สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-51-0057
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-51-0058
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทง 444 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 009-49-0010
ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จ้านวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ค่าเช่าเต๊นท์ เก้าอี้ และโต๊ะอาหาร ส้าหรับใช้ในโครงการบริหารเชิงรุก
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 15 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนเมษายน 2557
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ
(ราคากลาง)
300.00
2,400.00
770.00
500.00
5,900.00
98,918.00
58,500.00
12,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 300 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย พรหมเมือง
จ้านวนเงิน 770 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 5,900 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 98,918 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางมาลี สิงห์โห
จ้านวนเงิน 12,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 300 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
นายอ้านวย พรหมเมือง
จ้านวนเงิน 770 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 500 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 5,900 บาท
หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 98,918 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท
นางมาลี สิงห์โห
จ้านวนเงิน 12,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในโครงการป้องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดสระแก้ว
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร โคมไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลฯ จ้านวน 9 จุด 30 ต้น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จ้านวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน
80-4895 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7121
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003
ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร (ข้าวกล่อง) ตามโครงการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ
จัดงานวันเทศบาล ประจ้าปีงบประมาณ 2557
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
2,415.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทองการค้า
จ้านวนเงิน 2,415 บาท
16,984.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูเบศ แก้วจินดา
จ้านวนเงิน 16,984 บาท
1,040,000.00 สอบราคา บริษทั แสงมิตรอีเลคตริค จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,040,000 บาท
2,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
7,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 7,600 บาท
2,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
10,080.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมวิภา แสนสุข
จ้านวนเงิน 10,080 บาท
29,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 29,000 บาท
96,167.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 96,167 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านรวงทองการค้า
จ้านวนเงิน 2,415 บาท
นายภูเบศ แก้วจินดา
จ้านวนเงิน 16,984 บาท
บริษทั แสงมิตรอีเลคตริค จ้ากัด
จ้านวนเงิน 1,040,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 7,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
นางสาวสมวิภา แสนสุข
จ้านวนเงิน 10,080 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 29,000 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 96,167 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่
18
19
20

21
22

23

24

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6351
1,250.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม
1,400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.2 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 ประจ้าปี 2557
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2557
ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.2 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.2 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 ประจ้าปี 2557 ในวันที่
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
วันที่ 14 เมษายน 2557
ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.2 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ฝึกทักษะอาชีพให้แก่ชุมชน/หมู่บา้ นฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 7
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
เมษายน 2557 ณ ที่ท้าการผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 18 บ้านวังบูรพา
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ส้าหรับใช้ในโครงการ
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 ประจ้าปี 2557 ในวันที่
จ้านวนเงิน 15,000 บาท
14 เมษายน 2557

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 ค่าอาหาร ส้าหรับใช้ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลา
หมู่ที่ 14 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2557
26 ค่าอาหารกลางวัน ส้าหรับใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสามวัย
สู่บนั ไดครอบครัวสีขาว น้าวิถีพอเพียงสู่ชุมชนฯ
27 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส้าหรับใช้ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุฯ
28 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ SHARP MX-500 AT เพื่อใช้ใน
ราชการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
29 ค่าตรวจเช็คและซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2666
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0008
30 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบตั ิงาน
ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจ้าปี 2557
31 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส้าหรับโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ ในวันที่
2,9,16,23 ธันวาคม 2556 ประจ้าปี 2557
32 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
คณะอนุกรรมการและผู้ที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

20,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
12,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 12,000 บาท
จ้านวนเงิน 12,000 บาท
25,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 25,000 บาท
จ้านวนเงิน 25,000 บาท
7,690.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จ้านวนเงิน 7,690 บาท
จ้านวนเงิน 7,690 บาท
2,433.18 ตกลงราคาจ้าง บริษทั โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด /บริษทั โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
จ้านวนเงิน 2,433.18 บาท
จ้านวนเงิน 2,433.18 บาท
38,675.00 ตกลงราคาจ้าง นางประยูร สมพงษ์
นางประยูร สมพงษ์
จ้านวนเงิน 38,675 บาท
จ้านวนเงิน 38,675 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท
จ้านวนเงิน 15,000 บาท
3,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 3,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 3,500 บาท

