สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่
1

2

3

4
5
6

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง,เปลี่ยนกรองน้ามันเครื่อง,เจียรจานดิส
เบรคหน้า,ซ่อมล้างเปลี่ยนจารบีล้อหน้า รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 2623 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-002
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์,เปลี่ยนกรองน้ามันเครื่อง,เปลี่ยนกรองน้ามัน
เครื่อง,เปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข 6351 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
จ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี
คืนคนดีสู่สังคม" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
ค่าซ่อมแอร์ส้านักงาน (กองช่าง) เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าซ่อมแอร์ส้านักงาน (ห้องเลขาฯ,ห้องที่ปรึกษานายก) เพื่อใช้ในราชการ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
2,040.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,040 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,040 บาท

1,790.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,790 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,790 บาท

5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสมสุข เอี่ยมบวรกุล
จ้านวนเงิน 5,000 บาท

นางสมสุข เอี่ยมบวรกุล
จ้านวนเงิน 5,000 บาท

3,450.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 3,450 บาท
2,650.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 2,650 บาท

ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 3,450 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 2,650 บาท

4,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 4,500 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 4,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
- ค่าของที่ระลึก

7

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ในการต้มน้าร้อน
ส้าหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น แทน

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
1,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซือ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,000 บาท

นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,000 บาท

เครื่องท้าน้าร้อน (Boiler) ที่ช้ารุด

8
9
10
11
12
13

ค่าวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4
ประจ้าเดือนมกราคม 2556
ค่าวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจ้าเดือนมกราคม 2556
ค่าวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลวังน้าเย็น 2
ประจ้าเดือนมกราคม 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายส้านักงานเทศบาลต้าบลวังน้าเย็น
เป็นเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (สารพ่นยุง) เพื่อใช้เป็นหัวเชือน้ายา
พ่นยุงในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (ทรายก้าจัดยุงลาย) เพื่อใช้ในการ
ก้าจัดลูกน้ายุงลาย ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

9,435.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จ้านวนเงิน 9,435 บาท
22,050.00 ตกลงราคาจ้าง นางเลื่อน สร้อยอุทธา
จ้านวนเงิน 22,050 บาท
15,750.00 ตกลงราคาจ้าง นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จ้านวนเงิน 15,750 บาท
21,876.00 ตกลงราคาจ้าง นายมนตรี บางกุ้ง
จ้านวนเงิน 21,876 บาท
99,900.00 ตกลงราคาซือ ร้านแกมมี เพลส คอนโทรล
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
97,500.00 ตกลงราคาซือ ร้านเจอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 97,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จ้านวนเงิน 9,435 บาท
นางเลื่อน สร้อยอุทธา
จ้านวนเงิน 22,050 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จ้านวนเงิน 15,750 บาท
นายมนตรี บางกุ้ง
จ้านวนเงิน 21,876 บาท
ร้านแกมมี เพลส คอนโทรล
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
ร้านเจอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 97,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3วงเงิน

ลาดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส้าเร็จรูป) เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่ช้ารุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 3)
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1 ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดประจ้าโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81-2296 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬามวลชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็น

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
99,990.00 ตกลงราคาซือ ร้านนภัส
จ้านวนเงิน 99,990 บาท
99,500.00 ตกลงราคาซือ หจก.พิมลเจริญ
จ้านวนเงิน 99,500 บาท
62,417.17 ตกลงราคาซือ หจก.เอส พี ที ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 62,417.17 บาท
98,700.00 สอบราคา หจก.ส้ารวยวังน้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 7,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
2,300.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็กมอเตอร์
จ้านวนเงิน 2,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

ร้านนภัส
จ้านวนเงิน 99,990 บาท
หจก.พิมลเจริญ
จ้านวนเงิน 99,500 บาท
หจก.เอส พี ที ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 62,417.17 บาท
หจก.ส้ารวยวังน้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 7,000 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
ร้านเล็กมอเตอร์
จ้านวนเงิน 2,300 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารเพื่อจัดเลียงผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ
- ค่าเครื่องดื่ม+น้าแข็ง
- ค่าเสือกีฬา
22

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไทคัพ
มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครังที่ 11 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าอุปกรณ์กีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน
- ค่าน้าดื่ม,เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น

23

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารเพื่อจัดเลียงผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ

18,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 18,000 บาท
9,500.00 ตกลงราคาซือ นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 9,500 บาท
52,500.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 52,500 บาท

