สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลตรมไพร จังหวัดสุรินทร์
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลตรมไพร จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ค่าซ่อมเปลี่ยนยูนิฮอร์นนวอยส์ พร้อมลูกลาย รหัสครุภณ
ั ฑ์เลขที่
459-41-0049 ถึง 459-41-0087 ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 3)
ค่าซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7121 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามสัญญาซื้อขาย 3/2557
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ประจาเดือนมกราคม 2557
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว (งวดที่ 4-งวดสุดท้าย)

งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,625.00

1,000.00
27,810.00
98,700.00
23,600.00
3,600.00
391,794.74
3,665,600.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,625 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,625 บาท

ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านธานินทร์
จานวนเงิน 27,810 บาท
สอบราคา หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 23,600 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
วิธพี เิ ศษ
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 391,795.74 บาท
ประกวดราคา หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 3,665,600 บาท

นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
ร้านธานินทร์
จานวนเงิน 27,810 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 23,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 391,795.74 บาท
หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 3,665,600 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
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสาเร็จรูป) เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย)
เพื่อใช้ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
เพื่อใช้ในฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขภายในเขตเทศบาลฯ
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2413
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0005
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ทาการต้ม
น้าร้อนสาหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานมูลนิธศิ ุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2557
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
10,774.37 ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,774.37 บาท
97,500.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเจอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป
จานวนเงิน 97,500 บาท
99,900.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านนภัส
จานวนเงิน 99,900 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
53,542.80 ตกลงราคาจ้าง บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 53,542.80 บาท
18,300.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,300 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,774.37 บาท
ร้านเจอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป
จานวนเงิน 97,500 บาท
ร้านนภัส
จานวนเงิน 99,900 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 53,542.80 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,300 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 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)
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
วงจร เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
จานวนเงิน 9,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 14 รายการ เพื่อใช้ในงานไฟฟ้าและถนน
99,220.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 99,220 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการบริหาร
15,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านไวคุณฟาร์มาซี & ซุปเปอร์มาร์ท
เชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดี
จานวนเงิน 15,000 บาท
ค่าจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง จานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ
2,635.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
สานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 2,635 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
2,808.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นการไฟฟ้า
สานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 2,808 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
8,750.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล
คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลบางประมุง อาเภอโกรกพระ จังหวัด
จานวนเงิน 8,750 บาท
นครสวรรค์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2557
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ สาหรับใช้ในการดาเนินการตาม
6,480.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
จานวนเงิน 6,480 บาท
ขนาด 3 x 6 เมตร
ค่าจ้างเหมาทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการ
21,120.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ
จานวนเงิน 21,120 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,220 บาท
ร้านไวคุณฟาร์มาซี & ซุปเปอร์มาร์ท
จานวนเงิน 15,000 บาท
หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จานวนเงิน 2,635 บาท
ร้านวังน้าเย็นการไฟฟ้า
จานวนเงิน 2,808 บาท
นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล
จานวนเงิน 8,750 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 6,480 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 21,120 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ขนาดป้าย 500 x 120 เซนติเมตร
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0001
27 ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลอาคารสานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
28 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
29 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนมีนาคม 2557
30 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการดาเนิน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาปี 2557
31 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชุมชนฯ
ประจาปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท

500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็กมอเตอร์
จานวนเงิน 500 บาท
900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านสวนป่าบริการ
จานวนเงิน 900 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
25,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 25,000 บาท

ร้านเล็กมอเตอร์
จานวนเงิน 500 บาท
ร้านสวนป่าบริการ
จานวนเงิน 900 บาท
นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 25,000 บาท

38,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 38,000 บาท

นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 38,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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งานจัดซือ้ จัดจ้าง

32 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบล
บางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตาบลพังตรุ
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2557
33 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลพังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี
34 ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามสัญญาซื้อขาย 3/2557 ลงวันที่
4 พฤศจิกายน 2556 ประจาเดือนมีนาคม 2557
35 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
บ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 ถึงบ้านวังแดง หมู่ที่ 5 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว
36 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)
37 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)
38 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)
39 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
2,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท

นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท

9,625.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 9,625 บาท
1,249,957.36
วิธพี เิ ศษ
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 1,249,957.36 บาท
9,886,000.00 ประกวดราคา หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
(E-Auction) จานวนเงิน 9,886,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 9,625 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 1,249,957.36 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 9,886,000 บาท

66,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 66,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
49,490.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,490 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
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หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 66,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,490 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

40 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)
41 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)
42 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
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
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หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 68,510 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

