02/2565

189 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม        9,100.00        9,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ช014/2565 
(CNTR-00201/65)

01/02/2565

190 เงินส้ำรองจ่ำย        1,200.00        1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บี บี คอสเมติกส์ บี บี คอสเมติกส์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช015/2565 
(CNTR-00200/65)

01/02/2565

191 วัสดุส้ำนักงำน        3,255.00        3,255.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 1/2565 
(CNTR-00208/65)

07/02/2565

192 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,640.00        1,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ1/2565 
(CNTR-00219/65)

21/02/2565

193 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประไพ คิดธิวงศ์ นำงประไพ คิดธิวงศ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ 041/2565 
(CNTR-00210/65)

09/02/2565

194 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร        2,700.00        2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ040/2565 
(CNTR-00203/65)

01/02/2565

195 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      10,000.00      10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญป๋ัน ตำสุยะ นำยบุญป๋ัน ตำสุยะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ043/2565 
(CNTR-00206/65)

04/02/2565

196 วัสดุส้ำนักงำน      10,682.00      10,682.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ044/2565 
(CNTR-00211/65)

10/02/2565

197 วัสดุส้ำนักงำน      10,024.00      10,024.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม นำงเก๋ียงค้ำ ต๊ะพรหม รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ046/2565 
(CNTR-00226/65)

23/02/2565

198 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงประไพ คิดธิวงศ์ นำงประไพ คิดธิวงศ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ047/2565 
(CNTR-00225/65)

23/02/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

199 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญป๋ัน ตำสุยะ นำยบุญป๋ัน ตำสุยะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ048/2565 
(CNTR-00230/65)

24/02/2565

200 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        2,400.00        2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส้ำนักข่ำว เอฟซี สปอร์ตนิวส์ ส้ำนักข่ำว เอฟซี สปอร์ตนิวส์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 24/2565 
(CNTR-00213/65)

14/02/2565

201 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        2,400.00        2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ล้ำพูนนิวส์ (Lamphun News) ล้ำพูนนิวส์ (Lamphun News) รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 25/2565 
(CNTR-00212/65)

14/02/2565

202 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

       3,790.00        3,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

สป 26/2565 
(CNTR-00218/65)

21/02/2565

203 วัสดุคอมพิวเตอร์           290.00           290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 27/2565 
(CNTR-00217/65)

18/02/2565

204 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        1,500.00        1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 28/2565 
(CNTR-00216/65)

18/02/2565

205 ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

       4,000.00        4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเอ็ม เว็บไชต์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซีเอ็ม เว็บไชต์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 42/2565 
(CNTR-00207/65)

07/02/2565

206 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA, จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ

     50,076.00      50,076.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด บริษัท นิยมพำนิช จ้ำกัด รำคำมำตรฐำนท่ีส้ำนักงบประมำณ
หรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก้ำหนด

สป 43/2565 
(CNTR-00205/65)

01/02/2565

207 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      23,355.96      23,355.96 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชัยพัฒนำ 
ยำนยนต์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ชัยพัฒนำ 
ยำนยนต์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 46/2565 
(CNTR-00209/65)

08/02/2565

208 โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

          390.00           390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 49/2565 
(CNTR-00221/65)

21/02/2565

209 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           375.00           375.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 50/2565 
(CNTR-00229/65)

24/02/2565

210 โครงกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำ และหมอกควัน

       2,730.00        2,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 53/2565 
(CNTR-00232/65)

25/02/2565

211 รถผสมปูน    164,000.00    164,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิจอำคม จ้ำกัด บริษัท กิจอำคม จ้ำกัด รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

016/2565 (CNTR-
00248/65)

08/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

212 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม        3,000.00        3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

32/2565 (CNTR-
00277/65)

25/03/2565

213 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      29,516.00      29,516.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

214 น้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัต
งำนเทศบำล

     88,617.04      88,617.04 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00202/65-3 03/03/2565

