สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

1

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็นฯ ประจ้าปี 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าเอกสารประกอบการอบรม
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการ

2

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่ง
ครอบครัววังน้าเย็น จังหวัดสระแก้วฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการ

25,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 25,000 บาท
1,650.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,650 บาท
8,750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 8,750 บาท
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 25,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,650 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 8,750 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ลาดับที่
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
(ราคากลาง)
3 ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2,500.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
4 ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
2,900.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,900 บาท
5 ค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
2,120.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จ้านวนเงิน 2,120 บาท
6 ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 23 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
7,789.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จ้านวนเงิน 7,789 บาท
7 ค่าจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลฯ และ
98,700.00 สอบราคา หจก. ส้ารวยวังน้าเย็น 2005
บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 6)
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
8 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5390 ครุภณ
ั ฑ์
10,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
เลขที่ 003-48-0001
จ้านวนเงิน 10,950 บาท
9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบปัดน้าฝน) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
500.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
จ้านวนเงิน 500 บาท
10 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5138 สระแก้ว และรถเครน
11,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
กระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
จ้านวนเงิน 11,950 บาท
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,900 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,120 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 7,789 บาท
หจก. ส้ารวยวังน้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 10,950 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 500 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 11,950 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3ลาดับที่
11
12

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 001-46-0003
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก

13
14
15
16

ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2556 ครังที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสภาฯ
ค่าจ้างเหมาก้าจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้า) อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น
ค่าจัดซือตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 30A ยี่หอ้ DACHA (คอล์ยทองแดง)
เพื่อใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถดับเพลิง จ้านวน 1 ตู้
ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 005-53-0008

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
3,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,800 บาท

9,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 9,250 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
1,625.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 1,625 บาท
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
1,800.00 ตกลงราคาซือ ร้านศิริชัย
จ้านวนเงิน 1,800 บาท
1,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอรัญการช่าง
จ้านวนเงิน 1,950 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,800 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 9,250 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 1,625 บาท
นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 2,400 บาท
ร้านศิริชัย
จ้านวนเงิน 1,800 บาท
ร้านอรัญการช่าง
จ้านวนเงิน 1,950 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ ส้าหรับโรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ์วทิ ยา
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 1 ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 2 ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 3 ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 4 ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 5 ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 15 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ กรณี
วาตภัย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จ้านวน 4 ราย

ตกลงราคาจ้าง
สอบราคา

920
310,000.00

ตกลงราคาจ้าง

3,850.00

ตกลงราคาจ้าง

3,025.00

ตกลงราคาจ้าง

3,300.00

ตกลงราคาจ้าง

2,750.00

ตกลงราคาจ้าง

2,750.00

ตกลงราคาซือ

7,820.00

ตรวจถูกต้อง

ร้านเอเฮดเดอร์
จ้านวนเงิน 920 บาท
นางสาวสิรินภา จันวรรณ์
จ้านวนเงิน 310,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 3,850 บาท
นางสาวสุธชิ า พลแสน
จ้านวนเงิน 3,025 บาท
นางเสาร์ เพ็งผาย
จ้านวนเงิน 3,300 บาท
นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จ้านวนเงิน 2,750 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 2,750 บาท
หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 7,820 บาท

ร้านเอเฮดเดอร์
จ้านวนเงิน 920 บาท
นางสาวสิรินภา จันวรรณ์
จ้านวนเงิน 310,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จ้านวนเงิน 3,850 บาท
นางสาวสุธชิ า พลแสน
จ้านวนเงิน 3,025 บาท
นางเสาร์ เพ็งผาย
จ้านวนเงิน 3,300 บาท
นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จ้านวนเงิน 2,750 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 2,750 บาท
หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 7,820 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

25
26
27
28

29
30
31

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟันบุ้งกี,๋ น็อตจับฟันบุ้งกี)๋ เพื่อใช้กับรถขุด
ไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-2412 สระแก้ว
ค่าจัดซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Canon IR 2000 ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
417-47-0001
ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการส้านักปลัด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าซ่อมรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว,รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว และรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 94-0602 สระแก้ว
ค่าจ้างตบแต่งพ่นสีฝากระโปรงหน้า,กระจังหน้า,กันชนหน้า และขัดเคลือบสี
ทังคัน เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1377 สระแก้ว
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าภายในตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างท้าความสะอาดศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556

