สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส้าหรับเครื่อง Boiler ในการผลิตไอน้้า ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ค่าตรวจเช็คและซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข-7121 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-50-0004
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนประตู
ห้องปฏิบตั ิงาน สสส. และประตูอาคารส้านักงานเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อยางรถรถยนต์บรรทุกน้้า หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 กทม.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-51-0040 เพื่อใช้ในราชการ
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดท้าบอร์ด ส้าหรับจัดงานนิทรรศการของกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ
(ราคากลาง)
31,920.00

85,800.00
3,684.01
1,890.00
17,200.00
54,100.00
800.00
83,600.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 31,920 บาท

นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 31,920 บาท

ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 85,800 บาท
ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า คาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 3,684.01 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านมาวินอลูมิเนียม
จ้านวนเงิน 1,890 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังเจริญการยาง
จ้านวนเงิน 17,200 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านยาวการยาง
จ้านวนเงิน 54,100 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 800 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภาคภูมิ ปัญญามัง
จ้านวนเงิน 83,600 บาท

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 85,800 บาท
บริษทั สระแก้ว ฮอนด้า คาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 3,684.01 บาท
ร้านมาวินอลูมิเนียม
จ้านวนเงิน 1,890 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จ้านวนเงิน 17,200 บาท
ร้านยาวการยาง
จ้านวนเงิน 54,100 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 800 บาท
นายภาคภูมิ ปัญญามัง
จ้านวนเงิน 83,600 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม เก้าอี้พลาสติกและโต๊ะพับ เพื่อใช้ในงานราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 15 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 49 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าแก่บอ่ หิน
จ.สตูล
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่หอ้ NIKON รุ่น D7100
พร้อมเลนส์ ขนาด 18-105 จ้านวน 1 กล้อง
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์ประจ้าต้าแหน่ง หมายเลข
ทะเบียน กค-3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006

งบประมาณ
(ราคากลาง)
98,780.00
1,800.00
2,760.00
49,680.00
23,179.00
483,592.63
1,000.00
45,000.00
3,600.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จ้านวนเงิน 98,780 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,800 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,760 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 49,680 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 23,179 บาท
วิธกี รณีพเิ ศษ สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด
จ้านวนเงิน 483,592.63 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวน 1,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านบ้านคอม
จ้านวนเงิน 45,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายสมพงษ์ เฉยกุล
จ้านวนเงิน 3,600 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จ้านวนเงิน 98,780 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,800 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,760 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 49,680 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 23,179 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด
จ้านวนเงิน 483,592.63 บาท
นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวน 1,000 บาท
ร้านบ้านคอม
จ้านวนเงิน 45,000 บาท
นายสมพงษ์ เฉยกุล
จ้านวนเงิน 3,600 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ประจ้าส้านักงาน หมายเลขทะเบียน
กข-8035 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
19 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ประจ้าส้านักงาน หมายเลขทะเบียน
กข-6351 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-53-0001
21 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-4896
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-43-0002
22 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
23 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007
24 ค่าซ่อมเครื่องขยายเสียง ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 462-45-0007 เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
25 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ่อทอง จังหวัดปราจีนบุรี
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1245
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0006

งบประมาณ
(ราคากลาง)
3,560.00
6,920.00
4,070.00
5,000.00
800.00
2,650.00
4,675.00
1,000.00
1,830.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,560 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 6,920 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,070 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 800 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,650 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านรวมใจอิเล็คทรอนิค
จ้านวนเงิน 4,675 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 1,830 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,560 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 6,920 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,070 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 800 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,650 บาท
ร้านรวมใจอิเล็คทรอนิค
จ้านวนเงิน 4,675 บาท
นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 1,830 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

27 ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal ที่ถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 ต้าบล
วังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
28 ค่าจ้างขุดลอกคลองบ้านภูเวียง หมู่ที่ 12 ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอ
วังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
29 ค่าคัดแยกขยะภายในศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
30 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
31 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
32 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้วฯ ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
33 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้วฯ ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
34 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
35 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-41-0006

งบประมาณ
(ราคากลาง)
93,000.00
97,200.00
99,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 93,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 97,200 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จ้านวน 99,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชัย ภักดี
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางถัน บุญมี
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายประพัด หิมะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 93,000 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 97,200 บาท
นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จ้านวน 99,000 บาท
นายศักดิ์ชัย ภักดี
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นางถัน บุญมี
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายภูวนาท โชคเฉลิม
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายประพัด หิมะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

36 ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งบู๊ทในการจัดนิทรรศการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ บริเวณท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร
37 ค่าจ้างเหมารถตู้ จ้านวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไป
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38 ค่าจ้างเหมาจัดท้าคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น และจ้างเหมาจัดท้าแผ่นพับสีประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
39 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1245 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0006
40 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
41 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดบริเวณศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
42 ค่าจ้างเหมาซ่อมสายพานคัดแยกขยะ ภายในศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
43 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รหัส สน.ศท.อนุบาล 8
แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา (งวดที่ 1)