215 น้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัต
งำนเทศบำล

     88,617.04      88,617.04 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

216 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอณิน คิดอ่ำน นำยอณิน คิดอ่ำน รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00233/65 01/03/2565

217 ค่ำเคร่ืองอุปโภคบริโภค กรณีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด 19)

       3,690.00        3,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00235/65 04/03/2565

218 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        7,500.00        7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00246/65 08/03/2565

219 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      24,500.00      24,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ฮักคุณเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00269/65 21/03/2565

220 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        3,900.00        3,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.24/2565 
(CNTR-00249/65)

09/03/2565

221 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม        2,500.00        2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ค.29/2565 
(CNTR-00265/65)

21/03/2565

222 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร กำแฟดริป        3,950.00        3,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช 26/2565 
(CNTR-00276/65)

24/03/2565

223 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร กำแฟดริป        2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงยุพิน พ่อแจ้ นำงยุพิน พ่อแจ้ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช 27/2565 
(CNTR-00275/65)

24/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

224 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร กำแฟดริป           450.00           450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช 28/2565 
(CNTR-00274/65)

24/03/2565

225 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        8,507.00        8,507.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช016/2565 
(CNTR-00234/65)

02/03/2565

226 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

       3,450.00        3,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช017/2565 
(CNTR-00258/65)

16/03/2565

227 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

          450.00           450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช018/2565 
(CNTR-00259/65)

16/03/2565

228 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

       2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิภำ หวันฮ้อ นำงสำวศศิภำ หวันฮ้อ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช019/2565 
(CNTR-00256/65)

16/03/2565

229 โครงกำรฝึกอำชีพหลักสูตร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

       2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงยุพิน พ่อแจ้ นำงยุพิน พ่อแจ้ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช020/2565 
(CNTR-00257/65)

16/03/2565

230 เงินอุดหนุนโครงกำรปรับ
สภำพแวดล้อมและส่ิงอ้ำนวยควำม
สะดวกของผู้สูงอำยุ

     22,500.00      22,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช021/2565 
(CNTR-00260/65)

16/03/2565

231 โครงกำรแข่งขันกีฬำเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       4,500.00        4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอินทนิล เข่ือนควบ นำงอินทนิล เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช022/2565 
(CNTR-00263/65)

16/03/2565

232 โครงกำรแข่งขันกีฬำเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       6,000.00        6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงดลพร เข่ือนควบ นำงดลพร เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช023/2565 
(CNTR-00261/65)

16/03/2565

233 โครงกำรแข่งขันกีฬำเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       1,170.00        1,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช024/2565 
(CNTR-00264/65)

16/03/2565

234 โครงกำรแข่งขันกีฬำเปตองผู้สูงวัยศรี
วิชัยเกมส์ เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย

       2,300.00        2,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวันถ้วยรำงวัล มหำวันถ้วยรำงวัล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

พช025/2565 
(CNTR-00262/65)

16/03/2565

235 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

       4,000.00        4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐ์ชยำ ชำรีพร นำงสำวณัฏฐ์ชยำ ชำรีพร รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 2/2565 
(CNTR-00241/65)

07/03/2565

236 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

     17,000.00      17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยรัตน์ พงษ์เฉย นำงสำวกัลยรัตน์ พงษ์เฉย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 2/2565 
(CNTR-00247/65)

08/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

237 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

          300.00           300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 3/2565 
(CNTR-00237/65)

07/03/2565

238 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

       3,900.00        3,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพ็ญศิริ รัตนะ นำงสำวเพ็ญศิริ รัตนะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 3/2565 
(CNTR-00251/65)

11/03/2565

239 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

       4,250.00        4,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐทิชำ พวงรัตน์ นำงสำวณัฐทิชำ พวงรัตน์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 4/2565 
(CNTR-00238/65)

07/03/2565

240 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

       5,950.00        5,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกำรจนำ พ่อแจ้ นำงกำรจนำ พ่อแจ้ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 5/2565 
(CNTR-00239/65)

