สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
2 ค่าจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดสระว่ายนา
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
3 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
4 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
5 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
6 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องนาตลาดสด
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2558
7 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
8 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กรุงเทพ เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

9,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายหลอม กุมภิโร
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายเสกสรรค์ เถาสันเทียะ
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายจรัส เบียงไทยสงค์
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคาพันธ์ วงษ์แดง
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางถัน บุญมี
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
เสนอราคา 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายหลอม กุมภิโร
ราคา 9,000 บาท
นายเสกสรรค์ เถาสันเทียะ
ราคา 9,000 บาท
นายจรัส เบียงไทยสงค์
ราคา 9,000 บาท
นายคาพันธ์ วงษ์แดง
ราคา 9,000 บาท
นางถัน บุญมี
ราคา 9,000 บาท
นายทราย โมธินา
ราคา 9,000 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายจอน ทิพเนตร
เสนอราคา 9,000 บาท

นายจอน ทิพเนตร
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-2ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

9 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กรุงเทพ เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
10 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กรุงเทพ เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
11 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กรุงเทพ เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
12 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
13 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
14 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุพจน์ เฉลิมพิพฒ
ั น์
เสนอราคา 9,000 บาท

นายสุพจน์ เฉลิมพิพฒ
ั น์
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชัย ภักดี
เสนอราคา 9,000 บาท

นายศักดิ์ชัย ภักดี
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสานิตย์ แดนแสนสี
เสนอราคา 9,000 บาท

นายสานิตย์ แดนแสนสี
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
เสนอราคา 9,000 บาท

นายภูวนาท โชคเฉลิม
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายบัญญัติ ศรีพอ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายบัญญัติ ศรีพอ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประพัด หิมะ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายประพัด หิมะ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-3ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

15 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
16 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7376 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
17 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7376 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
18 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7376 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
19 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7375 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
20 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7375 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายอนุชา รวยสูงเนิน
เสนอราคา 9,000 บาท

นายอนุชา รวยสูงเนิน
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสีลา สีมา
เสนอราคา 9,000 บาท

นายสีลา สีมา
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุรพล นานคา
เสนอราคา 9,000 บาท

นายสุรพล นานคา
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
เสนอราคา 9,000 บาท

นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายธวัชชัย น้อยประเสริฐ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายธวัชชัย น้อยประเสริฐ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายฉัตรชัย ใหม่ปราม
เสนอราคา 9,000 บาท

นายฉัตรชัย ใหม่ปราม
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-4ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

21 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7375 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
22 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-7375 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2558
23 ค่าจัดซือแบตเตอรี ยีห้อ GS เพือใช้กับรถบรรทุก
หกล้อ เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5300
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที 005-32-0002
24 ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และบริการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการทีเทศบาลฯ ประจา
เดือนตุลาคม 2558
25 ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ จานวน 8 รายการ ตาม
โครงการเข้ามาเทศบาลรอนานไม่มีเบือ
26 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาล
เมืองวังนาเย็น และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาล
เมืองวังนาเย็น (งวดที 1)

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
9,000.00

9,000.00

6,000.00

2,900.00

25,000.00
98,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายเจริญ ปัญญาโน
เสนอราคา 9,000 บาท

นายเจริญ ปัญญาโน
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายขุนทอง จันทิ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายขุนทอง จันทิ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

6,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
เสนอราคา 6,000 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
เสนอราคา 6,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

2,900.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
เสนอราคา 2,900 บาท

นายสุเทพ อาปะโกเศศ
ราคา 2,900 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

น.ส.สุภาภรณ์ วุฒาพานิชย์
ราคา 25,000 บาท
หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
ราคา 98,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

25,000.00 ตกลงราคาซือ น.ส.สุภาภรณ์ วุฒาพานิชย์
เสนอราคา 25,000 บาท
98,000.00 สอบราคา หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
เสนอราคา 98,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-5ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

27 ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ
เพือใช้ในราชการกองการศึกษา
28 ค่าจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาดภายใน
พืนทีเทศบาลเมืองวังนาเย็น
29 ค่าจัดซือยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน 4 ตัน เพือใช้
ในการซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตเทศบาล
30 ค่าจัดซือยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน 3.90 ตัน
เพือใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตเทศบาล
31 ค่าจ้างทาพวงมาลา เพือใช้ถวายราชสักการะในวัน
ปิยมหาราช ประจาปี 2558
32 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกนา หมายเลข
ทะเบียน 80-5680 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที 006-40
-0002
33 ค่าจัดซือธงชาติไทย และธงสีเหลือตราสัญลักษณ์
ภปร. ขนาด 0.80 x 2.50 เมตร พร้อมขาธงเหล็ก
เพือใช้ประดับสานักงาน และส่วนราชการต่างๆ
34 ค่าจ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
บริเวณโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
40,000.00
99,000.00
10,700.00
10,432.50
1,500.00
28,580.00

80,650.00

3,716.53

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

40,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังนาเย็นเครืองเขียน
เสนอราคา 40,000 บาท
99,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
เสนอราคา 99,000 บาท
10,700.00 ตกลงราคาซือ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
เสนอราคา 10,700 บาท
10,432.50 ตกลงราคาซือ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
เสนอราคา 10,432.50 บาท
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวีรพัฒน์ แสงทอง
เสนอราคา 1,500 บาท
28,580.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
เสนอราคา 28,580 บาท

ร้านวังนาเย็นเครืองเขียน
ราคา 40,000 บาท
หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
ราคา 99,000 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
ราคา 10,700 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
ราคา 10,432.50 บาท
นายวีรพัฒน์ แสงทอง
ราคา 1,500 บาท
ร้านอู่กิจการช่าง
ราคา 28,580 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

80,650.00 ตกลงราคาซือ นายสุภวรรธน์ วัตตธรรม
เสนอราคา 80,650 บาท

นายสุภวรรธน์ วัตตธรรม
ราคา 80,650 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3,716.53 วิธกี รณีพเิ ศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ เป็นการจัดจ้างหน่วยงาน
วังนาเย็น
วังนาเย็น
ของรัฐตามกฎหมาย
เสนอราคา 3,716.53 บาท ราคา 3,716.53 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

-6ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

35 ค่าจัดซือธงชาติไทย และธงสีเหลืองตราสัญลักษณ์
ภปร. ขนาดกว้าง 60 ซม. X ยาว 90 ซม. จานวน
760 คู่
36 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (สานักปลัด)
ประจาเดือนตุลาคม 2558 (ระหว่างวันที 1-31
ตุลาคม 2558)
37 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองคลัง)
ประจาเดือนตุลาคม 2558 (ระหว่างวันที 1-31
ตุลาคม 2558)
38 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง)
ประจาเดือนตุลาคม 2558 (ระหว่างวันที 1-31
ตุลาคม 2558)
39 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองการศึกษา)
ประจาเดือนตุลาคม 2558 (ระหว่างวันที 1-31
ตุลาคม 2558)

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
98,800.00

4,100.00

3,100.00

4,100.00

68,710.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

98,800.00 ตกลงราคาซือ น.ส.สิรินภา จันวรรณ์
เสนอราคา 98,800 บาท

น.ส.สิรินภา จันวรรณ์
ราคา 98,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตา และราคา

4,100.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 4,100 บาท
3,100.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 3,100 บาท
4,100.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 4,100 บาท
68,710.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 68,710 บาท

สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 4,100 บาท
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 3,100 บาท
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 4,100 บาท
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 68,710 บาท

ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี

-7ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

40 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองสวัสดิการ
สังคม) ประจาเดือนตุลาคม 2558 (ระหว่างวัน
ที 1-31 ตุลาคม 2558)
41 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองวิชาการ
และแผนงาน) ประจาเดือนตุลาคม 2558
(ระหว่างวันที 1-31 ตุลาคม 2558)
42 ค่าจัดซือนามันเชือเพลิงและหล่อลืน (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม) ประจาเดือนตุลาคม 2558
(ระหว่างวันที 1-31 ตุลาคม 2558)

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
2,000.00

1,870.00

72,596.00

2,000.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 2,000 บาท
1,870.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 1,870 บาท
72,596.00 ตกลงราคาซือ สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
เสนอราคา 72,596 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 2,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 1,870 บาท
สหกรณ์นิคมวังนาเย็น สอง
จากัด
ราคา 72,596 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการทีดี

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0043/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0042/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0041/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0040/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0039/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0044/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0036/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0035/59
ลว. 1 ต.ค. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0033/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0032/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0030/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0029/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0027/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0024/59
ลว. 1 ต.ค. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0023/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0021/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0019/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0018/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0016/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0013/59
ลว. 1 ต.ค. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0011/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0009/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0068/59
ลว. 20 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0007/59
ลว. 1 ต.ค. 58

สัญญาเลขที CNTR-0007/59
ลว. 19 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0010/59
ลว. 2 ต.ค. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0128/59
ลว. 15 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0047/59
ลว. 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0147/59
ลว. 10 พ.ย. 58
สัญญาเลขที CNTR-0152/59
ลว. 12 พ.ย. 58
สัญญาเลขที CNTR-0071/59
ลว. 19 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0112/59
ลว. 30 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0153/59
ลว. 13 พ.ย. 58

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0117/59
ลว. 2 พ.ย. 58
สัญญาเลขที CNTR-0001/59
สัญญาเลขที CNTR-0002/59

ลงวันที 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0076/59

ลงวันที 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0003/59
สัญญาเลขที CNTR-0004/59

ลงวันที 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0006/59
สัญญาเลขที CNTR-0015/59

ลงวันที 1 ต.ค. 59

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที CNTR-0586/58-1

ลงวันที 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0136/59

ลงวันที 1 ต.ค. 58
สัญญาเลขที CNTR-0014/59
สัญญาเลขที CNTR-0017/59
สัญญาเลขที CNTR-0028/59
สัญญาเลขที CNTR-0074/59
สัญญาเลขที CNTR-0077/59

ลงวันที 1 ต.ค. 58

