สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด้าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น และบริเวณศูนย์ราชการ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (งวดที่ 4)
3 ค่าจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาดภาย
ในพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือน
มีนาคม 2558
4 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดบริเวณศูนย์ก้าจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
5 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-2296 สระแก้ว ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
19,000.00

98,600.00

99,000.00

9,000.00

9,000.00

19,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
เสนอราคา 19,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
ราคา 19,000 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

98,600.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005 หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
เสนอราคา 98,600 บาท ราคา 98,600 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

99,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005 หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
เสนอราคา 99,000 บาท ราคา 99,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายคับ ดอกสันเทียะ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายอภิชาติ จันทิ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายอภิชาติ จันทิ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-2ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

6 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กทม. ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
7 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
8 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
9 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-5301 สระแก้ว ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
10 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 กทม. ของเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
11 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนื้อสุกร ภายใน
โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนมีนาคม 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

85,800.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชัย ภักดี
เสนอราคา 9,000 บาท

นายศักดิ์ชัย ภักดี
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
เสนอราคา 9,000 บาท

นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
เสนอราคา 9,000 บาท

นายภูวนาท โชคเฉลิม
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสีลา สีมา
เสนอราคา 9,000 บาท

นายสีลา สีมา
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประพัด หิมะ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายประพัด หิมะ
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
ราคา 85,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

85,800.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
เสนอราคา 85,800 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-3ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

12 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้้า
ตลาดสดเทศบาลฯ ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
14 ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal ที่ถนนเทศบาล 20
หมู่ที่ 1 ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
9,000.00
6,500.00
93,000.00

15 ค่าจัดซือ้ วัสดุแบบพิมพ์ จ้านวน 10 รายการ เพื่อ
ใช้ในราชการกองคลัง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

6,887.00

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 001-46-0003
17 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ จ้านวน 2 เครื่อง ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
420-57-0028 และ 420-57-0029

4,544.29

8,000.00

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางถัน บุญมี
เสนอราคา 9,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
เสนอราคา 6,500 บาท
93,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคี
แทรกเตอร์
เสนอราคา 93,000 บาท
6,887.00 วิธกี รณีพเิ ศษ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง
เสนอราคา 6,887 บาท
4,544.29 ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า
คาร์ส์ จ้ากัด
เสนอราคา 4,544.29 บาท
8,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
เสนอราคา 8,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

นางถัน บุญมี
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ราคา 9,000 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
นายทราย โมธินา
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ราคา 6,500 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
หจก.สระแก้วสามัคคี
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
แทรกเตอร์
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคา 93,000 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จัดซื้อตามระเบียบและ
กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ ไม่มีการ
ราคา 6,887 บาท
แข่งขัน
บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
คาร์ส์ จ้ากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคา 4,544.29 บาท
ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ราคา 8,000 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-4ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข-2623 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
19 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ เพื่อ
ใช้ในราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
20 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ เพื่อ
ใช้ในราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
21 ค่าจัดซื้อก๊าซหุงต้ม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับ
เครื่องBoiler ในการผลิตไอน้้า ของเทศบาลฯ
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
22 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81-2296 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
23 ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะภายในศูนย์ก้าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลฯ ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
24 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจ้า
เดือนมีนาคม 2558

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
6,800.00
24,675.00
9,480.00
31,920.00

7,030.00
99,000.00
2,900.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

6,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้้าเย็นออโต้ซาวด์
เสนอราคา 6,800 บาท
24,675.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
เสนอราคา 24,675 บาท
9,480.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
เสนอราคา 9,480 บาท
31,920.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
เสนอราคา 31,920 บาท

ร้านวังน้้าเย็นออโต้ซาวด์
ราคา 6,800 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
ราคา 24,675 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
ราคา 9,480 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
ราคา 31,920 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

7,030.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
เสนอราคา 7,030 บาท
99,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
เสนอราคา 99,000 บาท
2,900.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
เสนอราคา 2,900 บาท

ร้านอู่กิจการช่าง
ราคา 7,030 บาท
นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
ราคา 99,000 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
ราคา 2,900 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-5ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

25 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 29 รายการ เพื่อ
ใช้ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหน้าสวนเฉลิม
พระเกียรติซึ่งท้าจุดที่พกั และบริการประชาชน
ที่เข้ามารับบริการและประชาชนที่สัญจรไป-มาฯ
26 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 20 รายการ เพื่อ
ใช้ในราชการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
27 ค่าจ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว และรถบรรทุกหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 80-9516 สระแก้ว
28 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 13 รายการ
เพื่อใช้ในราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
29 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในราชการกองคลัง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
30 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่หอ้ Brother
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 424-55-0006 และหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ยี่หอ้ SHARP รหัสครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 41757-0005

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
24,265.00

20,000.00
770.00

98,995.00
14,800.00
19,200.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

24,265.00 ตกลงราคาซื้อ นางพรพิมล น้อยแก้ว
เสนอราคา 24,265 บาท

นางพรพิมล น้อยแก้ว
ราคา 24,265 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

20,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
เสนอราคา 20,000 บาท
770.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง
เสนอราคา 770 บาท

ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
ราคา 20,000 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
ราคา 770 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

98,995.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
เสนอราคา 98,995 บาท
14,800.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
เสนอราคา 14,800 บาท
19,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
เสนอราคา 19,200 บาท

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ราคา 98,995 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
ราคา 14,800 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
ราคา 19,200 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-6ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