07/03/2565

241 โครงกำรศีล 5 ภำวนำ สมำธิ 
(กิจกรรมกำรนับลูกประค้ำ)

          300.00           300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 6/2565 
(CNTR-00240/65)

07/03/2565

242 ประเพณีสรงน้้ำพระธำตุวัดบ้ำนปำง
และอนุสำวรีย์ครูบำศรีวิชัย

          390.00           390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

ศ 7/2565 
(CNTR-00254/65)

15/03/2565

243 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ      30,000.00      30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.เจริญทรัพย์ ส.เจริญทรัพย์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ045/2565 
(CNTR-00270/65)

21/03/2565

244 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      63,300.00      63,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิตติยำงยนต์ จ้ำกัด บริษัท กิตติยำงยนต์ จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ050/2565 
(CNTR-00253/65)

14/03/2565

245 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        8,190.00        8,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ051/2565 
(CNTR-00273/65)

22/03/2565

246 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอินทนิล  เข่ือนควบ นำงอินทนิล  เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สธ052/2565 
(CNTR-00272/65)

22/03/2565

247 วัสดุส้ำนักงำน        1,050.00        1,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 23/2565 
(CNTR-00250/65)

09/03/2565

248 โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 1,800.00       1,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ โรงน้้ำแข็งแม่ตืนไอซ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 30/2565 
(CNTR-00245/65)

08/03/2565

249 โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 11,500.00     11,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เทยพำณิชย์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 31/2565 
(CNTR-00252/65)

11/03/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

250 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 4,800.00       4,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 56/2565 
(CNTR-00236/65)

07/03/2565

251 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000.00     10,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 57/2565 
(CNTR-00266/65)

21/03/2565

252 โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหำร  และพนักงำนของเทศบำลต้ำบลศรีวิชัย500.00          500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 59/2565 
(CNTR-00267/65)

21/03/2565

253 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 390.00          390.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย ร้ำนทัตเทพงำนป้ำย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

สป 60/2565 
(CNTR-00271/65)

22/03/2565

254 ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง        7,800.00        7,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเมือง ก๋ำใจ นำยเมือง ก๋ำใจ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

27/2565 (CNTR-
00358/65)

02/06/2565

255 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว    436,121.40    436,121.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

3/2565 (CNTR-
00372/65)

17/06/2565

256 โครงกำรงำนประเพณี 11  มิถุนำวัน
ครบรอบวันเกิด ครูบำศรีวิชัยนักบุญ 
แห่งล้ำนนำ

     14,400.00      14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท บ๊ิกตุ๋ย มินิมำร์ท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

34/2565 (CNTR-
00362/65)

08/06/2565

257 โครงกำรงำนประเพณี 11  มิถุนำวัน
ครบรอบวันเกิด ครูบำศรีวิชัยนักบุญ 
แห่งล้ำนนำ

     13,200.00      13,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีวิชัยรุ่งเรือง ศรีวิชัยรุ่งเรือง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

35/2565 (CNTR-
00363/65)

08/06/2565

258 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง        6,000.00        6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สำมเก้ำไฟร์แมนแอนด์เรสคิว สำมเก้ำไฟร์แมนแอนด์เรสคิว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

36/2565 (CNTR-
00365/65)

13/06/2565

259 วัสดุส้ำนักงำน           225.00           225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

37/2565 (CNTR-
00367/65)

15/06/2565

260 วัสดุก่อสร้ำง           330.00           330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ล.รุ่งเรืองกิจ ล.รุ่งเรืองกิจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

38/2565 (CNTR-
00371/65)

17/06/2565

261 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ    126,000.00    126,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

39/2565 (CNTR-
00370/65)

17/06/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

262 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว    101,503.60    101,503.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ้ำกัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

4/2565 (CNTR-
00373/65)

17/06/2565

263 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ      27,348.00      27,348.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

40/2565 (CNTR-
00374/65)

