สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่
1
2
3

4

5

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนและ
ท่อระบายน้าภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภัย ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
90,530.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

9,270.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

6,080.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวภัชนุข จันทร์มานะสกุล
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาวภัชนุข จันทร์มานะสกุล
นางจินตนา แจ่มจันทร์

3,050.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

29,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตาล อ.บาเหน็จณรงค์

จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 30 เม.ย. 55 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส ในวันที่ 27 มี.ค. 55 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจาปี 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สาหรับถวายพระจานวน 9 รูป
และผู้ที่มาร่วมงาน

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

6

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่
28 เมษายน 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

7

8

9
10

- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าดาเนินการเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นถ่ายน้ามันเกียร์ รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 7121 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7121 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004

38,400.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

40,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

16,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

27,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ตรวจถูกต้อง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

11
12
13
14
15
16

17
18

ค่าดาเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง,กรองน้ามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 6351 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
สานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และ
ติดตั้งภายในเขตโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร จานวน 1 ผืน
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายแสตนเลส ขนาด 4.00 x 12.00 เมตร จานวน 2 ป้าย
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จานวน 1 ผืน

1,250.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

6,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

99,740.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ทริปเปิ้ลพีคอมเซอร์วสิ
230.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังเจริญการยาง
1,125.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

22,200.00
550.00
2,400.00
4,500.00

ตกลงราคจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

ตรวจถูกต้อง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
ร้านเหรียญศิลป์
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

หจก.ทริปเปิ้ลพีคอมเซอร์วสิ
ร้านวังเจริญการยาง
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
ร้านเหรียญศิลป์
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

19

ค่าจ้างเหมาเติมน้ายาแอร์ล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งเช็คระบบไฟแอร์
กองวิชาการ สานักปลัด และห้องประชุมสภาเทศบาล
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ในการต้มน้า
ร้อนลวกสุกร ประจาเดือนพฤษภาคม 2555
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1
ประจาเดือนพฤษภาคม 2555
ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และชาแหละเนื้อสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ประจา
เดือนพฤษภาคม 2555
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดประจาโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนพฤษภาคม 2555
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาซ่อมเปลี่ยนห้องน้าอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดตกแต่งรถบุปผชาติและรถอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
- ค่าดอกไม้และมาลัยคล้องคอ
- ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ และเก้าอี้
- ค่าการแสดงดนตรี

20
21
22
23
24
25

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

13,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโตซาวด์

ร้านวังน้าเย็นออโตซาวด์

18,000.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุวชั เวทสรณสุธี

นายสุวชั เวทสรณสุธี

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายวารี สีหบุตร
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
นายวารี สีหบุตร
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

14,538.00 ตกลงราคาซื้อ นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

70,000.00
19,000.00
9,500.00
28,000.00

ร้านดอกไม้สดภัสสร
ร้านดอกไม้สดภัสสร
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์
นายอภิเดช พันธ์สง่า

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

ตรวจถูกต้อง

ร้านดอกไม้สดภัสสร
ร้านดอกไม้สดภัสสร
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์
นายอภิเดช พันธ์สง่า

เหตุผลที่
คัดเลือก

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

26
27
28

29
30

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ทโครงการ
- ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับประชาชนที่มาร่วมงาน
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
416-51-0041 และครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-50-0042
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ยี่หอ้ MISUBISHI HEAVYDUTY
รุ่น SRK/C25CLS ขนาด 24,159.01 BTU
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กสมวัยฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มเพื่อจัดเลี้ยง
ผู้ปกครอง
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบกิจกรรมฯ
- ค่าสื่อและอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมฯ
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ทตามโครงการฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาดาเนินการล้างตู้แอร์ พร้อมเติมน้ายาแอร์ เปลี่ยนวาวล์ฉีดน้ายา
เปลี่ยนน้ามันคอมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-9198 สระแก้ว

4,650.00
5,450.00
20,000.00
2,800.00

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

นายวิเชียร ขาอินทร์
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
ร้านฟีนิกซ์ช้อป

นายวิเชียร ขาอินทร์
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
ร้านฟีนิกซ์ช้อป

28,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์ช้อป

ร้านฟีนิกซ์ช้อป

10,620.00 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

10,060.00
7,215.00
7,705.00
90,210.00

นายสุรศักดิ์ แตงสี
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

นายสุรศักดิ์ แตงสี
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

1,750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์

ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-6วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

31
32

33
34
35
36
37

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ยี่หอ้ Acer จานวน
4 ชุด
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
บ้านวังจาปีหมู่ที่ 6 ตาบวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
บ้านวังเทพนิมิต หมู่ที่ 9 ตาบวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น และ
บริเวณศูนย์ราชการภายในเขต (งวดที่ 5)
ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ขุดลอกคลองหมุ่บา้ นวังศิลา หมู่ที่ 14

100,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซนเตอร์

ร้านเกษมเซนเตอร์

24,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
550.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
1,795,000.00 วิธพี เิ ศษ หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางจินตนา แจ่มจันทร์
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

3,954,000.00

วิธพี เิ ศษ

หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

1,785,000.00

วิธพี เิ ศษ

หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์

98,700.00

วิธพี เิ ศษ

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

1,955,000.00

วิธพี เิ ศษ

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

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

ลาดับที่
38
39

40

41
42
43

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น จานวน 4 บ่อ
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5681 สระแก้ว
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬามวลชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารเพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ
- ค่าเครื่องดื่มและค่าน้าแข็ง
- คาเสื้อกีฬา
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ปี 2555 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาหุ่นผีเสื้อ พร้อมตกแต่งขบวนรถเข้าประกวด
ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บา้ นวังจาปี หมู่ที่ 6 ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ที่ถนนเทศบาล 6 และ 21/1

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
910.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังเจริญการยาง

นายอานวย เทียบมาก
ร้านวังเจริญการยาง

18,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
7,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสมบัติ ภูมิเศษ
45,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
นางสาวสมบัติ ภูมิเศษ
นางสาวประไพ โมกกรานต์

35,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายมงคล ป้อมจัตุรัส
1,673,000.00 วิธพี เิ ศษ หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

นายมงคล ป้อมจัตุรัส
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005

1,944,000.00

หจก.วิศกรณ์

วิธพี เิ ศษ

หจก.วิศกรณ์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

44

ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18
ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

783,000.00

วิธพี เิ ศษ

หจก.วิศกรณ์

หจก.วิศกรณ์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-8วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

45
46

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือน
พฤษภาคม 2555
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)

47

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

48

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)

49

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

50

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)

51

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

2,570.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
2,400.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,400 บาท
76,720.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 76,720 บาท
58,180.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,180 บาท
59,472.50 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 59,472.50 บาท
1,800.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,800 บาท

นายสุเทพ อาปะโกเศศ
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,400 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 76,720 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,180 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 59,472.50 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,800 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

52

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

2,850.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,850 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,850 บาท

