
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,060.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,060.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,060.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 08/10/2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 3,465.50         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,465.50       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,465.50       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 08/10/2563

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 335.55            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 335.55          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 335.55          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 08/10/2563

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,363.74         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,363.74       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,363.74       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 08/10/2563

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  2,514.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,514.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,514.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 08/10/2563

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,828.50         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,828.50       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,828.50       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 08/10/2563

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 8,631.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 8,631.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 8,631.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 08/10/2563

8 จางปรับปรุงถนนสายทาขาวพรอนนท 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 496,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 496,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 1/2564 (CNTR-0028/64) 02/11/2563

9 จางกอสรางถนน คสล. สายขางสถานีตํารวจภูธรวังกะพี้ 92,000.00       บาท 92,000.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 92,000.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 92,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 2/2564 (CNTR-0029/64) 02/11/2563

10 จางกอสรางถนน คสล. สายประปา - บานนางนฤมล  จอยกลิ่น 398,000.00 บาท 398,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 396,500.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 396,500.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 3/2564 (CNTR-0030/64) 02/11/2563

11 จางวางทอระบายน้ํา คสล. สายหนารานอาหารดูดี๋ 198,000.00 บาท 198,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 197,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 197,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 4/2564 (CNTR-0031/64) 03/11/2563

12 จางวางทอระบายน้ํา คสล. สายหนารานกาแฟกริช 301,000.00 บาท 301,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 300,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 300,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 5/2564 (CNTR-0032/64) 03/11/2563

13 จางตอเติมโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะพี้ 490,000.00 บาท 490,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 488,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 488,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 6/2554 (CNTR-0033/64) 03/11/2563

14 จางวางทอเหล็กสงน้ําสถานีสูบน้ําบานวังกะพี้ หมูที่ 4 (บริเวณซอยบานนางปรุง) 488,000.00     บาท 488,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 487,000.00   บาท หจก.เพชรยินดี 487,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 7/2564 (CNTR-0034/64) 04/11/2563

15 จางปรับปรุงแพสูบน้ําสถานีสูบน้ําบานวังโปง 2 (แพที่ 3) หมูที่ 7 493,000.00 บาท 493,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 492,000.00   บาท หจก.เพชรยินดี 492,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 8/2564 (CNTR-0035/64) 04/11/2563

16 จางวางทอเมนประปาสายทางเขาบานปาถอน หมูที่ 2 - 9 492,000.00     บาท 492,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยอินทองกอสราง 490,500.00   บาท หจก.ทรัพยอินทองกอสราง 490,500.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 9/2564 (CNTR-0036/64) 04/11/2563

17 จางซอมเกจน้ํามันรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน อต 80-5741 1,100.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยันต เณรรอด 1,100.00       บาท นายสุริยันต เณรรอด 1,100.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0037/64 10/11/2563

18 จางเหมาขุดลอกวัชพืช (ซอยนายมุย บุญธูป) หมูที่ 5 ตําบลวังกะพี้  4,000.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ดีคํา 4,000.00       บาท นายวิโรจน ดีคํา 4,000.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0038/64 12/11/2563

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) น้ําดื่ม ขนาดปริมาณบรรจุ 19 ลิตร จํานวน 50 ถัง  750.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิติ ลาลวง 750.00          บาท นายกิติ ลาลวง 750.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0039/64 12/11/2563

20 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 1,150.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยฟาเกษตรภัณฑ จํากัด 1,150.00       บาท บริษัท ชัยฟาเกษตรภัณฑ จํากัด 1,150.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0040/64 12/11/2563

21 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 900.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยฟาเกษตรภัณฑ จํากัด 900.00          บาท บริษัท ชัยฟาเกษตรภัณฑ จํากัด 900.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0041/64 12/11/2563

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,750.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 2,750.00       บาท รานวิชญา 2,750.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0042/64 18/11/2563

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,766.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 2,766.00       บาท รานวิชญา 2,766.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0043/64 18/11/2563

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,753.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 1,753.00       บาท รานวิชญา 1,753.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0044/64 18/11/2563

25 ซื้อวัสดุกอสราง 600.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 600.00          บาท รานวิชญา 600.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0045/64 18/11/2563

26 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 960.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 960.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 960.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0046/64 18/11/2563

27 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 350.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 350.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 350.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0047/64 18/11/2563

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 3,241.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 3,241.00       บาท รานวิชญา 3,241.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0048/64 17/11/2563

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 2,648.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 2,648.00       บาท รานวิชญา 2,648.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0049/64 17/11/2563

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 1,680.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 1,680.00       บาท รานวิชญา 1,680.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0050/64 17/11/2563

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 1,605.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 1,605.00       บาท รานวิชญา 1,605.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0051/64 17/11/2563

32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0052/64 16/11/2563

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0053/64 16/11/2563

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0054/64 16/11/2563

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 1,000.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 1,000.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0055/64 16/11/2563

36 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ 3,780.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัยพานิช 1 3,780.00       บาท ศรชัยพานิช 1 3,780.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0056/64 16/11/2563

37 ซื้อวัสดุอื่นๆ 4,200.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 4,200.00       บาท ราน ต.ศิลปะ  1 4,200.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0057/64 23/11/2563

38 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ 6,700.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 6,700.00       บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 6,700.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 0058/2564 (CNTR-0058/64) 24/11/2563

39 จางตรวจเช็คตามระยะการใชงาน รถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 9708  3,106.21         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ จํากัด 3,106.21       บาท บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ จํากัด 3,106.21       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0059/64 25/11/2563

40 จางติดตั้งปายชื่อซอยในเขตเทศบาล 480,000.00     บาท 480,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสการด 888 จํากัด 480,000.00   บาท บริษัท แอสการด 888 จํากัด 480,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 10/2563 (CNTR-0060/64) 25/11/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 

41 จางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 625.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตนา ทองมา 625.00          บาท นางรัตนา ทองมา 625.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0061/64 26/11/2563

สมัยที่สี่ ประจําป 2563 

42 จางขุดลอกคลองพรอมกําจัดวัชพืช สายหนองกระดี่ - นานายเฉลย อับนาค 429,000.00     บาท 429,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 427,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 427,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 11/2564 (CNTR-0062/64) 26/11/2563

หมูที่ 5 บานวังกะพี้

43 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,320.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 2,320.00       บาท ราน ต.ศิลปะ  1 2,320.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0063/64 27/11/2563
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