24/06/2565

264 วัสดุก่อสร้ำง      33,900.00      33,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

41/2565 (CNTR-
00376/65)

30/06/2565

265 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      29,700.00      29,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงต้อม ธรรมขันโท นำงต้อม ธรรมขันโท รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

94/2565 (CNTR-
00366/65)

15/06/2565

266 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      12,240.00      12,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ศรีวิชัยรุ่งเรือง ศรีวิชัยรุ่งเรือง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

95/2565 (CNTR-
00359/65)

06/06/2565

267 โครงกำรงำนประเพณี 11  มิถุนำวัน
ครบรอบวันเกิด ครูบำศรีวิชัยนักบุญ 
แห่งล้ำนนำ

     12,000.00      12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจันทร์ จำมจันทร์ นำงจันทร์ จำมจันทร์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

96/2565 (CNTR-
00361/65)

08/06/2565

268 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        2,250.00        2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ ยะบุญทำ นำยธนวัฒน์ ยะบุญทำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

97/2565 (CNTR-
00360/65)

08/06/2565

269 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      18,000.00      18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ หม่องค้ำ นำยนครินทร์ หม่องค้ำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00292/65-1 02/06/2565

270 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง นำงณพัฐภรณ์ ยะมัง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00293/65-1 02/06/2565

271 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตนภำ จุมปูวงค์ นำงสำวจิตนภำ จุมปูวงค์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00297/65-1 02/06/2565

272 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยพูน รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00299/65-1 02/06/2565

273 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจักรพันธ์ เตจำรังษี นำยจักรพันธ์ เตจำรังษี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00305/65-1 02/06/2565

274 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชริศรำ มณีแก้ว นำงสำวชริศรำ มณีแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00315/65-1 02/06/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

275 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรินภำ เข่ือนควบ นำงสำวศิรินภำ เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00317/65-1 02/06/2565

276 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชวกร วรรณภิละ นำยชวกร วรรณภิละ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00327/65-1 02/06/2565

277 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,866.26     80,866.26     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00342/65-3 27/06/2565

278 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 15,900.00     15,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ สอนบำลี นำงสำวปรำรถนำ สอนบำลี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00356/65 01/06/2565

279 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,000.00     18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ ค้ำทะลำ นำยเจษฎำ ค้ำทะลำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00357/65 01/06/2565

280 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,455.23     23,455.23     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00368/65 16/06/2565

281 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,095.77     13,095.77     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00375/65 28/06/2565

282 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        2,560.00        2,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

136/2565 (CNTR-
00415/65)

18/07/2565

283 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        4,190.00        4,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

138/2565 (CNTR-
00417/65)

25/07/2565

284 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        2,650.00        2,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

139/2565 (CNTR-
00418/65)

27/07/2565

285 วัสดุก่อสร้ำง        4,460.00        4,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

41/2565 (CNTR-
00414/65)

11/07/2565

286 วัสดุส้ำนักงำน      17,880.00      17,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

43/2565 (CNTR-
00377/65)

05/07/2565

287 วัสดุกำรเกษตร        8,788.00        8,788.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

45/2565 (CNTR-
00416/65)

22/07/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

288 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        8,950.00        8,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

46/2565 (CNTR-
00419/65)

27/07/2565

289 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           210.00           210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วนโฆษณำ ร้ำนอ้วนโฆษณำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

99/2565 (CNTR-
00412/65)

07/07/2565

290 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      25,800.00      25,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐนันท์ ใจมะสิทธ์ิ นำยณัฐนันท์ ใจมะสิทธ์ิ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00303/65-1 01/07/2565

291 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน      78,491.27      78,491.27 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00342/65-4 07/07/2565

292 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน      91,886.67      91,886.67 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00378/65-1 20/07/2565

293 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      27,000.00      27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น นำงบุริญำภรณ์ กันตุ่น รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00379/65 08/07/2565

294 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      27,000.00      27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริกุล วงศ์ชัย นำงศิริกุล วงศ์ชัย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00380/65 08/07/2565