งบประมาณ
(ราคากลาง)
100,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง นางจรรยา กันปิตะกุล
จ้านวนเงิน 100,000 บาท

นางจรรยา กันปิตะกุล
จ้านวนเงิน 100,000 บาท

10,000.00

ตกลงราคาจ้าง นายสมาน ธิมา
จ้านวนเงิน 10,000 บาท

นายสมาน ธิมา
จ้านวนเงิน 10,000 บาท

29,500.00

ตกลงราคาจ้าง ร้านบ้านแหลม
จ้านวนเงิน 29,500 บาท

ร้านบ้านแหลม
จ้านวนเงิน 29,500 บาท

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 6,850 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 7,080 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
วิธพี เิ ศษ
บริษัท โอนเนอร์ฟดู้ ส์ แมชชีนเนอรี่ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,400,000 บาท
ประกวดราคา หจก.วิศกรณ์
จ้านวนเงิน 1,178,800 บาท

ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 6,850 บาท
ร้านอู่กิจการช่าง
จ้านวนเงิน 7,080 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
บริษทั โอนเนอร์ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,400,000 บาท
หจก.วิศกรณ์
จ้านวนเงิน 1,178,800 บาท

6,850.00
7,080.00
9,000.00
##########
##########

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

44 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (งวดที่ 3)
45 ค่าจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
46 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตาม
โครงการบริการเชิงรุกกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
47 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร จ้านวน 1 ผืน
ส้าหรับประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภยั
48 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร จ้านวน 2 ผืน
ส้าหรับประชาสัมพันธ์โครงการบริการเชิงรุกกิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
49 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 ซีซ/ี โด๊ส จ้านวน 3,950
โด๊ส เพื่อใช้ปอ้ งกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
50 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ
(ราคากลาง)
98,600.00
99,000.00
8,125.00

720.00
4,000.00

98,750.00
3,005.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
สอบราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,600 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 99,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 8,125 บาท

หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,600 บาท
หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 99,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 8,125 บาท

ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 720 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 720 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านพูลทรัพย์
จ้านวนเงิน 98,750 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทองการค้า
จ้านวนเงิน 3,005 บาท

ร้านพูลทรัพย์
จ้านวนเงิน 98,750 บาท
ร้านรวงทองการค้า
จ้านวนเงิน 3,005 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

51 ค่าจัดซื้อแก๊ส ยี่หอ้ ยูนิคแก๊ส หนัก 15 กิโลกรัม จ้านวน 10 ถัง เพื่อใช้
ในโครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภยั ภายในบ้านเรือน
52 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้้าตลาดสด เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
53 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จ้านวน
1 ผืน และขนาด 1.50 x 3.20 เมตร จ้านวน 5 ผืน ตามโครงการกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
54 ค่าจัดซื้อของขวัญ จ้านวน 54 รายการ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ้าปี 2558 ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
55 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
56 ค่าจัดซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 60 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง
เพื่อใช้บริการประชาชนในการสัญจรบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัย
57 ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม เครื่องดื่ม และแก้วน้้าพลาสติก เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาตามโครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานฯ
58 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาตามโครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานฯ

งบประมาณ
(ราคากลาง)
4,000.00
6,500.00
10,500.00

60,000.00
28,300.00
98,000.00
20,700.00
40,500.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จ้านวนเงิน 10,500 บาท

นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท
นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จ้านวนเงิน 10,500 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 60,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 28,300 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านทีตาเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
จ้านวนเงิน 98,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 20,700 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 40,500 บาท

ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 60,000 บาท
ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 28,300 บาท
ร้านทีตาเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
จ้านวนเงิน 98,000 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 20,700 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จ้านวนเงิน 40,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

59 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงานและกระเป๋าบรรจุเอกสารส้าหรับผู้อบรม ใน
โครงการบริการเชิงรุกกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
60 ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง เพื่อไปทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการบริการเชิงรุกกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา
ดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
61 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301
สระแก้ว ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
62 ค่าจ้างแรงงานประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
สระแก้ว ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
63 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารเพื่อจัดเลี้ยงเด็กในวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
64 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะผู้บริหารรูปตัวแอล เคลือบผิวเมลามีน สีขาว/ด้า
ขนาด 160 x 60 x 75 ซม. จ้านวน 1 ชุด
65 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรอง
คณะศึกษาดูงาน อบต.บ่อทอง จังหวัดปราจีนบุรี
66 ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ
(ราคากลาง)
19,275.00

34,000.00

9,000.00
9,000.00
40,000.00
9,500.00
10,000.00
15,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 19,275 บาท

ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 19,275 บาท

ตกลงราคาจ้าง นายชวลิต กล่อมกลาง
จ้านวนเงิน 34,000 บาท

นายชวลิต กล่อมกลาง
จ้านวนเงิน 34,000 บาท

ตกลงราคาจ้าง นายสีลา สีมา
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายอภิชาติ จันทิ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 40,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จ้านวนเงิน 9,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมหมาย ทรัพย์สวัสดิ์
จ้านวนเงิน 10,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายวิรัตน์ ทองเล็ก
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

