สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2554
เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สํานักปลัด)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
- รร.บ้านวังบูรพา
- รร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
- รร.วัดเกศแก้ว
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,000
63,330
500
2,500
11,800
58,973
8,900

296,400
250,900
76,700
6,000
97,000
1,810.00
6,000
6,000

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป

ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ

หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง

นางสมใจ แก้วลือชัย
น.ส.นารี ประทุมชัย
น.ส.สมพิศ ทองโชติ
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
นายสุวัช เวทสรณสุธี
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
น.ส.สมบัติ ภูมิวิเศษ

นางสมใจ แก้วลือชัย
น.ส.นารี ประทุมชัย
น.ส.สมพิศ ทองโชติ
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
นายสุวัช เวทสรณสุธี
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
น.ส.สมบัติ ภูมิวิเศษ

ตกลงราคาจ้าง นางทองเตา นนทะการ

นางทองเตา นนทะการ

-2วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
14 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลฯ และบริเวณ 99,500
ตกลงราคาจ้าง หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005
ศูนย์ราชการฯ
15 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการเลือกตั้งฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
24,467
ตกลงราคาซื้อ ร้านมงคลการช่าง
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท
16,275
ตกลงราคาจ้าง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
- ค่าแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสา
31,930
ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
16 ค่าจ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์บริการ
9,000
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์
สาธารณสุข เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
17 ค่าวัสดุสํานักงาน
7,850
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
18 ค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์
323.14
ตกลงราคาซื้อ นางวชิราภรณ์ รักษาทรัพย์
19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
12,200
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
60,000
20 ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ตกลงราคาจ้าง น.ส.ศิริกร กองบุญธรรม
21 ค่าซ่อมเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร Canon เลขครุภัณฑ์ 4175,800
ตกลงราคาจ้าง ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
47-0001
22 ค่าวัสดุสํานักงาน
5,339
ตกลงราคาซื้อ ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
23 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- ค่าเช่าเต๊นท์
17,000
ตกลงราคาจ้าง น.ส.สุภาภร วุฒาพาณิชย์
- ค่าของขวัญ
60,000
ตกลงราคาซื้อ น.ส.ประไพ โมกกรานต์
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครื่องดื่ม
40,000
ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

ร้านมงคลการช่าง
ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
นางวชิราภรณ์ รักษาทรัพย์
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
น.ส.ศิริกร กองบุญธรรม
ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
น.ส.สุภาภร วุฒาพาณิชย์
น.ส.ประไพ โมกกรานต์
นางบุญส่ง หมื่นพรม

-3ลําดับที่

24
25
26

27

28
29
30
31

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าเดินไฟและควบคุมไฟภายในงาน
- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่
- ค่าประดับตกแต่งเต๊นท์งานวันเด็ก
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายอิงค์เจ็ท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าน้ํา ค่าน้ําแข็ง
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกและผู้บริหาร
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายอิงค์เจ็ท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าน้ํา ค่าน้ําแข็ง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าจ้างเหมาจัดทําม่านปรับแสงและมู่ลี่พร้อมติดตั้ง
จ้างเหมาจัดทําธงตราเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นพร้อมปัก

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
4,000
15,000
9,000
4,390
5,933.15

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ

นายอาคม ตันเจริญ
นายวิรัตน์ ทองเล็ก
รร.ในเขตเทศบาลฯ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
นายอาคม ตันเจริญ
นายวิรัตน์ ทองเล็ก
รร.ในเขตเทศบาลฯ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย

37,320
20,000
2,050

ตกลงราคาจ้าง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาซื้อ ร้านยิน้ น้ําแข็ง

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านยิ้นน้ําแข็ง

720
19,093
1,950
4,970
15,890
25,200
7,200

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านสมบัติผ้าม่าน
หจก.พิสมัยดิ๊กเก็ตเทคกิ้ง

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านสมบัติผ้าม่าน
หจก.พิสมัยดิ๊กเก็ตเทคกิ้ง

-4ลําดับที่
32
33
34
35
36
37

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจ้างเหมาทําโล่รางวัลตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน
80-4896 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-42-0001
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-8035
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-42-0003
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7121
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-42-0004
ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
46,620
ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
10,500
ตกลงราคาจ้าง น.ส.อํานวย พุทธัง

