
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,175.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,175.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,175.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 08/10/2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,155.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,155.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,155.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 08/10/2563

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 348.45            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 348.45          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 348.45          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 08/10/2563

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,429.44         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,429.44       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,429.44       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 08/10/2563

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  2,610.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,610.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,610.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 08/10/2563

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,654.65         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,654.65       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,654.65       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 08/10/2563

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 11,392.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 11,392.00     บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 11,392.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 08/10/2563

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,067.50         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,067.50       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,067.50       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0015/64 08/10/2563

9 จางทําปายไวนิลรณรงคประชาสัมพันธ “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย 1,320.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 1,320.00 บาท ไนนอารทดีไซด 1,320.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0064/64 02/12/2563

ไรอุบัติเหตุ” จํานวน 2 ปาย

10 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ ณ ศูนยปฏิบัติการ 36,000.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมณีพลอย สอนสิงห 36,000.00     บาท นางสาวมณีพลอย สอนสิงห 36,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0065/64 01/12/2563

รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองอุตรดิตถ

ประจําปงบประมาณ 2564

11 จางปรับปรุงถนนซอยฟุง  ทับทอง หมูที่ 7 110,700.00 บาท 110,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 110,700.00 บาท บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 110,700.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 12/2564 (CNTR-0066/64) 01/12/2563

12 จางตรวจเช็คตามระยะทางใชและตรวจเช็คชุดมอเตอรพัดลมแอรรถยนต 7,926.56 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ จํากัด 7,926.56 บาท บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ จํากัด 7,926.56 บาท เสนอราคาต่ําสุด 0067/2564 (CNTR-0067/64) 01/12/2563

สวนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1825 รหัสครุภัณฑ 002-56-0001

13 ซื้อวัสดุกอสราง 9,087.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 9,087.00 บาท ราน ต.ศิลปะ  1 9,087.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 0068/2564 (CNTR-0068/64) 02/12/2563

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (คลอรีนผง 65%) 7,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท ตันแพง 7,000.00 บาท นายวุฒินันท ตันแพง 7,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 0069/2564 (CNTR-0069/64) 02/12/2563

15 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (คลอรีนผง 65%) 6,200.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 6,200.00       บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 6,200.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 0070/2564 (CNTR-0070/64) 03/12/2563

16 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้น อนุบาลต่ํากวา 3 ขวบ และ 51,480.80       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 51,480.80     บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 51,480.80     เสนอราคาต่ําสุด ซ1/2564 (CNTR-0071/64) 09/12/2563

ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

17 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษา 159,590.48 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 159,590.48 บาท บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 159,590.48 บาท เสนอราคาต่ําสุด ซ2/2564 (CNTR-0072/64) 09/12/2563

ปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

18 ซื้อทอยางตัวหนอน 99,000.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 99,000.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 99,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0071/2564 (CNTR-0073/64) 09/12/2563

19 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 180.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยศิริยนตรวมอะไหล 180.00          บาท หจก.ชัยศิริยนตรวมอะไหล 180.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0074/64 23/12/2563

20 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 285.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 285.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 285.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0075/64 23/12/2563

21 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,700.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 7,700.00       บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 7,700.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 0076/2564 (CNTR-0076/64) 23/12/2563

22 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 690.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 690.00          บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 690.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0077/64 24/12/2563

23 จางซอมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน อต 80-5478 4,950.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ  หมีแกว 4,950.00       บาท นายณัฐพงศ  หมีแกว 4,950.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0078/64 24/12/2563

24 ซื้อผามานจีบทึบชุดหลุยสสีเหลืองทอง กันแสง UV รางอลูมิเนียม 120,000.00     บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นิตยา  ผามาน 120,000.00   บาท นิตยา  ผามาน 120,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 0079/2564 (CNTR-0079/64) 24/12/2563

พรอมอุปกรณติดตั้ง 

25 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในอาคารอเนกประสงค (หองแกนกระพี้) 197,500.00     บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง แมคสเตรท 197,500.00   บาท แมคสเตรท 197,500.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 0080/2564 (CNTR-0080/64) 24/12/2563

26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 630.16            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 630.16          บาท บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 630.16          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0081/64 29/12/2563

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 สําหรับ โรงเรียนวัดวังกะพี้ จํานวน 1 คน

27 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 1,900.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,900.00       บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,900.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0082/64 29/12/2563

28 จางเหมาขุดกลบบอขยะเทศบาล 121,000.00     บาท 121,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 121,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 121,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 0083/2564 (CNTR-0083/64) 25/12/2563

29 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก และ เครื่องสํารองไฟฟา 17,400.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 17,400.00     บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 17,400.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0085/2564 (CNTR-0085/64) 28/12/2563

30 จางทําปายไวนิล ตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 450.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 450.00          บาท ไนนอารทดีไซด 450.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0086/64 30/12/2563

31 จางจัดทําเว็บไซต และดูแลระบบสารสนเทศของ เทศบาลตําบลวังกะพี้ 29,900.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. โกลโบล จํากัด 29,900.00     บาท บริษัท ไอ.ที. โกลโบล จํากัด 29,900.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0087/2564 (CNTR-0087/64) 30/12/2563

32 จางวางทอเหล็กสงน้ําสถานีสูบน้ําบานวังโปง 3 488,000.00     บาท 488,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 488,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 488,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 13/2564 (CNTR-0088/64) 30/12/2563

33 จางวางทอเหล็กสงน้ําพรอมติดตั้งประตูน้ําสถานีสูบน้ําบานวังโปง 2 จุดโคง 120,000.00     บาท 120,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 120,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 120,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 14/2564 (CNTR-0089/64) 30/12/2563

นานายสมจิตร ปานใย หมูที่ 7

34 จางวางทอระบายน้ํา คสล.สายหนาที่ดินนายจอมขวัญ ยิ้มเพชร หมูที่ 8 18,800.00       บาท 18,800.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 18,800.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 18,800.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 16/2564 (CNTR-0090/64) 30/12/2563

35 จางวางทอระบายน้ํา คสล.สายบานนายประเสริฐ เข็มแพชร หมูที่ 7 36,900.00       บาท 36,900.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 36,900.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 36,900.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 15/2564 (CNTR-0091/64) 30/12/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 
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