นายสีลา สีมา
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายอภิชาติ จันทิ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 40,000 บาท
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จ้านวนเงิน 9,500 บาท
นางสาวสมหมาย ทรัพย์สวัสดิ์
จ้านวนเงิน 10,000 บาท
นายวิรัตน์ ทองเล็ก
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-9-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

67 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลต้าบลหนองบอน
เทศบาลต้าบลน้้ายืน เทศบาลต้าบลท่าไม้ และกองทุนประกันหลักสุขภาพ
เทศบาลนครสมุทรปราการ
68 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารเย็น ส้าหรับใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าปี 2558
69 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
70 ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก ยี่หอ้ Brother
รุ่น DCP-J100 จ้านวน 2 เครื่อง
71 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก และเครื่องส้ารองไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการฯ
72 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในงานประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่ ของกองการศึกษา
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
73 ค่าเช่าเครื่องเสียงและเดินไฟเครื่องเสียงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี
2558 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
74 ค่าจัดซื้อดินลูกรัง จ้านวน 720 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ
(ราคากลาง)
4,000.00

50,000.00
17,000.00
8,400.00
99,900.00
4,000.00
11,000.00
96,300.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 50,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 17,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 8,400 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
ตกลงราคา นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 11,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายน้อย งามสม
จ้านวนเงิน 96,300 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 50,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 17,000 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 8,400 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 11,000 บาท
นายน้อย งามสม
จ้านวนเงิน 96,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

75 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้้าเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น โดยปรับปรุงอาคาร
หลังคาคลุมสระว่ายน้้าเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น โดยรื้อถอนหลังคา METAL
SHEET จ้านวน 93 ตร.ม. และติดตั้งหลังคาโปร่งแสง จ้านวน 24 แผ่น
76 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรอง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
77 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจ้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
78 ค่าจ้างเหมาซ่อมกล่องรีโมทย์ (ห้อง CCTV) และเช็คระบบไฟ เนื่องจาก
เกิดช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้
79 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ้านวน 1 หลัง ส้าหรับใช้ในโครงการป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
80 ค่าตรวจเช็คซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว
ของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
81 ค่าตรวจเช็คซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว
ของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
82 ค่าธงชาติไทย และธงสีม่วงตราสัญลักษณ์ สธ. ขนาด 0.80 ม. x 2.50 ม.
และเสาธงไม้ ขนาดยาว 2 เมตร

งบประมาณ
(ราคากลาง)
90,300.00

9,625.00
2,760.00

1,400.00
1,000.00
19,506.10
2,689.98
74,400.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง นางธนันดา สิงห์โห
จ้านวนเงิน 90,300 บาท

นางธนันดา สิงห์โห
จ้านวนเงิน 90,300 บาท

ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 9,625 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,760 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 9,625 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,760 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นออโตซาวด์
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 19,506.10 บาท
ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,689.98 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านนพคุณ
จ้านวนเงิน 74,400 บาท

ร้านวังน้้าเย็นออโตซาวด์
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 19,506.10 บาท
บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,689.98 บาท
ร้านนพคุณ
จ้านวนเงิน 74,400 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
22,750.00

83 ค่าน้้าแก้วและน้้าแข็ง ส้าหรับใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมท้าแผนพัฒนา
ตกลงราคาซื้อ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
84 ค่าจัดซื้อของสมนาคุณ (กระเช้าเพื่อสุขภาพ) เพื่อใช้ในโครงการบริการ
9,000.00 ตกลงราคาซื้อ
เชิงรุกกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุฯ
85 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพ
5,694.00 ตกลงราคาจ้าง
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ติดตั้งบริเวณถนนสามเลน ขนาด
4.63 x 2.46 เมตร จ้านวน 2 ผืน
86 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะ
48,000.00 ตกลงราคาจ้าง
ศึกษาดูงาน เทศบาลต้าบลหนองบอน เทศบาลต้าบลน้้ายืน เทศบาลต้าบล
ท่าไม้ เทศบาลต้าบลบางเล่า
87 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท.3/12 1,141,000.00 ประกวดราคา
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา (งวดที่ 3)
88 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
64,600.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)
89 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
62,500.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)
90 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัดเทศบาล)
23,650.00 ตกลงราคาซื้อ
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จ้านวน 22,750 บาท
ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จ้านวนเงิน 5,694 บาท

นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จ้านวน 22,750 บาท
ร้านวังน้้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ร้านเอสแอนด์เอสการพิมพ์
จ้านวนเงิน 5,694 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 48,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 48,000 บาท

หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 1,141,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 64,600 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 62,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 23,650 บาท

หจก.ส.สุคนธ์การก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 1,141,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 64,600 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 62,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 23,650 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
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ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558)

งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,300.00
500.00
2,000.00
2,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,300 บาท
ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 500 บาท
ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,300 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้้าเย็นสอง จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