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
น.ส.อํานวย พุทธัง

5,820

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,550

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

7,300

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,850

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,600

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

กข-7121 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0004
38

ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน

กข-3029 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003
39
40
41
42

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านวังเจริญ

หมู่ที่ 10
ค่าจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

265,000

สอบราคา

หจก.ไทรทองคลองหาดบริการ หจก.ไทรทองคลองหาดบริการ

234,000

วิธีพิเศษ

หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

4,005
3,382

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

-5วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
(ราคากลาง)
43 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-52-0064
1,200
44 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-49-0010
5,600
45 ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ประจําเดือนมีนาคม 2554
2,160
46 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-48-0015
4,400
47 ค่าซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
3,600
48 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1,600
49 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไซด์ ทะเบียน กตฉ 111
300
50 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
14,820
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 ประจําเดือนธันวาคม
51 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
14,820
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3 ประจําเดือนธันวาคม
52 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
13,585
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 4 ประจําเดือนธันวาคม
53 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
14,300
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 4 ประจําเดือนมกราคม
54 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
15,600
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 ประจําเดือนมกราคม
55 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
15,600
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3 ประจําเดือนมกราคม

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
นายสมาน อัมราย
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
ร้านบุญวิจิตรพาณิชย์
น.ส.นารี ประทุมชัย

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
นายสมาน อัมราย
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
ร้านบุญวิจิตรพาณิชย์
น.ส.นารี ประทุมชัย

ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย

นางเสาร์ เพ็งผาย

ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

ตกลงราคาจ้าง น.ส.นารี ประทุมชัย

น.ส.นารี ประทุมชัย

ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย

นางเสาร์ เพ็งผาย

-6วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
56 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณ50,060
ตกลงราคาซื้อ บริษัทอินเตอร์ดรักส์ จํากัด
สุข เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
57 จ้างเหมากําจัดสิ่งปฎิกูล (บ่อพักน้ํา) ตลาดสดเทศบาลฯ
1,200
ตกลงราคาจ้าง นายอํานวย เทียบมาก
58 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน
2,320
ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็ก มอเตอร์
80-5300 สระแก้ว 80-5301 สระแก้ว
59 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน
1,480
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
80-5681 สระแก้ว
60 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน
990
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
80-4895 สระแก้ว
61 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน
1,300
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
80-5301 สระแก้ว 80-5300 สระแก้ว
62 ค่าวัสดุสํานักงาน
8,400
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
63 ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่
- ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์
1,000
ตกลงราคาจ้าง น.ส.สุภาภร วุฒาพาณิชย์
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายอิงค์เจ็ท
3,100
ตกลงราคาจ้าง นายเชย์ ครุฑมณี
- ค่าน้ํา ค่าน้ําแข็ง
1,900
ตกลงราคาซื้อ นางสุบิน ผสมทรัพย์
64 ค่าจ้างเหมาทําอาหารเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
11,130
ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
65 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง
3,500
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์
66 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
200
ตกลงราคาจ้าง ร้านเอเฮดเดอร์

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
บริษัทอินเตอร์ดรักส์ จํากัด
นายอํานวย เทียบมาก
ร้านเล็ก มอเตอร์
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
น.ส.สุภาภร วุฒาพาณิชย์
นายเชย์ ครุฑมณี
นางสุบิน ผสมทรัพย์
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์
ร้านเอเฮดเดอร์

-7วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
67 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว
4,700
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
68 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน
1,300
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
80-5680 สระแก้ว
69 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
2,250
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
70 ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-2623 3,580
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยการช่าง
71 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน
1,250
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยการช่าง
กข-6351 สระแก้ว
72 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานโรงพิมพ์อาสาฯ
22,367.50 ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
73 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
22,500
ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
74 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงคณะ
ศึกษาดูงาน ดังนี้
- คณะศึกษาดูงาน อบต.นาพรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,250
ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
- คณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา
8,000
ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
- คณะศึกษาดูงาน ทต.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
19,500
ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
- คณะศึกษาดูงาน อบต.ผือฮี จังหวัดยโสธร
1,000
ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ อบต.นาพรุ และ อบต.ผือฮี
1,500
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
75 ค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา เพิ่มศักยภาพฯ
ในการปฎิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายอิงค์เจ็ท
1,600
ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านอู่เปี๊ยการช่าง
ร้านอู่เปี๊ยการช่าง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางจินตนา แจ่มจันทร์

ร้านเชย์อาร์ต

-8ลําดับที่

76
77

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
- ค่าจ้างเหมารถบัส
ค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับเลี้ยงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าจ้างทําบล๊อคตรายางเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
12,500
2,000
17,000
34,650
1,000
5,000

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง

นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์
หจก.พิพัฒน์ณัชชาทรานสปอร์ต
นางจินตนา แจ่มจันทร์
คุณหน่อยเฟอร์นิเจอร์
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน

เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์
หจก.พิพัฒน์ณัชชาทรานสปอร์ต
นางจินตนา แจ่มจันทร์
คุณหน่อยเฟอร์นิเจอร์
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน

