สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

1

2
3
4
5

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ไปจัด
นิทรรศการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556,วันที่ 1 มีนาคม 2556 และ
ในวันที่ 3 มีนาคม 2556
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์สาหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่งาน
ค่าใข้จ่ายในการจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยประชาสัมพันธ์พธิ พี ทุ ธาภิเษก และ
เททองหล่อพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้า) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) ตลาดสดเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
ค่าก่อสร้างลานกีฬา พร้อมมุงหลังคาคลุมสนามกีฬา หมูที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2556 ลว. 17 พ.ย. 55

15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายวันชัย หงษ์โต
จานวนเงิน 15,000 บาท
5,680.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 5,680 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์ 2
จานวนเงิน 9,000 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
3,984,000.00 ประกวดราคา หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 3,984,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

นายวันชัย หงษ์โต
จานวนเงิน 15,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 5,680 บาท
ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์ 2
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 3,984,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

6

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา จานวน 1 หลัง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ อ.1/2555 ลว. 21 กันยายน 2555 (งวดที่ 4)
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเข้าร่วมรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ
ร่วมพิธพี ทุ ธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต
พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2556
ค่าวัสดุอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4
ประจาเดือนมีนาคม 2556
ค่าวัสดุอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5
ประจาเดือนมีนาคม 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว
ค่าจ้างเหมาขุดขยายลาคลองบ้านวังแก้ว หมู่ที่ 19 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว

7

8
9
10
11
12

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
926,094.00 ประกวดราคา หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 926,094 บาท
38,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
จานวนเงิน 38,000 บาท

4,440.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 4,440 บาท
4,200.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 4,200 บาท
6,760.00 ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
จานวนเงิน 6,760 บาท
96,400.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 96,400 บาท
97,700.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 97,700 บาท
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 926,094 บาท
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
จานวนเงิน 38,000 บาท

นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 4,440 บาท
นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 4,200 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
จานวนเงิน 6,760 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 96,400 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 97,700 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3ลาดับที่
13
14
15
16

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจัดซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง (แบบผ้า) เบอร์ 8 จานวน 1 คู่ เพื่อใช้ใน
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสาธารณสุข ตามแบบเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
(งวดที่ 1) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 441-53-0020
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก

17
18

ค่าปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลเมืองวังน้าเย็น พร้อมเปลี่ยนโลโก้ (บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1,800.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 1,800 บาท
477,200.00 ประกวดราคา หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 477,200 บาท
4,510.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างจ่อย
จานวนเงิน 4,510 บาท

14,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 14,800 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายมานะ ยิ้มกลาง
จานวนเงิน 5,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 1,800 บาท
หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 477,200 บาท
ร้านช่างจ่อย
จานวนเงิน 4,510 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 14,800 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
นายมานะ ยิ้มกลาง
จานวนเงิน 5,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมน้าดื่ม เพื่อจัดเลี้ยง
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจ้างเหมาทาเอกสารประกอบการประชุมฯ
19
20
21

22

ค่าวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ค่าวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจาเดือนมีนาคม 2556
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ทาการต้มน้าร้อน
สาหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนเมษายน 2556
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนเมษายน 2556

15,120.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 15,120 บาท
3,600.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 3,600 บาท
24,480.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านบ้านแหลม
จานวนเงิน 24,480 บาท
19,950.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุธา
จานวนเงิน 19,950 บาท
8,400.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 8,400 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 15,120 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 3,600 บาท
ร้านบ้านแหลม
จานวนเงิน 24,480 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุธา
จานวนเงิน 19,950 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 8,400 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,000 บาท

58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

23
24

25

26
27

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ยี่ ND นิปอน ให้กบั รถบรรทุกห้องเย็น

หมายเลขทะเบียน 80-9516 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 064-48-0005-057
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาปี 2556
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดประจาโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนเมษายน 2556
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

19,700.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 19,700 บาท

ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 19,700 บาท

14,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาพร ดวงทิพย์
จานวนเงิน 14,800 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางสาวสุภาพร ดวงทิพย์
จานวนเงิน 14,800 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

29,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 29,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 6,500 บาท
15,300.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 15,300 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 29,000 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 15,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

28
29
30

31

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1
ประจาเดือนเมษายน 2556
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน
80-5680 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง,เปลี่ยนกรองเครื่อง และเติมสารเคลือบ
เครื่องยนต์ รถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจาปี 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 4 x 1 เมตร จานวน 1 ผืน
- ค่าจัดซื้อน้าดื่ม น้าแข็ง

7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
600.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท
4,050.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 4,050 บาท

นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 4,050 บาท

500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 500 บาท
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จานวนเงิน 550 บาท

นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 500 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท
นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จานวนเงิน 550 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-7วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

32
33
34
35
36
37
38
39

ค่าจ้างเหมาขุดขยายลาคลองบ้านทรัพย์นิยม หมู่ที่ 2 ต.วังน้าเย็น
อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 5)
ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองบริเวณหน้าฝายน้าล้น บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-48-0026 เพื่อใช้ในราชการ
กองคลัง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-47-0005 เพื่อใช้
ในราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการสานักปลัด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่หอ้ SONY Cyber-shot
เพื่อใช้ในราชการสานักปลัด เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

98,400.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,400 บาท
98,700.00 สอบราคา หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
98,500.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,500 บาท
400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 400 บาท
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 1,500 บาท
4,500.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,500 บาท
4,300.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,300 บาท
5,400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 5,400 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,400 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,500 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 400 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 1,500 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,500 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,300 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 5,400 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-8วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

40

46

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จานวน 81 รายการ เพื่อใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5138 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางในรถเครน กระเช้า) เพื่อใช้กับ
รถหมายเลขทะเบียน 80-4896 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-42-0001
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึกเครื่องรับ-ส่งแฟ็กซ์) เพื่อใช้ในราชการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่หอ้ OLYMPUS TG-820
เพื่อใช้ในราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

47

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)

41
42
43
44
45

3,760.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,760 บาท
จานวนเงิน 3,760 บาท
89,966.95 ตกลงราคาซื้อ บริษทั อินเตอร์ดรักส์ จากัด
บริษทั อินเตอร์ดรักส์ จากัด
จานวนเงิน 89,966.95 บาท
จานวนเงิน 89,966.95 บาท
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง บริษทั วังน้าเย็นแม็กซ์แอนด์วลี (2005) จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท
จานวนเงิน 1,000 บาท
800.00 ตกลงราคาซื้อ บริษทั วังน้าเย็นแม็กซ์แอนด์วลี (2005) จากัด
จานวนเงิน 800 บาท
จานวนเงิน 800 บาท
4,800.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,800 บาท
จานวนเงิน 4,800 บาท
7,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 7,000 บาท
จานวนเงิน 7,000 บาท
25,930.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 25,930 บาท
จานวนเงิน 25,930 บาท
38,390.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 38,390 บาท
จานวนเงิน 38,390 บาท

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-9วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

48

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)

49

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

50

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

51

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

52

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
2,600.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,600 บาท
57,280.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 57,280 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท

ตรวจถูกต้อง

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,600 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 57,280 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