295 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      27,000.00      27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมำริสำ จันทรำช นำงสำวมำริสำ จันทรำช รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00381/65 08/07/2565

296 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 21,000.00     21,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00382/65-1 26/07/2565

297 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวนันท์ ป๋ันโญ นำงสำวสุวนันท์ ป๋ันโญ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00383/65 08/07/2565

298 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรชำติ ชัยม่วง นำยสุรชำติ ชัยม่วง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00384/65 08/07/2565

299 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัต ปัญญำ นำยนิวัต ปัญญำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00385/65 08/07/2565

300 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00386/65 08/07/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

301 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรัชยำ ศรีวิชัย นำงสำวจิรัชยำ ศรีวิชัย รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00387/65 08/07/2565

302 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจัน อินต๊ะใจ นำยสมจัน อินต๊ะใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00388/65 08/07/2565

303 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปำริฉัตร สมมำ นำงสำวปำริฉัตร สมมำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00389/65 08/07/2565

304 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐธิดำ อินมำ นำงสำวณัฐธิดำ อินมำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00390/65 08/07/2565

305 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ี ร.ต.หญิงบุษญำรัตน์ ขำว
เถิน

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงบุษญำรัตน์ ขำว
เถิน

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00391/65 08/07/2565

306 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรำวุฒิ ไทยใหม่ นำยสรำวุฒิ ไทยใหม่ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00392/65 08/07/2565

307 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิริยะพงษ์ ค้ำวิล นำยพิริยะพงษ์ ค้ำวิล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00393/65 08/07/2565

308 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษดำ อุตมะ นำยกฤษดำ อุตมะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00394/65 08/07/2565

309 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล นำยเกียรติศักด์ิ สูงเกียรติกูล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00395/65 08/07/2565

310 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ ค้ำทะลำ นำยเจษฎำ ค้ำทะลำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00396/65 08/07/2565

311 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกวิน ม่ังมูล นำยกวิน ม่ังมูล รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00397/65 08/07/2565

312 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรกำนต์ ค้ำทะลำ นำยธีรกำนต์ ค้ำทะลำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00398/65 08/07/2565

313 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ ชัยห้วยห้ำ นำงสำวกนกวรรณ ชัยห้วยห้ำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00399/65 08/07/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

314 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ นำงสำวพิมพ์วิภำ เข่ือนควบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00400/65 08/07/2565

315 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐำ ใจมุด นำงสำวณัฏฐำ ใจมุด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00401/65 08/07/2565

316 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิรำวรรณ ตำโล๊ะ นำงสำวสิรำวรรณ ตำโล๊ะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00402/65 08/07/2565

317 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงศ์ สำรอูป นำยกิตติพงศ์ สำรอูป รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00403/65 08/07/2565

318 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพดล โปธิป้อ นำยนพดล โปธิป้อ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00404/65 08/07/2565

319 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฐำนปรำณัฐ เรือนมี นำยฐำนปรำณัฐ เรือนมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00405/65 08/07/2565

320 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรัตน์ แสงขัด นำยธีรัตน์ แสงขัด รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00406/65 08/07/2565

321 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกองแสง มงคลดำว นำยกองแสง มงคลดำว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00407/65 08/07/2565

322 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ ปันปละ นำยนิวัฒน์ ปันปละ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00408/65 08/07/2565

323 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ สอนบำลี นำงสำวปรำรถนำ สอนบำลี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00409/65 08/07/2565

324 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00410/65 08/07/2565

325 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ี ร.ต.หญิงชนิสรำ ขว้ำงทำ ว่ำท่ี ร.ต.หญิงชนิสรำ ขว้ำงทำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00411/65 08/07/2565

326 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,000.00     27,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนำวุฒิ ศรีวงค์ นำยธนำวุฒิ ศรีวงค์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00413/65 08/07/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

327 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,540.00        1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

140/2565 (CNTR-
00428/65)

