สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ในการต้มนาร้อน
ลวกสุกร ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดประจาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังนาเย็น 1 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
416-49-0030,416-51-0041
ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ Printer HP Laserjet P1102W
ขาว-ดา เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการและสังคม
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการและสังคม
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ASUS 52X MAX
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-46-0004
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

18,000.00 ตกลงราคาซือ นายสุวชั เวทสรณสุธี

นายสุวชั เวทสรณสุธี

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

9,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

5,200.00 สัญญาซือขาย ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

15,800.00 ตกลงราคาซือ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
1,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

19,200.00 ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2วงเงิน

ลาดับที่

9
10
11

12
13
14

15
16

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าจัดซือวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ (นายาต่างๆ และวัสดุที่ใช้ใน
สระว่ายนาเทศบาลเมืองวังนาเย็น)
ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (โต๊ะทางานพร้อมเก้าอีระดับ 1-2)
ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายไฟ Fiber optic กล้องวงจรปิด ของตลาดสด
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ทัง 2 ฝั่งถนนสายจันทบุร-ี สระแก้ว ตามผังบริเวณ
การซ่อมเปลี่ยนสาย Fiber optic
ค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
80-5681 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-32-0002
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และชาแหละเนือสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังนาเย็น

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
1,050.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
97,600.00 ตกลงราคาซือ ร้านพาเจริญซับพลาย

นางจินตนา แจ่มจันทร์
ร้านพาเจริญซับพลาย

50,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
99,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.ทราฟฟิคสเตชั่น

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
หจก.ทราฟฟิคสเตชั่น

11,982.00 ตกลงราคาซือ ร้านกิจเจริญ
650.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็กมอเตอร์

ร้านกิจเจริญ
ร้านเล็กมอเตอร์

64,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
1,050.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวารี สีหบุตร

นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์
นายวารี สีหบุตร

5,045.00 ตกลงราคาซือ ร้านรวงทองการค้า

ตรวจถูกต้อง

ร้านรวงทองการค้า

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

17

18
19

20
21

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าจัดซือวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรม
เบืองบูรพาประจาปี 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา
- ค่าจัดซือชุดกีฬา
ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารของเทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือน
มีนาคม 2555
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก

33,600.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
71,344.00 ตกลงราคาซือ บริษทั อินเตอร์ดรักส์ จากัด

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
บริษทั อินเตอร์ดรักส์ จากัด

4,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
10,800.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
2,760.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
นางสาวประไพ โมกกรานต์
นายสุเทพ อาปะโกเศศ

12,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภาภรณ์ เทพนวล
1,050.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาวประภาภรณ์ เทพนวล
นางจินตนา แจ่มจันทร์

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
22
23
24

25

26

27

ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ตามสัญญาซือขายเลขที่ พ.1/2555 ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2554 ประจาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 2 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่
8 มีนาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาเซะ จังหวัดยะลา
ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 441-53-0020

1,122,906.03

สอบราคา

สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด

สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด

1,286.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุธิ พลแสน

นางสาวสุธิ พลแสน

8,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
1,050.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

12,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

1,875.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
1,600.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-5วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

28
29
30
31

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 4 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 1 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าจัดซือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์

32

ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนา หมายเลขทะเบียน 80-9198 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-49-0002
ค่าจัดซือเครื่องดับเพลิง (สายส่งนาดับเพลิง พร้อมข้อต่อ)

33

ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอล Canon cos1000D

34
35

ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 452-53-0008
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องนา) ตลาดสด เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81-2296 สระแก้ว รถบรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-5300 สระแก้ว
และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว

1,143.00 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

1,714.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ

นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ

98,600.00 ตกลงราคาซือ บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
90,000.00 ตกลงราคาจ้าง บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
98,800.00 ตกลงราคาซือ บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
4,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวอานวย พุทธัง
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
1,710.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังเจริญการยาง
ร้านแม่นาการยาง

ตรวจถูกต้อง

บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
บริษทั เพิ่มพูนมาร์เก็ตติง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
นางสาวอานวย พุทธัง
นายอานวย เทียบมาก
ร้านวังเจริญการยาง
ร้านแม่นาการยาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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แบบ สขร.1
-6วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

36
37

ค่าจัดซือวัสดุแบบพิมพ์ (ใบเสร็จค่าขยะ) เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมือง
วังนาเย็น
ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

38

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

39

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)

40

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

41

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)

42

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

10,800.00 ตกลงราคาซือ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

25,260.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 25,260 บาท
39,790.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 39,790 บาท
22,670.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 22,670 บาท
500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 25,260 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 39,790 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 22,670 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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