31 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อ
รับรองคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าแก่บอ่ หิน
จ.สตูล วันที่ 13 มีนาคม 2558
32 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อ
รับรองคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเตาวิทยาคม
จ.มหาสารคาม วันที่ 7 เมษายน 2558
33 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงาน
เทศบาลต้าบลตลาดแค จ.นครราชสีมา
34 ค่าของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางสีทอง จ.นนทบุรี
35 ค่าจัดซื้อยางมะตอยส้าเร็จรูป จ้านวน 4.04 ตัน
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณ
ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
36 ค่าตรวจเช็คและบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กข-7121 สระแก้ว เพื่อใช้ในราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
1,500.00

10,625.00

1,000.00
1,000.00
10,807.00

7,614.12

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
เสนอราคา 1,500 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
ราคา 1,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

10,625.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
เสนอราคา 10,625 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
ราคา 10,625 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร นางสาววาสนา ช้านาญอักษร เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
เสนอราคา 1,000 บาท
เสนอราคา 1,000 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร นางสาววาสนา ช้านาญอักษร เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
เสนอราคา 1,000 บาท
เสนอราคา 1,000 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
10,807.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
เสนอราคา 10,807 บาท ราคา 10,807 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
7,614.12 ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า
บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า
คาร์ส์ จ้ากัด
คาร์ส์ จ้ากัด
เสนอราคา 7,614.12 บาท ราคา 7,614.12 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

-7ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

37 ค่าจัดซื้อน้้าดื่มประจ้าส้านักงานเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
2558
38 ค่าจ้างจัดท้าตรายางข้อความ จ้านวน 6 รายการ
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานกองคลัง
39 ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม) ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
(ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2558)

40 ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31
มีนาคม 2558)
41 ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31
มีนาคม 2558)

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
1,800.00

1,550.00
85,500.00

66,000.00

27,500.00

1,800.00 ตกลงราคาซื้อ นางสุบนิ ผสมทรัพย์
เสนอราคา 1,800 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
นางสุบนิ ผสมทรัพย์
ราคา 1,800 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

1,550.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
เสนอราคา 1,550 บาท
85,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 85,500 บาท

ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน เป็นผู้เสนอราคาต่้า และราคา
ราคา 1,550 บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
จ้ากัด
และมีบริการที่ดี
ราคา 85,500 บาท

66,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 66,000 บาท
27,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 27,500 บาท

สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 66,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 27,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี

-8ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง

42 ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31
มีนาคม 2558)
43 ค่าจัดซือ้ น้้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการศึกษา)
ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31
มีนาคม 2558)
44 ค่าจัดซือ้ น้้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองสวัสดิการ
สังคม) ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่
1-31 มีนาคม 2558)
45 ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการ
และแผนงาน) ประจ้าเดือนมีนาคม 2558
(ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2558)

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
ซือ้ หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
3,000.00

500.00

4,250.00

2,500.00

3,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 3,000 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 500 บาท
4,250.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 4,250 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
เสนอราคา 2,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้
หรือจ้าง
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 3,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 4,250 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็น สอง
จ้ากัด
ราคา 2,500 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี
ให้เครดิตแก่เทศบาลฯ
และมีบริการที่ดี

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0428/58
ลว. 2 เม.ย. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0138/58
ลว. 28 พ.ย. 57
สัญญาเลขที่ CNTR-0314/58
ลว. 25 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0323/58
ลว. 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0311/58
ลว. 24 ก.พ. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0310/58
ลว. 24 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0309/58
ลว. 24 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0308/58
ลว. 24 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0305/58
ลว. 24 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0306/58
ลว. 24 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0320/58
ลว. 27 ก.พ. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0322/58
ลว. 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0321/58
ลว. 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0321/58
ลว. 12 มี.ค. 58
ตามหนังสือส่ง ที่ สก.61202/312
ลว. 23 ก.พ. 58

สัญญาเลขที่ CNTR-0373/58
ลว. 13 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0354/58
ลว. 10 มี.ค. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0383/58
ลว. 23 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0379/58
ลว. 19 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0377/58
ลว. 19 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0328/58
ลว. 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0380/58
ลว. 19 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0316/58
ลว. 25 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0324/58
ลว. 27 ก.พ. 58

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0324/58
ลว. 27 ก.พ. 58

สัญญาเลขที่ CNTR-0381/58
ลว. 20 มี.ค. 58
ตามบันทึกข้อความที่ สก.61203/ลว. 25 มี.ค. 58

สัญญาเลขที่ CNTR-0404/58
ลว. 31 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0386/58
ลว. 23 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0386/58
ลว. 23 มี.ค. 58

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0362/58
ลว. 11 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0424/58
ลว. 2 เม.ย. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0388/58
ลว. 24 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0382/58
ลว. 23 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0425/58
ลว. 1 เม.ย. 58
สัญญาเลขที่ 58-0046
ลว. 6 ก.พ. 58

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0362/58
ลว. 11 มี.ค. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0439/58
ลว. 7 เม.ย. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0334/58-1
สัญญาเลขที่ CNTR-0334/58-1
สัญญาเลขที่ CNTR-0334/58-1
สัญญาเลขที่ CNTR-0334/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0318/58-1
สัญญาเลขที่ CNTR-0438/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0326/58-1
สัญญาเลขที่ CNTR-0327/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาเลขที่ CNTR-0340/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0341/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0332/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0325/58-1

ลงวันที่ 27 ก.พ. 58

