
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 3,687.50          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,687.50          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 3,687.50          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 08/10/2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 5,379.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 5,379.00          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 5,379.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 08/10/2563

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 486.18             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 486.18             บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 486.18             บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 08/10/2563

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,641.84          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,641.84          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,641.84          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 08/10/2563

5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  2,898.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,898.00          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,898.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 08/10/2563

6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1,479.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,479.00          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 1,479.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 08/10/2563

7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 13,167.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 13,167.00       บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 13,167.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 08/10/2563

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2,395.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,395.00          บาท หจก.  บีบี เพาเวอร เอ็นเนอยี 2,395.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0015/64 08/10/2563

9 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ณ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ 84,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมณีพลอย สอนสิงห 84,000.00 บาท นางสาวมณีพลอย สอนสิงห 84,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0153/64 01/03/2564

ประชาชน

10 จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 500.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถเคเน็ต 500.00             บาท หจก.อุตรดิตถเคเน็ต 500.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0154/64 05/03/2564

11 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 4,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 4,000.00 บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 4,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0155/64 05/03/2564

12 จางปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่กอสรางโรงฆาสัตว 495,000.00  บาท 495,000.00  บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 493,000.00 บาท หจก.อุตรดิตถรุงโรจนการคา 789 493,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 31/2564 (CNTR-0156/64) 08/03/2564

13 เชาที่ดินของวัดวังกะพี้ ขนาด 12 ไร 56 ตารางวา 20,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง วัดวังกะพี้ 20,000.00 บาท วัดวังกะพี้ 20,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 157/2564 (CNTR-0157/64) 10/03/2564

14 เชาที่ดินของนางเฉลา เกตุเทศ ขนาด 2 งาน 84 ตารางวา 5,000.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฉลา เกตุเทศ 5,000.00 บาท นางเฉลา เกตุเทศ 5,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 158/2564 (CNTR-0158/64) 10/03/2564

15 จางทําปายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 13,660.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 13,660.00       บาท ไนนอารทดีไซด 13,660.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 159/2564 (CNTR-0159/64) 10/03/2564

16 ซื้อวัสดุการแพทย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 18,150.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง พีพีโปรดัคส 18,150.00       บาท พีพีโปรดัคส 18,150.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 160/2564 (CNTR-0160/64) 15/03/2564

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนฯ 5,763.00 บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 5,763.00 บาท รานวิชญา 5,763.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด 161/2564 (CNTR-0161/64) 15/03/2564

18 จางปะยาง รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1825 150.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ คุมอักษร 150.00             บาท นายคมกฤษ คุมอักษร 150.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด 64-45-00231-5320400-00002 15/03/2564

19 ซื้อวัสดุสําหรับใชในศูนยประสานงานการเลือกตั้งฯ 57,060.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กฤติญาแลนดเฮาส จํากัด 57,060.00       บาท บริษัท กฤติญาแลนดเฮาส จํากัด 57,060.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 162/2564 (CNTR-0162/64) 16/03/2564

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,350.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 3,350.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 3,350.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0163/64 22/03/2564

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 550.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 550.00             บาท ราน ต.ศิลปะ  1 550.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0164/64 22/03/2564

22 จางทําปายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 720.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 720.00             บาท ไนนอารทดีไซด 720.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0165/64 24/03/2564

23 จางทําปายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 5,400.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ไนนอารทดีไซด 5,400.00          บาท ไนนอารทดีไซด 5,400.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด 166/2564 (CNTR-0166/64) 22/03/2564

24 ซื้อแสลนกันแดด โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 2,200.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 2,200.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 2,200.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0167/64 24/03/2564

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 108.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิชญา 108.00             บาท รานวิชญา 108.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0168/64 24/03/2564

26 ซื้อไฟตุมโซลาเซลล โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 6,000.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรบรรลือ ภูธนกุล 6,000.00          บาท นายวัชรบรรลือ ภูธนกุล 6,000.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด 169/2564 (CNTR-0169/64) 22/03/2564

27 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 9,067.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 9,067.00          บาท หจก.อุตรดิตถการไฟฟา 9,067.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด 170/2564 (CNTR-0170/64) 22/03/2564

28 จางทําอาหารกลางวันและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเลือกตั้งฯ 23,800.00        บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตนา ทองมา 23,800.00       บาท นางรัตนา ทองมา 23,800.00       บาท เสนอราคาต่ําสุด 171/2564 (CNTR-0171/64) 22/03/2564

29 จางปะยางรถฟารมแทรกเตอร หมายเลขทะเบียน ตค 6483 300.00             บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ คุมอักษร 300.00             บาท นายคมกฤษ คุมอักษร 300.00             บาท เสนอราคาต่ําสุด 64-45-00244-5320400-00006 22/03/2564

30 ซื้อวัสดุกอสราง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 3,165.00          บาท ไมมี วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.ศิลปะ  1 3,165.00          บาท ราน ต.ศิลปะ  1 3,165.00          บาท เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0172/64 24/03/2564

31 จางปรับปรุงถนนทางหลวงทองถิ่น อต.ถ.21-0008 สายนาผูชวยเฉลย  อับนาค 3,812,000.00   บาท 3,757,699.43 บาท e-bidding บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 3,752,000.00  บาท บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 3,752,000.00  บาท เสนอราคาต่ําสุด E32/2564 (CNTR-0173/64) 23/03/2564

หมูที่ 6 บานคอวัง ตําบลวังกะพี้

32 จางปรับปรุงถนนสายทางหลวงทองถิ่น อต.ถ.21-0012 สายทางลงทาทราย 3,923,000.00   บาท 3,921,990.88 บาท e-bidding บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 3,917,000.00  บาท บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา จํากัด 3,917,000.00  บาท เสนอราคาต่ําสุด E33/2564 (CNTR-0174/64) 23/03/2564

หมูที่ 7 บานคอวัง-สถานีสูบน้ําบานวังโปง หมูที่ 8 บานวังโปง

33 จางกอสรางประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 8 บานวังโปง 2,323,000.00   บาท 2,063,393.90 บาท e-bidding หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น 1,790,000.00  บาท หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น 1,790,000.00  บาท เสนอราคาต่ําสุด E34/2564 (CNTR-0175/64) 23/03/2564

34 จางปรับปรุงถนนสายทางหลวงทองถิ่น อต.ถ.21-0007 สายคลองตาล หมูที่ 9 9,990,000.00   บาท 9,840,924.87 บาท e-bidding บริษัท จ.จักรวาล 42 จํากัด 9,835,000.00  บาท บริษัท จ.จักรวาล 42 จํากัด 9,835,000.00  บาท เสนอราคาต่ําสุด E35/2564 (CNTR-0176/64) 30/03/2564

บานปาถอน 

35 จางปรับปรุงถนนสายทางหลวงทองถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลอง 8,366,000.00   บาท 8,233,397.51 บาท e-bidding บริษัท จ.จักรวาล 42 จํากัด 8,227,000.00  บาท บริษัท จ.จักรวาล 42 จํากัด 8,227,000.00  บาท เสนอราคาต่ําสุด E36/2564 (CNTR-0177/64) 30/03/2564

ชลประทานฝงซาย หมูที่ 7 บานคอวัง 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564
เทศบาลตําบลวังกะพี้

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1 
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