15/08/2565

328 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           500.00           500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

141/2565 (CNTR-
00443/65)

25/08/2565

329 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        3,330.00        3,330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

142/2565 (CNTR-
00442/65)

25/08/2565

330 ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง      70,000.00      70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

4/2565 (CNTR-
00424/65)

05/08/2565

331 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว        7,395.00        7,395.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

47/2565 (CNTR-
00423/65)

04/08/2565

332 วัสดุส้ำนักงำน        3,942.00        3,942.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

48/2565 (CNTR-
00427/65)

11/08/2565

333 วัสดุคอมพิวเตอร์           700.00           700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

49/2565 (CNTR-
00426/65)

11/08/2565

334 เจำะบ่อบำดำล บ้ำนแม่ป๊อก หมู่ท่ี 6 
ต้ำบบลศรีวิชัย

   328,500.00    328,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทนงค์ เวทย์ปัญญำ นำยทนงค์ เวทย์ปัญญำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

5/2565 (CNTR-
00425/65)

09/08/2565

335 วัสดุส้ำนักงำน        8,072.00        8,072.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

53/2565 (CNTR-
00441/65)

18/08/2565

336 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

     60,000.00      60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แจ่มศิริ แจ่มศิริ รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

54/2565 (CNTR-
00446/65)

30/08/2565

337 วัสดุส้ำนักงำน      10,415.00      10,415.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

55/2565 (CNTR-
00445/65)

30/08/2565

338 วัสดุคอมพิวเตอร์        2,290.00        2,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

56/2565 (CNTR-
00444/65)

30/08/2565

339 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน      77,417.02      77,417.02 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

340 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      17,100.00      17,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ นำงสำวศยำมล ฟองสุยะ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

341 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี นำงสำวเบญจวรรณ ปำรมี รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

342 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ ปันปละ นำยนิวัฒน์ ปันปละ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

343 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว นำงสำววิรำตรี ยอดแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

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

344 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      18,000.00      18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวยุพำพร ดีเสมอ นำงสำวยุพำพร ดีเสมอ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00420/65 03/08/2565

345 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชินวัตร เข็นแก้ว นำยชินวัตร เข็นแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00421/65 03/08/2565

346 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร      18,000.00      18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ หม่องค้ำ นำยนครินทร์ หม่องค้ำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00422/65 03/08/2565

347 ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง    128,000.00    128,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

11/2565 (CNTR-
00451/65)

05/09/2565

348 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวง
ท้องถ่ิน ลพ.ถ.30-074 สำยทำง 
บ้ำนแม่ป้อกเหนือ-บ้ำนห้วยบง ผิว
จรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 998 เมตร
 หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จรำจร/ไหล่ทำงไม่น้อยกว่ำ 4,990 
ตำรำงเมตร เทศบำลต้ำบลศรีวิชัย 
อ้ำเภอล้ี จังหวัดล้ำพูน

     1,951,800.00      1,951,800.00 วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอน
สตรัคช่ัน จ้ำกัด

บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอน
สตรัคช่ัน จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

12/2565 (CNTR-
00455/65)

07/09/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

349 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนแม่ป้อกในหมู่ท่ี 4

   399,500.00    399,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เค.วำย.พี.คอนสตรัคช่ัน 
(2018) จ้ำกัด

บริษัท เค.วำย.พี.คอนสตรัคช่ัน 
(2018) จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

13/2565 (CNTR-
00457/65)

09/09/2565

350 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8

   419,500.00    419,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เค.วำย.พี.คอนสตรัคช่ัน 
(2018) จ้ำกัด

บริษัท เค.วำย.พี.คอนสตรัคช่ัน 
(2018) จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

14/2565 (CNTR-
00486/65)

27/09/2565

351 เงินส้ำรองจ่ำย        3,600.00        3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุเทพ เนตรผำบ นำยอนุเทพ เนตรผำบ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

143/2565 (CNTR-
00474/65)

