สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ
(ราคากลาง)
2,820.00

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจา
เดือนมกราคม 2558
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น และ
98,600.00
บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 2)
ค่าจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เทศบาลเมือง
99,000.00
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558
ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว 4,170.00
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรับรองคณะ
3,225.00
ศึกษาดูงาน อบต.บ้านบึง จ.ราชบุรี และ ทต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
1,900.00
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ประจาตาแหน่งผู้บริหาร
3,250.00
หมายเลขทะเบียน กง-2559 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0007
ค่าจ้างเหมาซ่อมบารุงรักษารถยนต์ประจาตาแหน่งผู้บริหาร หมายเลข
8,100.00
ทะเบียน กง-2559 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0007

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,820 บาท

นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,820 บาท

ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,600 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 99,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จานวนเงิน 4,170 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,225 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,900 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,250 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 8,100 บาท

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,600 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 99,000 บาท
ร้านอู่กิจการช่าง
จานวนเงิน 4,170 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,225 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,900 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,250 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 8,100 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9
10
11
12

13
14
15
16

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจาสานักงาน หมายเลขทะเบียน กข-2623
500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
จานวนเงิน 500 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาข้าวกล่อง ตามโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
10,080.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมวิภา แสนสุข
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จานวนเงิน 10,080 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
2,610.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทองการค้า
ทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่
จานวนเงิน 2,610 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาพลุสี (พร้อมจุด) ในงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
26,100.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
จานวนเงิน 26,100 บาท
พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่
37,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
จานวนเงิน 37,500 บาท
ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
65,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
จานวนเงิน 65,000 บาท
ค่าจ้างเหมาเช่าเวที เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาท
20,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
จานวนเงิน 20,000 บาท
ค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 18,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 500 บาท
นางสาวสมวิภา แสนสุข
จานวนเงิน 10,080 บาท
ร้านรวงทองการค้า
จานวนเงิน 2,610 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 26,100 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 37,500 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 65,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 20,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 18,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21

22

23
24

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 3 x 1 เมตร สาหรับประชาสัมพันธ์
750.00 ตกลงราคาจ้าง
งานโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของ
720.00 ตกลราคาจ้าง
คนไทย 12 ประการ ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร จานวน 1 ผืน
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 95,200.00 ตกลงราคาจ้าง
กีฬาตามโครงการกีฬามวลชนต้านภัยยาเสพติด
ค่าจ้างเหมาทาอาหาร และเครื่องดืม่ ถวายแด่พระสงฆ์และแขกผูม้ เี กียรติ
16,000.00 ตกลงราคาจ้าง
เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีวันขึน้ ปีใหม่ ของกองการศึกษา
ค่าจ้างเหมาประดับต้นไม้บริเวณแท่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
50,000.00 ตกลงราคาจ้าง
พระเจ้าอยู่หวั ฯ เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 5 ธันวาคม 2557
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
5,694.00 ตกลงราคาจ้าง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ติดตั้งบริเวณถนนสามเลน เพื่อใช้ในการโครงการ
อุปสมบทหมู่ฯ ขนาด 4.63 x 2.46 เมตร จานวน 2 ผืน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและรถร่วมขบวนแห่ฯ เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่
40,000.00 ตกลงราคาจ้าง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะภายในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
99,000.00 ตกลงราคาจ้าง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 720 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 95,200 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 16,000 บาท
นางจรรยา กันปิตะกุล
จานวนเงิน 50,000 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 720 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 95,200 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 16,000 บาท
นางจรรยา กันปิตะกุล
จานวนเงิน 50,000 บาท

ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จานวนเงิน 5,694 บาท

ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จานวนเงิน 5,694 บาท

นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จานวนเงิน 40,000 บาท
นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จานวนเงิน 99,000 บาท

นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จานวนเงิน 40,000 บาท
นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จานวนเงิน 99,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558
26 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558
27 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558
28 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
สระแก้ว ประจาเดือนมกราคม 2558
29 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจาเดือนมกราคม 2558
30 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้ว ประจาเดือนมกราคม 2558
31 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้ว ประจาเดือนมกราคม 2558
32 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจาเดือนมกราคม 2558
33 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนมกราคม 2558

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางถัน บุญมี
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชัย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
85,800.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
นางถัน บุญมี
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายศักดิ์ชัย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

34 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนธันวาคม 2557
35 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาเดือนธันวาคม 2557
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
36 ค่าจัดซื้อยามะตอยสาเร็จรูป จานวน 3.80 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนลาดยางที่ชารุดในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
37 ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
38 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
39 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
40 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 11 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
41 ค่าปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-2413 สระแก้ว และ
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 สระแก้ว

งบประมาณ
(ราคากลาง)
85,800.00
396,075.20
10,165.00
19,573.00
8,310.00
16,500.00
2,535.00
930.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท
วิธกี รณีพเิ ศษ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 396,075.20 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,165 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 19,573 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 8,310 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
จานวนเงิน 16,500 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 2,535 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง
จานวนเงิน 830 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 100 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 396,075.20 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,165 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 19,573 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 8,310 บาท
ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
จานวนเงิน 16,500 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 2,535 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จานวนเงิน 830 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 100 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดับ
ที่
42
43
44