3,500.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นแทรคเตอร์
จ้านวนเงิน 3,500 บาท
3,580.00 ตกลงราคาซือ ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จ้านวนเงิน 3,580 บาท
4,200.00 ตกลงราคาซือ นายสุนทร สื่อจินดาภรณ์
จ้านวนเงิน 4,200 บาท
2,560.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังเจริญการยาง
จ้านวนเงิน 410 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จ้านวนเงิน 2,150 บาท
8,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่ก้าแพงการช่าง
จ้านวนเงิน 8,200 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง

ร้านวังน้าเย็นแทรคเตอร์
จ้านวนเงิน 3,500 บาท
ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จ้านวนเงิน 3,580 บาท
นายสุนทร สื่อจินดาภรณ์
จ้านวนเงิน 4,200 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จ้านวนเงิน 410 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จ้านวนเงิน 2,150 บาท
ร้านอู่ก้าแพงการช่าง
จ้านวนเงิน 8,200 บาท
นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

32
33
34
35
36
37
38
39

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 33 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายางข้อความ จ้านวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองคลัง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซือวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาสลบและไหมละลาย) เพื่อท้า
ให้สัตว์สงบในขณะท้าการรักษาสัตว์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18 ต้าบลวังน้าเย็น
อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและติดตังหอกระจายข่าว บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 13
ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนือสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556

11,004.00 ตกลงราคาซือ ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 11,004 บาท
1,060.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,060 บาท
15,050.00 ตกลงราคาซือ ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 15,050 บาท
96,050.00 ตกลงราคาซือ ร้าน จี.เอ็ม.อินเตอร์โปรดักส์
จ้านวนเงิน 96,050 บาท
4,250.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
จ้านวนเงิน 4,250 บาท
19,670.00 ตกลงราคาซือ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 19,670 บาท
22,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านมงคลการช่าง
จ้านวนเงิน 22,400 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท

ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 11,004 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,060 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 15,050 บาท
ร้าน จี.เอ็ม.อินเตอร์โปรดักส์
จ้านวนเงิน 96,050 บาท
ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
จ้านวนเงิน 4,250 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 19,670 บาท
ร้านมงคลการช่าง
จ้านวนเงิน 22,400 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

40
41
42
43
44
45
46
47

ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจ้าเดือน
เมษายน 2556
ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จ้านวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการติดตังหอ
กระจายข่าวบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 13 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องเพื่อให้รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 1377 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-43-0001
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5300
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-32-0002
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก (รถห้องเย็น) หมายเลขทะเบียน 80-9516
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 064-48-00005-057
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-4895 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007
ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1
ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ท้าการต้มน้าร้อน

2,220.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,220 บาท
27,600.00 ตกลงราคาซือ ร้านประโยชน์การค้า
จ้านวนเงิน 27,600 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
1,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
2,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,950 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จ้านวนเงิน 7,000 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซือ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์

นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,220 บาท
ร้านประโยชน์การค้า
จ้านวนเงิน 27,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,400 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,950 บาท
นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จ้านวนเงิน 7,000 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ฯ ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2556

จ้านวนเงิน 18,000 บาท

จ้านวนเงิน 18,000 บาท

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

48
49
50
51

52
53
54

ค่าวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการส้านักปลัดเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
ค่าด้าเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่าด้าเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่อง รถยนต์ประจ้า
ต้าแหน่งผู้บริหาร หมายเลขทะเบียน กค-3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
001-54-0006
ค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (แบบแยกส่วน) ยี่หอ้ EMINENT
รุ่น WLG24/ACG 24 ขนาด 24,977.20 BTU (พร้อมติดตัง) จ้านวน 1 เครื่อง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 14 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นฯ เพื่อจ่ายเป็น

4,200.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,200 บาท
3,825.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,825 บาท
24,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 24,800 บาท
2,850.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,850 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 4,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,825 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 24,800 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,850 บาท

28,000.00

ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 28,000 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 98,474 บาท

ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จ้านวนเงิน 28,000 บาท
98,474.00 ตกลงราคาซือ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 98,474 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556

25,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 25,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 25,000 บาท

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

- ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
55

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

56

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

57

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

58

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

59

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

60

ค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)

5,000.00 ตกลงราคาซือ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
65,100.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 65,100 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
16,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 16,000 บาท
30,060.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 30,060 บาท

ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 65,100 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 16,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 30,060 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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