
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,102.50         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,102.50       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,102.50       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 08/10/2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 5,167.50         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 5,167.50       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 5,167.50       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 08/10/2563

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 295.62            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 295.62          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 295.62          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 08/10/2563

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,030.14         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,030.14       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,030.14       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 08/10/2563

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  2,682.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,682.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,682.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 08/10/2563

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 679.50            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 679.50          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 679.50          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 08/10/2563

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 10,381.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 10,381.00     บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 10,381.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 08/10/2563

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,220.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,220.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,220.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0015/64 08/10/2563

9 วางทอเหล็กสงน้ําสายบานนายถุย  ชําชุม สถานีสูบน้ําวังโปง๓ หมูที่ ๖ 38,200.00       บาท 38,200.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 38,000.00 บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 38,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 17/2564 (CNTR-0092/64) 04/01/2564

10 วางทอเหล็กพรอมติดตั้งประตูน้ํา สถานีสูบน้ําบานวังโปง๑ หมูที่ ๘ 83,200.00       บาท 83,200.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 83,000.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 83,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 18/2564 (CNTR-0093/64) 04/01/2564

11 วางทอระบายน้ํา คสล.สายหนาที่ดินนางธารทิพย เอี่ยมทา หมูที่ ๘ 43,000.00 บาท 43,000.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 43,000.00 บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 43,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 19/2564 (CNTR-0094/64) 05/01/2564

12 วางทอระบายน้ํา คสล. สายคลองไมแดง - คลองตาล หมูที่ ๔ 39,800.00 บาท 39,800.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 39,800.00 บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 39,800.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 20/2564 (CNTR-0095/64) 05/01/2564

13 วางทอระบายน้ํา คสล. สายนานายประนอม มีรอด หมูที่ ๙ 26,500.00 บาท 26,500.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 26,500.00 บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 26,500.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 21/2564 (CNTR-0096/64) 05/01/2564

14 จางปะยาง ตั้งเบรค และเช็คลมยาง รถหมายเลขทะเบียน อต 80-5741 400.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ คุมอักษร 400.00 บาท นายคมกฤษ คุมอักษร 400.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0097/64 21/01/2564

15 จัดซื้อวัสดุกอสราง 683.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 683.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 683.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0098/64 20/01/2564

16 จัดซื้อทอยางตัวหนอน 99,000.00       บาท 99,000.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 99,000.00     บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 99,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0100/2564 (CNTR-0100/64) 11/01/2564

17 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค หมายเลขทะเบียน บต ๑๔๙๔ 55,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง อูชางณรงคยนต 55,000.00 บาท อูชางณรงคยนต 55,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 0101/2564 (CNTR-0101/64) 14/01/2564

รหัสครุภัณฑ ๐๐๔-๔๙-๐๐๐๒ 

18 วางทอระบายน้ําคสล. สายบานนายสุทธิชัย  โตธินา 47,000.00       บาท 47,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 47,000.00     บาท หจก.เพชรยินดี 47,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 23/2564 (CNTR-0103/64) 15/01/2564

19 วางทอระบายน้ําสายหนาบานนางลูกคิด  จีนขวั้น 128,000.00     บาท 128,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 127,000.00   บาท หจก.เพชรยินดี 127,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 22/2564 (CNTR-0104/64) 15/01/2564

20 จางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 625.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตนา ทองมา 625.00          บาท นางรัตนา ทองมา 625.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0105/64 18/01/2564

สมัยที่หนึ่งประจําป 2564

21 เจาะบอบาดาลบริเวณพื้นที่นางอนงค  สิงหคุม 77,800.00       บาท 77,800.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 77,800.00     บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 77,800.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 24/2564 (CNTR-0106/64) 18/01/2564

22 เจาะบอบาดาลบริเวณพื้นที่เทศบาล (ซอยมงคล  แฟงออด) 200,000.00     บาท 200,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 200,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 200,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 25/2564 (CNTR-0107/64) 18/01/2564

23 วางทอระบายน้ําสายบานนางบังอร หวางพันธ 95,000.00       บาท 95,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 94,000.00     บาท หจก.เพชรยินดี 94,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 26/2564 (CNTR-0108/64) 18/01/2564

24 วางทอระบายน้ํา คสล.หนารานนางระดม 220,000.00     บาท 220,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรยินดี 219,000.00   บาท หจก.เพชรยินดี 219,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด 27/2564 (CNTR-0109/64) 18/01/2564

25 จางตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง 2,850.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.ซี.แอร 2,850.00       บาท รานเอ็ม.ซี.แอร 2,850.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0110/64 20/01/2564

26 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กิจการสถานีสูบน้ํา) 8,670.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 8,670.00       บาท ราน ต.ศิลปะ  1 8,670.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 0099/2564 (CNTR-0111/64) 21/01/2564

27 จัดซื้อสายปมลมและสายน้ํามันเครื่องพนหมอกควัน 330.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 330.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 330.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0112/64 25/01/2564

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่รถกระเชาไฟฟา) 4,600.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิรัตน แบตเตอรี่ อุตรดิตถ 4,600.00       บาท รานวิรัตน แบตเตอรี่ อุตรดิตถ 4,600.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0113/64 25/01/2564

29 จางตรวจเช็คซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่องคอมพิวเตอร 800.00            บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 800.00          บาท หจก. อุตรดิตถเคเน็ต 800.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0114/64 26/01/2564

จํานวน 2 เครื่อง 

30 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๕ รายการ 10,000.00       บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 10,000.00     บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 10,000.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0115/2564 (CNTR-0115/64) 26/01/2564

31 จัดซื้อมอเตอรไฟฟา 197,000.00     บาท 197,000.00     บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 197,000.00   บาท หจก. อุตรดิตถวาสนาการโยธา 197,000.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด ซ3/2564 (CNTR-0116/64) 26/01/2564

32 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําซัมเมอร 70,500.00       บาท 70,500.00       บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รานปญญาการเกษตร 70,500.00     บาท รานปญญาการเกษตร 70,500.00     บาท เสนอราคาต่ําสุด 0117/2564 (CNTR-0117/64) 27/01/2564

33 จางตรวจเช็คตามระยะการใชงาน รถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน บต 440 1,845.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง อูสําราญเซอรวิส 1,845.00       บาท อูสําราญเซอรวิส 1,845.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0118/64 29/01/2564

รหัสครุภัณฑ 011-49-0007 

34 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ 2,300.00         บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิรัตน แบตเตอรี่ อุตรดิตถ 2,300.00       บาท รานวิรัตน แบตเตอรี่ อุตรดิตถ 2,300.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0119/64 29/01/2564

35 จัดซื้อที่ดิน นางสุนทร บุญเกตุ ขนาดเนื้อที่ไมนอยกวา 1 ไร 26 ตารางวา 191,700.00     บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนทร บุญเกตุ 191,700.00   บาท นางสุนทร บุญเกตุ 191,700.00   บาท เสนอราคาต่ําสุด ซ4/2564 (CNTR-0120/64) 29/01/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
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