
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,350.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,350.00        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,350.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 08/10/2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 3,959.50          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,959.50        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,959.50        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 08/10/2563

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 391.95             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 391.95           บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 391.95           บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 08/10/2563

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,490.44          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,490.44        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,490.44        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 08/10/2563

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  2,856.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,856.00        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,856.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 08/10/2563

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,096.70          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,096.70        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,096.70        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 08/10/2563

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 8,424.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 8,424.00        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 8,424.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 08/10/2563

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,177.50          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,177.50        บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,177.50        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0015/64 08/10/2563

9 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,560.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 1,560.00 บาท ไนนอารทดีไซด 1,560.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0121/64 03/02/2564

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานซอมแซมของสถานีสูบน้ําบานวังโปง2 จํานวน 2 รายการ 1,510.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 1,510.00        บาท ราน ต.ศิลปะ  1 1,510.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0122/64 03/02/2564

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,080.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 3,080.00 บาท ราน ต.ศิลปะ  1 3,080.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0123/64 03/02/2564

12 กอสรางถนน คสล. สายบานนายฟง ทับทอง

 142,000.00      บาท 142,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 141,000.00 บาท หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 141,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 28/2564 (CNTR-0124/64) 05/02/2564

13 กอสรางถนน คสล.สายบานนางชอุม ชํานาญ
 166,000.00      บาท 165,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 164,000.00 บาท หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 164,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 29/2564 (CNTR-0125/64) 05/02/2564

14 กอสรางถนน คสล. สายบานนางทับทิม  ศรีทรง

 180,000.00      บาท 166,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 165,500.00 บาท หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 165,500.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 30/2564 (CNTR-0126/64) 05/02/2564

15 จางทําปายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 4,095.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 4,095.00        บาท ไนนอารทดีไซด 4,095.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0127/64 09/02/2564

16 จัดซื้อประตูน้ําเหล็กหลอ มีหนาจาน ขนาด ๔ นิ้ว  จํานวน ๑๔  ตัว 56,000.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 56,000.00      บาท หางหุนสวนจํากัดเพชรยินดี 56,000.00      บาท เสนอราคาต่ําสุด 0128/2564 (CNTR-0128/64) 09/02/2564

17 จางตรวจเช็ค/ซอมระบบเครื่องยนต  รถยนตหมายเลขทะเบียน กข-4895 2,905.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง อูสําราญเซอรวิส 2,905.00 บาท อูสําราญเซอรวิส 2,905.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0129/64 10/02/2564

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (โฟโตสวิช) 150.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 150.00           บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 150.00           บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0130/64 15/02/2564

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กิจการสถานีสูบน้ํา) 6,050.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 6,050.00        บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 6,050.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด 0131/2564 (CNTR-0131/64) 11/02/2564

20 จางปะยาง รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1825 150.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ คุมอักษร 150.00           บาท นายคมกฤษ คุมอักษร 150.00           บาท เสนอราคาต่ําสุด 64-45-00231-5320400-00001 17/02/2564

21 จัดซื้อถังน้ําดื่มพรอมน้ําดื่ม จํานวน 15 ถัง 1,725.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิติ ลาลวง 1,725.00        บาท นายกิติ ลาลวง 1,725.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0132/64 18/02/2564

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 900.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิติ ลาลวง 900.00           บาท นายกิติ ลาลวง 900.00           บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0133/64 18/02/2564

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00        บาท หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0134/64 18/02/2564

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00        บาท หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0135/64 18/02/2564

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 300.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 300.00           บาท หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 300.00           บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0136/64 25/02/2564

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,961.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 1,961.00        บาท รานวิชญา 1,961.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0137/64 25/02/2564

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,008.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 3,008.00        บาท รานวิชญา 3,008.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0138/64 25/02/2564

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,677.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 4,677.00        บาท รานวิชญา 4,677.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0139/64 25/02/2564

29 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,055.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ 1 2,055.00        บาท ราน ต.ศิลปะ 1 2,055.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0140/64 19/02/2564

30 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 840.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ 1 840.00           บาท ราน ต.ศิลปะ 1 840.00           บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0141/64 19/02/2564

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,250.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,250.00        บาท หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 1,250.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0142/64 19/02/2564

32 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในศูนยประสานงานการเลือกตั้งฯ จํานวน 7 รายการ 3,517.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 3,517.00        บาท รานวิชญา 3,517.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0143/64 22/02/2564

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,145.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 2,145.00        บาท รานวิชญา 2,145.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0144/64 22/02/2564

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 2,007.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 2,007.00        บาท รานวิชญา 2,007.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0145/64 22/02/2564

35 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ 1,450.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัยพานิช 1 1,450.00        บาท ศรชัยพานิช 1 1,450.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0146/64 22/02/2564

36 จางทําปายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะพี้ 1,040.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 1,040.00        บาท ไนนอารทดีไซด 1,040.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0147/64 22/02/2564

ประจําปการศึกษา 2564 ขนาดกวาง 1x2 เมตร จํานวน 4 ปาย  

37 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในศูนยประสานงานการเลือกตั้งฯ จํานวน 7 รายการ 6,574.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 6,574.00        บาท ไนนอารทดีไซด 6,574.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด 0148/2564 (CNTR-0148/64) 22/02/2564

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๗ รายการ  5,176.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 5,176.00        บาท รานวิชญา 5,176.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด 0149/2564 (CNTR-0149/64) 22/02/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 

39 จางทําตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 2,000.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ีออฟเซ็ทอารท (ป.การพิมพ) 2,000.00        บาท พ.ีออฟเซ็ทอารท (ป.การพิมพ) 2,000.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0150/64 24/02/2564

และผูบริหารทองถิ่น 

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,060.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 2,060.00        บาท หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถเคเน็ต 2,060.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0151/64 24/02/2564

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง (ใบเสร็จคาน้ําประปา) 9,000.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิทยา หนูเอียด 9,000.00        บาท นางพิทยา หนูเอียด 9,000.00        บาท เสนอราคาต่ําสุด 0152/2564 (CNTR-0152/64) 25/02/2564



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 


	เดือน ก.ย.62