45
46
47

48

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3,520.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-52-0065 เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
จานวนเงิน 3,520 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 20 รายการ เพื่อใช้
99,900.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.อรัญการปศุสัตว์
ในการตรวจรักษาสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 99,900 บาท
ค่าปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
1,450.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง
รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5300 สระแก้ว และรถตักหน้า
จานวนเงิน 1,350 บาท
ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-2413 สระแก้ว
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 100 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
6,600.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
เพื่อใช้ในราชการกองคลัง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 6,600 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ และเครื่องสารองไฟฟ้า เพื่อใช้
72,900.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
ในราชการสานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 72,900 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ยี่หอ้ Elegant จานวน 2 ตู้ และ
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านธานินทร์พลาซ่า
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยี่หอ้ Elegant จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในราชการกอง
จานวนเงิน 18,000 บาท
วิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาบรรจุน้ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และน้ายาเคมีดับเพลิง
32,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้าน พี.เอส กรุ๊ป
Co2 เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุอัคคีภยั ในชุมชน
จานวนเงิน 32,800 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 3,520 บาท
หจก.อรัญการปศุสัตว์
จานวนเงิน 99,900 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จานวนเงิน 1,350 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 100 บาท
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 6,600 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จานวนเงิน 72,900 บาท
ร้านธานินทร์พลาซ่า
จานวนเงิน 18,000 บาท
ร้าน พี.เอส กรุ๊ป
จานวนเงิน 32,800 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-7-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
6,100.00

49 ค่าจัดซื้อน้าดื่ม เครื่องดื่มสปอนเซอร์ ผ้าเย็น เพื่อใช้ในการแข่งขัน
ตกลงราคาซื้อ
ฟุตบอลไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
50 ค่าจัดซื้อธงชาติไทย และธงสีม่วงตราสัญลักษณ์ สธ. ขนาดกว้าง 60 ซม. 98,800.00 ตกลงราคาซื้อ
x ยาว 90 ซม. จานวน 760 คู่
51 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดเวที
15,750.00 ตกลงราคาซื้อ
ประชาคมทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
52 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขัน
43,900.00 ตกลงราคาซื้อ
ฟุตบอลไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
53 ค่าจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน 4.67 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
12,492.25 ตกลงราคาซื้อ
ถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
54 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาเดือนมกราคม 2558
376,271.44 วิธกี รณีพเิ ศษ
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
55 ค่าจ้างเหมาจัดทาโล่รางวัลคริสตัล และใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบไม้ 19,635.00 ตกลงราคาจ้าง
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นฯ
56 ค่าจัดซื้อดินลูกรัง จานวน 720 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
96,300.00 ตกลงราคาซื้อ
ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 6,100 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 98,800 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 15,750 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 43,900 บาท
หจก.เอส.พี.ที. ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 12,492.25 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 376,271.44 บาท
ศูนย์ตรายางสระแก้ว
จานวนเงิน 19,635 บาท

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 6,100 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 98,800 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 15,750 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 43,900 บาท
หจก.เอส.พี.ที. ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 12,492.25 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 376,271.44 บาท
ศูนย์ตรายางสระแก้ว
จานวนเงิน 19,635 บาท

นายน้อย งามสม
จานวนเงิน 96,300 บาท

นายน้อย งามสม
จานวนเงิน 96,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-8-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
32,000.00

57 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่อง Boiler ในการผลิตไอน้า ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนมกราคม 2558
58 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
99,800.00
ไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุด ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
59 ค่าจ้างเหมาฉาบผิว Slurry Seal สายทางวัดเขาป่าแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบล
606,000.00
วังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
60 ค่าจัดซื้อชุดกระเป๋าวัสดุอุปกรณ์ และสื่อชุดคัดกรองโรคประจาหมู่บา้ น 1,931,250.00
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรค
61 ค่าจ้างเหมาฉาบผิว Slurry Seal สายทางบ้านวังน้าเย็น - บ้านวังศิลา
660,000.00
จานวน 1 สาย ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
62 ค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cape Seal สายทาง ##########
สก.3101 (บ้านวังจาปี-วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น) จานวน 1 สาย
63 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท.3/12 1,385,500.00
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา (งวดที่ 1)
64 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท.3/12 1,304,000.00
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา (งวดที่ 2)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 32,000 บาท

นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 32,000 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,800 บาท
สอบราคา หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 606,000 บาท
สอบราคา บริษทั ไฮเทค เอดดูเคชั่น จากัด
จานวนเงิน 1,931,250 บาท
สอบราคา หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 660,000 บาท
สอบราคา หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 1,698,000 บาท
ประกวดราคา หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จานวนเงิน 1,385,500 บาท
ประกวดราคา หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จานวนเงิน 1,304,000 บาท

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,800 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 606,000 บาท
บริษทั ไฮเทค เอดดูเคชั่น จากัด
จานวนเงิน 1,931,250 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 660,000 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 1,698,000 บาท
หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จานวนเงิน 1,385,500 บาท
หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จานวนเงิน 1,304,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-9-

ลาดับ
ที่
65
66
67
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69
70
71
72
73

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 2 x 3 เมตร จานวน 1 ผืน สาหรับ
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง
ใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทพ 412 สระแก้ว
1,400.00 ตกลงราคาจ้าง
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 009-49-0012
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
70,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
12,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)
26,225.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
3,500.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจาเดือนมกราคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2558)

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 1,400 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 70,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 12,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 26,225 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 1,400 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 70,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 12,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 26,225 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

