สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษา
ดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่าจัดซื้อผ้าห่มนวม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบภัยหนาว จานวน 1,100 ผืน
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
3/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ประจาเดือนธันวาคม 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 22 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
ค่าจ้างเหมาทาเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการสร้างความ
เข้มแข็งการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร จานวน
1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสตรีฯ

งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,350.00
261,800.00
345,456.36
8,750.00
17,112.00
1,800.00
2,400.00
1,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,350 บาท
สอบราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 261,800 บาท
กรณีพเิ ศษ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็นจากัด
จานวนเงิน 345,456.36 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 8,750 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 17,112 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 1,800 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,400 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,350 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 261,800 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็นจากัด
จานวนเงิน 345,456.36 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 8,750 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 17,112 บาท
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 1,800 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,400 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันและอาหารว่าง สาหรับใช้ในโครงการ
สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันและอาหารว่าง สาหรับใช้ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 2)
ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องทาความเย็น ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อของขวัญเพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557

16 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2557
17 ค่าจ้างเหมาเดินไฟและควบคุมไฟ ภายในบริเวณงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2557

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
24,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 24,000 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 15,000 บาท
98,700.00 สอบราคา หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
99,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษทั เก้า-ห้า โปร จากัด
จานวนเงิน 99,000 บาท
22,470.00 ตกลงราคาจ้าง บริษทั ศิรเครื่องเย็น จากัด
จานวนเงิน 22,470 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
60,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 60,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
11,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 11,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 24,000 บาท
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 15,000 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
บริษทั เก้า-ห้า โปร จากัด
จานวนเงิน 99,000 บาท
บริษทั ศิรเครื่องเย็น จากัด
จานวนเงิน 22,470 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 60,000 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 11,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2557 จานวน 34 หลัง
19 ค่าจัดซื้อสารพ่นยุง จานวน 72 ขวด เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อน้ายาพ่นยุง
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
20 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟงั ก์ชั่น LED ชนิดสี ยี่หอ้ Fujixerox
Docuprint CM305df จานวน 1 เครื่อง
21 ค่าเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง กรองเครื่อง รถยนต์ประจาตาแหน่งผูบ้ ริหาร
หมายเลขทะเบียน กง-2559 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0007
22 ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง กรองเครื่อง รถยนต์ประจาตาแหน่งผู้บริหาร
หมายเลขทะเบียน กค-3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
23 ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง กรองเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข-2623 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
24 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-2623
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
25 ค่าจัดซื้อสายพานรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน
ราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-9262
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0003

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
17,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 17,000 บาท
97,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านพูลทรัพย์
จานวนเงิน 97,200 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนงเงิน 18,000 บาท
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนงเงิน 2,400 บาท
3,825.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,825 บาท
1,940.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,940 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท
1,004.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,004 บาท
890.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 890 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 17,000 บาท
ร้านพูลทรัพย์
จานวนเงิน 97,200 บาท
หจก. ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนงเงิน 18,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนงเงิน 2,400 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,825 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,940 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,004 บาท
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 890 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

27 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลข
ทะเบียน 80-5680 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
28 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
29 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ เพื่อใช้ในราชการกอง
วิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
30 ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อใช้ในสานักปลัด,กองคลัง,กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ และสระว่ายน้าเทศบาลฯ ประจาเดือนมกราคม 2557
31 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
32 ค่าจ้างเหมาทาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557 ประจาปี 2557
33 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
34 ค่าจัดซื้อดินลูกรัง เพื่อดาเนินการซ่อมแซมถนนลูกที่ชารุดตามถนน
ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
2,590.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 2,590 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,000 บาท
19,035.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 19,035 บาท
2,980.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,980 บาท
20,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 20,000 บาท
1,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,250 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
97,200.00 ตกลงราคาซื้อ นายจรัญ สันทัด
จานวนเงิน 97,200 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 2,590 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 19,035 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,980 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 20,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,250 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
นายจรัญ สันทัด
จานวนเงิน 97,200 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

35 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานจกาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
36 ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์นิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2557
37 ค่าจ้างเหมาทาอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อจัดเลี้ยงในวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2557
38 ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานนิทรรศการงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2557
39 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2557
40 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ยี่หอ้ SHARP
รุ่น MX-M452N จานวน 1 เครื่อง
41 ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 11 รายการ เพื่อใช้
ในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
42 ค่าจ้างเหมารถเทรนเลอร์ หมายเลขทะเบียน 80-8335 สระแก้ว เพื่อ
ขนย้ายรถบดเกรดเดอร์ ไปทาการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนันทนา สุขบงกช
จานวนเงิน 9,000 บาท
40,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 40,000 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายวิรัตน์ ทองเล็ก
จานวนเงิน 15,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
176,550.00 สอบราคาซื้อ หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนเงิน 176,550 บาท
31,189.80 ตกลงราคาซื้อ บริษทั อินเตอร์ ดรักส์ จากัด
จานวนเงิน 31,189.90 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายปราณีต วุฒริ ัตน์
จานวนเงิน 3,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
นางสาวนันทนา สุขบงกช
จานวนเงิน 9,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 40,000 บาท
นายวิรัตน์ ทองเล็ก
จานวนเงิน 15,000 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนเงิน 176,550 บาท
บริษทั อินเตอร์ ดรักส์ จากัด
จานวนเงิน 31,189.90 บาท
นายปราณีต วุฒริ ัตน์
จานวนเงิน 3,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

43 ค่าจัดซื้อดินลูกรัง เพื่อดาเนินการซ่อมแซมถนนลูกที่ชารุดตามถนน
ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
44 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลคลองพา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
45 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
46 ค่าจัดซื้อแก๊ส หนัก 15 กิโลกรัม จานวน 1 ถัง เพื่อใช้ในกิจกรรมซ้อม
แผนอพยพในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
47 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุ้งต้ม) เพื่อใช้ทาการ
ต้มน้าร้อนสาหรับลวกสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2557
48 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)
49 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
82,800.00 ตกลงราคาซื้อ นายจรัญ สันทัด
จานวนเงิน 82,800 บาท
1,750.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,750 บาท
7,201.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทอง
จานวนเงิน 7,201 บาท
350.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านตี๋แก๊ส
จานวนเงิน 350 บาท
20,400.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 20,400 บาท

นายจรัญ สันทัด
จานวนเงิน 82,800 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,750 บาท
ร้านรวงทอง
จานวนเงิน 7,201 บาท
ร้านตี๋แก๊ส
จานวนเงิน 350 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 20,400 บาท

66,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 66,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 66,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

50 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)
51 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)
52 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)
53 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)
54 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
ประจาเดือนมกราคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557)

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
49,490.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,490 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
68,510.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 68,510 บาท
1,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
4,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,490 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 68,510 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