19/09/2565

352 เงินส้ำรองจ่ำย    383,715.00    383,715.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธิกำร แก้วหนัก นำยสิทธิกำร แก้วหนัก รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

144/2565 (CNTR-
00475/65)

19/09/2565

353 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,860.00        1,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

145/2565 (CNTR-
00452/65)

05/09/2565

354 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,800.00        1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุเทพ เนตรผำบ นำยอนุเทพ เนตรผำบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

146/2565 (CNTR-
00454/65)

06/09/2565

355 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        1,500.00        1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ต้อมเซอร์วิส อู่ต้อมเซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

146/2565 (CNTR-
00465/65)

15/09/2565

356 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        2,650.00        2,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

147/2565 (CNTR-
00453/65)

06/09/2565

357 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        3,100.00        3,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

148/2565 (CNTR-
00456/65)

08/09/2565

358 เงินส้ำรองจ่ำย      10,800.00      10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุเทพ เนตรผำบ นำยอนุเทพ เนตรผำบ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

148/2565 (CNTR-
00485/65)

26/09/2565

359 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร        7,440.00        7,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ ร้ำนชนำชล กำรพิมพ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

149/2565 (CNTR-
00462/65)

13/09/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

360 เงินส้ำรองจ่ำย    136,000.00    136,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยันต์ สังข์ทอง นำยสำยันต์ สังข์ทอง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

149/2565 (CNTR-
00484/65)

26/09/2565

361 ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง      43,000.00      43,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

15/2565 (CNTR-
00487/65)

28/09/2565

362 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           300.00           300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

150/2565 (CNTR-
00463/65)

14/09/2565

363 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม      21,130.00      21,130.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส อู่ ป.เจริญรุ่งเรืองยนต์ เซอร์วิส รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

151/2565 (CNTR-
00466/65)

15/09/2565

364 ค่ำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม        9,400.00        9,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

152/2565 (CNTR-
00479/65)

22/09/2565

365 ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง    240,000.00    240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศ.ศิริจันทรัตน์
 กำรโยธำ

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

16/2565 (CNTR-
00488/65)

28/09/2565

366 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ป้อก
เหนือ หมู่ท่ี 5

     78,836.00      78,836.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นภำพัฒนำกิจ นภำพัฒนำกิจ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

50/2565 (CNTR-
00461/65)

13/09/2565

367 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน ซอยตลำดนัดวัน
ศุกร์ บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 9

101,992.00   101,992.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นภำพัฒนำกิจ นภำพัฒนำกิจ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

51/2565 (CNTR-
00460/65)

12/09/2565

368 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนอุดมพัฒนำ
 หมู่ท่ี 12

122,143.25   122,143.25   วิธีเฉพำะเจำะจง นภำพัฒนำกิจ นภำพัฒนำกิจ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

52/2565 (CNTR-
00459/65)

12/09/2565

369 เงินส้ำรองจ่ำย 30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจินตนำ ก๋ำใจ นำงจินตนำ ก๋ำใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

57/2565 (CNTR-
00471/65)

19/09/2565

370 เงินส้ำรองจ่ำย 102,280.00   102,280.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

58/2565 (CNTR-
00472/65)

19/09/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

371 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00       1,600.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ส.ครุภัณฑ์ ส.ครุภัณฑ์ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

59/2565 (CNTR-
00448/65)

02/09/2565

372 เงินส้ำรองจ่ำย 550.00          550.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

59/2565 (CNTR-
00473/65)

19/09/2565

373 วัสดุส้ำนักงำน 16,941.00     16,941.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

60/2565 (CNTR-
00449/65)

02/09/2565

374 เงินส้ำรองจ่ำย 4,500.00       4,500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจินตนำ ก๋ำใจ นำงจินตนำ ก๋ำใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

60/2565 (CNTR-
00483/65)

26/09/2565

375 เงินส้ำรองจ่ำย 6,200.00       6,200.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