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

33 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลต้าบลค้าม่วง เทศบาลต้าบลบางประมุง
เทศบาลต้าบลก้าแพงแสน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
34 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถนนโพธิ์ อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
35 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่คณะศึกษาดูงาน เทศบาลต้าบล
ค้าม่วง เทศบาลต้าบลบางประมุง เทศบาลต้าบลก้าแพงแสน และ
เทศบาลต้าบลบางไผ่
36 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 กรุงเทพฯ
37 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
38 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8035 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-51-0005
39 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3029 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
40 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ประจ้าส้านักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2623
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
87,750.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 87,750 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 87,750 บาท

1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
4,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 4,000 บาท

2,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
850.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 850 บาท
1,250.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
15,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 15,200 บาท
3,640.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,640 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 850 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 15,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,640 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

41 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสามวัยสู่
บันไดครอบครัวสีขาว น้าวิถีพอเพียงสู่ชุมชนฯ
42 ค่าจัดซื้อผ้าขนหนู ส้าหรับใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2557
43 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในโครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ชุมชน/
หมู่บา้ น การพัฒนาอาชีพกลุ่มสามวัยสู่บนั ไดครอบครัวฯ
44 ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อท้าให้สัตว์สงบในขณะ
ท้าการรักษาสัตว์ ในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
45 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ประจ้าวันที่ 2,9,16,23 ธันวาคม 2556
ตามโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ
46 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้ งส้านักงานโครงการต้าบสุขภาวะเทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น
47 ค่าซ่อมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-53-0001
48 ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูอาคารส้านักงานเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น จ้านวน 1 บาน

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

6,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
16,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 16,000 บาท
99,900.00 ตกลงราคาซื้อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัญการปศุสัตว์
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
3,450.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 3,450 บาท
700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านรุ่งเจริญแอร์แอนด์ซาวด์
จ้านวนเงิน 700 บาท
2,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านมาวิน อลูมิเนียม
จ้านวนเงิน 2,000 บาท

นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 16,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัญการปศุสัตว์
จ้านวนเงิน 99,900 บาท
นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
ร้านวังน้้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 3,450 บาท
ร้านรุ่งเจริญแอร์แอนด์ซาวด์
จ้านวนเงิน 700 บาท
ร้านมาวิน อลูมิเนียม
จ้านวนเงิน 2,000 บาท

งบประมาณ
(ราคากลาง)

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-7-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

49 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007
50 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน
บค-150 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-40-0001
51 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บค-150
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-40-0001
52 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
53 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1377 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-43-0001
54 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (งวดที่ 5)
55 ค่าจ้างเหมาจัดท้าฐานการเรียนรู้ประกอบภูมิปญ
ั ญา เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
ส้าหรับใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ
56 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตาม
โครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
2,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
4,620.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,620 บาท
3,315.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,315 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
98,700.00 สอบราคา หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
10,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสวัสดิ์ อินกาโล
จ้านวนเงิน 10,000 บาท
25,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 25,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,620 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,315 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
นายสวัสดิ์ อินกาโล
จ้านวนเงิน 10,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 25,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-8-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

57 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องท้าน้้าร้อน ส้าหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์
ประจ้าเดือนเมษายน 2557
58 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องท้าน้้าร้อน ส้าหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์
ประจ้าเดือนมีนาคม 2557
60 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนเมษายน 2557
61 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายอะคริลิก และป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการบริหาร
เชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ
62 ค่าจ้างเหมาจัดท้าน้้าดื่มสมุนไพร เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุก
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ
63 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดบริเวณศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนเมษายน 2557
64 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนเมษายน 2557
65 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุก กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
19,020.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 19,020 บาท

นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 19,020 บาท

18,660.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,660 บาท

นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,660 บาท

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
7,440.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแฟชั่นสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 7,440 บาท
2,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสร บัวขาว
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
29,275.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 29,275 บาท

นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
ร้านแฟชั่นสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 7,440 บาท
นางสาวสร บัวขาว
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 29,275 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-9-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

66 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถนนโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
38 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจ้าเดือนเมษายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557)
40 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)
ประจ้าเดือนเมษายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557)
41 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจ้าเดือนเมษายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557)
42 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจ้าเดือนเมษายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557)
43 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจ้าเดือนเมษายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
1,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิ 1,250 บาท
17,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 17,000 บาท
49,410.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 42,650 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
59,420.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 59,420 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิ 1,250 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 17,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 42,650 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 59,420 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

