สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมชุดอุปกรณ์คาสั่งระบบเปิด-ปิด (ALAM CONTROL V2)
16,050.00 ตกลงราคาจ้าง
ป้าย LED FULLCOLOR VDO SINGBORD ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 456-49-0009
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังนาเย็น
98,700.00 สอบราคา
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังนาเย็น (งวดที่ 4)
ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการเทศบาล
62,100.00 สัญญาซือขาย
เมืองวังนาเย็น
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-47-0008
5,370.00 ตกลงราคาจ้าง
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
2,750.00 ตกลงราคาซือ
หมายเลขทะเบียน ตค 2412 ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0004
ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค
3,600.00 ตกลงราคาซือ
ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2412 ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0004
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีฯ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2555
ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะจานวน 4 คัน
148,000.00 วิธพี เิ ศษ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
42,750.00 ตกลงราคาจ้าง

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

หจก.ซับพลายเทค

หจก.ซับพลายเทค

หจก.สารวยวังนาเย็น 2005

หจก.สารวยวังนาเย็น 2005

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
ร้านวังนาเย็นแทร็คเตอร์

ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
ร้านวังนาเย็นแทร็คเตอร์

ร้านวังนาเย็นแทร็คเตอร์

ร้านวังนาเย็นแทร็คเตอร์

บริษทั นันทวรรณท่องเที่ยว จากัด บริษทั นันทวรรณท่องเที่ยว จากัด
นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางบุญส่ง หมื่นพรม

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2-

ลาดับที่

8

9
10
11
12
13
14

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
- ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน
- ค่าจ้างเหมาทาป้ายโครงการฯ
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารเพื่อจัดเลียงผู้มาร่วมแข่งขันกีฬาฯ
- ค่าเครื่องดื่ม ค่านาแข็ง
- ค่าถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาฯ
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังนาเย็น 2 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังนาเย็น 3 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังนาเย็น 4 ประจาเดือนมีนาคม 2555
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดประจาโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมือง
วังนาเย็น ประจาเดือนเมษายน 2555
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องนา) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่พกั อาศัย
ของผู้ประสบวาตภัย

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
39,000.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวิเชียร ขาอินทร์
4,000.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
34,800.00
12,500.00
22,700.00
4,950.00

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซือ
ตกลงราคาซือ
ตกลงราคาจ้าง

นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
นางสาวประไพ โมกกรานต์
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาวประไพ โมกกรานต์
นายวิเชียร ขาอินทร์
นางสาวประไพ โมกกรานต์
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
นางสาวประไพ โมกกรานต์
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

6,300.00 ตกลงราคาจ้าง นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

3,600.00 ตกลงราคาจ้าง นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา

6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

1,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
6,888.00 ตกลงราคาซือ นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

นายอานวย เทียบมาก
นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15

ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว,
80-5681 สระแก้ว,80-5301 สระแก้ว และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (หม้อแบตเตอรี)่ เพื่อใช้กับรถกวาด/ดูดฝุ่น
หมายเลขทะเบียน 80-8457 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-48-0001
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว,
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-41-0006
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6351 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางมิชลิน จานวน 4 เส้น)
รถยนต์ส่วนกลาง กข 8035 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
ค่าดาเนินการเปลี่ยนถ่ายนามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดประจาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
วังนาเย็น 1 ประจาเดือนเมษายน 2555

16
17
18
19
20
21
22

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

990.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่นาการยาง

ร้านแม่นาการยาง

6,400.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

6,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

9,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

27,200.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
23

24

25

26

27

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจาปี 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อจัดเลียงเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบตั ิงาน
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ข้อความว่า โครงการจัดเก็บภาษี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายอิงค์เจ็ท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมของอาสา
สมัครป้องกันภัยฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายอิงค์เจ็ท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดซือวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ในการต้มนา
ร้อนลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนเมษายน 2555
ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และชาแหละเนือสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนเมษายน 2555

16,720.00 ตกลงราคาจ้าง นางประยูร สมพงษ์
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางประยูร สมพงษ์
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
18,000.00 ตกลงราคาซือ นายสุวชั เวทสรณสุธี

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นายสุวชั เวทสรณสุธี

58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวารี สีหบุตร

นายวารี สีหบุตร

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

28
29

32
33

ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ท ประชาสัมพันธ์งานราชพิธี
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา เทศบาลเมือง
วังนาเย็น
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถที่ใช้ในพิธี
ค่าจัดซือนาดื่มประจาสานักงานเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)

34

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

30

31

1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวิเชียร ขาอินทร์
3,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

นายวิเชียร ขาอินทร์
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

40,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

10,000.00
10,000.00
3,060.00
55,270.50

นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
นายสุบนิ ผสมทรัพย์
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 55,270.50 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 41,227 บาท

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซือ
ตกลงราคาซือ

นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
นายสุบนิ ผสมทรัพย์
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 55,270.50 บาท
41,227.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 41,227 บาท

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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แบบ สขร.1
-6วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

35

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

36

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)

37

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

38

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)

39

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

1,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
39,510.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 39,510 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท
2,200.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,200 บาท
2,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,000 บาท

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 39,510 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,200 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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