61/2565 (CNTR-
00482/65)

26/09/2565

376 เต็นท์ผ้ำใบ 80,000.00     80,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ค้ำพันช่ัง ค้ำพันช่ัง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

62/2565 (CNTR-
00464/65)

14/09/2565

377 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีพี เคมีคัล ซัพพลำย 
จ้ำกัด

บริษัท ทีพี เคมีคัล ซัพพลำย 
จ้ำกัด

รำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำด

63/2565 (CNTR-
00467/65)

15/09/2565

378 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,970.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์
เทคโนโลยี 999 จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

64/2565 (CNTR-
00470/65)

15/09/2565

379 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน ซอย 10 บ้ำน
ศรีวิชัย หมู่ท่ี 10

146,749.00   146,749.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

65/2565 (CNTR-
00468/65)

15/09/2565

380 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน ซอยข้ำงโรงเรียน
 บ้ำนศรีวิชัย หมู่ท่ี 10

130,492.50   130,492.50   วิธีเฉพำะเจำะจง ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค ยุทธภัณฑ์อิฐบล็อค รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

66/2565 (CNTR-
00469/65)

15/09/2565

381 วัสดุส้ำนักงำน 15,757.00     15,757.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จ้ำกัด

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

67/2565 (CNTR-
00476/65)

19/09/2565

382 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,250.00     11,250.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 98 ภู พรำว กำรไฟฟ้ำ 99 รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

68/2565 (CNTR-
00481/65)

23/09/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

383 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 45,000.00     45,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปริศนำ แบนปิง นำงปริศนำ แบนปิง รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00013/65-1 29/09/2565

384 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 45,000.00     45,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมัลลิกำ ก๋ำใจ นำงสำวมัลลิกำ ก๋ำใจ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00065/65-1 29/09/2565

385 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 52,417.02     52,417.02     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00378/65-4 05/09/2565

386 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังล้ำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรด้วยดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย บ้ำนแม่ป้อกเหนือ 
หมู่ท่ี 5

344,444.00   344,444.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิรัตน์กำรค้ำ วิรัตน์กำรค้ำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00434/65 05/09/2565

387 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังล้ำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรด้วยดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย บ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่
ท่ี 8 - บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 9

140,898.00   140,898.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิรัตน์กำรค้ำ วิรัตน์กำรค้ำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00435/65 05/09/2565

388 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังล้ำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรด้วยดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย บ้ำนบำรมีศรีวิชัย 
หมู่ท่ี 13

157,698.00   157,698.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิรัตน์กำรค้ำ วิรัตน์กำรค้ำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00436/65 05/09/2565

389 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังล้ำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรด้วยดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย บ้ำนแม่อีไฮ หมู่ท่ี 2

104,798.00   104,798.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิรัตน์กำรค้ำ วิรัตน์กำรค้ำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00439/65 05/09/2565

390 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังล้ำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรด้วยดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ท่ี
 9

120,148.00   120,148.00   วิธีเฉพำะเจำะจง วิรัตน์กำรค้ำ วิรัตน์กำรค้ำ รำคำท่ีได้มำจำกกำรค้ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรรำคำ
กลำงก้ำหนด

CNTR-00440/65 05/09/2565

391 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 25,902.79     25,902.79     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00450/65 05/09/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีอนุมัติ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565

392 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,400.00       5,400.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ เตชะนำ นำยสุชำติ เตชะนำ รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00477/65 20/09/2565

393 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,317.25     33,317.25     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00478/65 21/09/2565

394 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 9,000.00       9,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชินวัตร เข็นแก้ว นำยชินวัตร เข็นแก้ว รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00480/65 22/09/2565

395 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,418.20       6,418.20       วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00489/65 28/09/2565

396 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,722.20     30,722.20     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธัญชนก เพ่ิม
ทรัพย์ ออยล์

รำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด
ภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ

CNTR-00490/65 29/09/2565
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