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 18,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 9,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 52,500 บาท

43,900.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 43,900 บาท
6,100.00 ตกลงราคาซือ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 6,100 บาท

นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 43,900 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 6,100 บาท

34,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 34,800 บาท

นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 34,800 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-5วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

- ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้าแข็ง
- ค่าถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาฯ
24
25
26
27

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5 ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4 ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 19 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการ
ศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3 ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556

28

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

29

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 2 ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าจัดท้ากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จ้านวน 26 คัน
และรถจักรยานยนต์ จ้านวน 13 คัน ของเทศบาเมืองวังน้าเย็น

12,500.00 ตกลงราคาซือ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 12,500 บาท
22,700.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 22,700 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
5,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุธชิ า พลแสน
จ้านวนเงิน 5,500 บาท
37,509.92 ตกลงราคาซือ บริษทั ไทยพัฒนาประกันภัย จ้ากัด
จ้านวนเงิน 33,202.10 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 12,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 22,700 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
นางเสาร์ เพ็งผาย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
นางสาวสุธชิ า พลแสน
จ้านวนเงิน 5,500 บาท
บริษทั ไทยพัฒนาประกันภัย จ้ากัด
จ้านวนเงิน 33,202.10 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-6วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 4,307.82 บาท

30

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารประจ้าทาง จ้านวน 6 คัน เพื่อน้าคณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

26,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางกองแก้ว มั่งเมืองชาวนา
จ้านวนเงิน 26,250 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสนอง สุวรรณรัตน์
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประเสริฐ นาด้า
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายนิคม หนูโพนทัน
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายบุญสม ทุมมี
จ้านวนเงิน 3,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 4,307.82 บาท

นางกองแก้ว มั่งเมืองชาวนา
จ้านวนเงิน 26,250 บาท
นายสนอง สุวรรณรัตน์
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายประเสริฐ นาด้า
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายนิคม หนูโพนทัน
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายบุญสม ทุมมี
จ้านวนเงิน 3,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-7วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

31
32
33
34
35
36

ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส้าเร็จรูป) เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่ช้ารุดเสียหายภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 36 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซือวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5
ประจ้าเดือนมกราคม 2556
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต้าบลเดื่อศรีคันไชย
อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อจ่ายเป็น

3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย หนูโพนทัน
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายค้าแก้ว อุบล
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
2,370.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,370 บาท
19,962.99 ตกลงราคาซือ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 19,962.99 บาท
8,600.00 ตกลงราคาซือ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 8,600 บาท
18,746.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 18,746 บาท
11,025.00 ตกลงราคาซือ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จ้านวนเงิน 11,025 บาท

ตรวจถูกต้อง

นายสมชาย หนูโพนทัน
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายค้าแก้ว อุบล
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,370 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 19,962.99 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 8,600 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 18,746 บาท
นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จ้านวนเงิน 11,025 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-8วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก
37
38
39
40
41
42

ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) เพื่อด้าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่ช้ารุดภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาก้าจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้า) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาก้าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาก้าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
ค่าจัดซือปั๊มน้าซัพเมิดซ์ ยี่หอ้ ธารา ขนาด 1.5 HP จ้านวน 1 ชุด
ส้าหรับใช้งานในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

2,125.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 2,125 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
93,600.00 ตกลงราคาซือ นายถิรนัย อนันทศิลป
จ้านวนเงิน 93,600 บาท
89,185.00 ตกลงราคาซือ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 89,185 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 600 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
15,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านแคแดง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

ตรวจถูกต้อง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 2,125 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นายถิรนัย อนันทศิลป
จ้านวนเงิน 93,600 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 89,185 บาท
นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 600 บาท
นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
ร้านแคแดง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-9วงเงิน

ลาดับที่
43

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

44

ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส้าเร็จรูป) เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่ช้ารุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

45

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

46

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)

47

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)

48

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

49

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

50

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
16,611.75 ตกลงราคาซือ หจก.เอส.พี.ที. ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 16,611.75
75,690.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 75,690 บาท
70,370.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 70,370 บาท
34,610.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 34,610 บาท
730.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 730 บาท
1,200.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
2,700.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
3,400.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ

ตรวจถูกต้อง

หจก.เอส.พี.ที. ซีวลิ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 16,611.75
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 75,690 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 70,370 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 34,610 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 730 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

