สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 29 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตฉ 111 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 009-46-0006
ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
กตฉ 111 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 009-46-0006
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อใช้ประจาสานักปลัด ,กองคลัง,
กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ และสระว่ายน้าเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ SHARP เพื่อใช้ในราชการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลในงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ขนาด 6.20 x 3.00 เมตร จานวน 2 ผืน

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ
(ราคากลาง)
21,760.00
3,810.00
99,370.00
3,910.00
500.00
2,660.00

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 21,760 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จานวนเงิน 3,810 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,370 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 3,910 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 500 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,660 บาท

7,690.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น
จานวนเงิน 7,690 บาท
9,300.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 9,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 21,760 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จานวนเงิน 3,810 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,370 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 3,910 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 500 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,660 บาท
หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น
จานวนเงิน 7,690 บาท
นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 9,300 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตาบลบ้านบึง และเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง และเครื่องดืมในการประชุมสภา
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้ งปฏิบตั ิงานรองปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
และห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8035
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0003

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 3,000 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล
จานวนเงิน 7,000 บาท
12,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 12,250 บาท
1,175.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,175 บาท
1,125.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,125 บาท
3,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,250 บาท
4,375.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 4,375 บาท
3,900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 3,900 บาท
7,100.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 7,100 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 3,000 บาท
นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล
จานวนเงิน 7,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 12,250 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,175 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,125 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,250 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 4,375 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 3,900 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 7,100 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
19 ค่าจ้างเหมาซ่อมบารุงรักษารถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน
กค 3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมบารุงรักษารถยนต์ประจาตาแหน่งผู้บริหาร หมายเลข
ทะเบียน กง 2559 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0007
21 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7121
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1377
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-43-0001
23 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-4896
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-43-0002 และทะเบียน 81-2627
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-53-0001
24 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน
80-5300 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-32-0002
25 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กค 3440
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
1,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 1,400 บาท
5,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,700 บาท
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,400 บาท
13,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 13,800 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,200 บาท
21,950.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 21,950 บาท
900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 900 บาท
3,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 1,400 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,700 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,400 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 13,800 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 21,950 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 900 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

26 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบปัดน้าฝน จานวน 1 ชุด) เพื่อ
ใช้กับรถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กค 3440 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
27 ค่าดาเนินการปะยาง รถแทร็กเตอร์ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 2413
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0005
28 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้าดื่ม เพื่อรับรอง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
29 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal บ้านวังเจริญ
หมู่ที่ 10 (ซอยพาฝัน) ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
30 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
31 ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
32 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
33 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมกีฬา
เพื่อมวลชนแชลแลนจ์เดย์ ประจาปี 2557 จานวน 5 ผืน

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
3,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท
1,030.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง 1
จานวนเงิน 1,030 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางปราณี ศุภนิกร
จานวนเงิน 15,000 บาท
4,409,000.00 ประกวดราคา หจก. สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
(E-Auction) จานวนเงิน 4,409,000 บาท
800.00 ตกลราคาซื้อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย
จานวนเงิน 800 บาท
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย
จานวนเงิน 1,000 บาท
8,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 8,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท
ร้านแม่น้าการยาง 1
จานวนเงิน 1,030 บาท
นางปราณี ศุภนิกร
จานวนเงิน 15,000 บาท
หจก. สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 4,409,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย
จานวนเงิน 800 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย
จานวนเงิน 1,000 บาท
นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 8,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

34 ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลองที่มีสภาพตื้นเขินจากดินตะกอนและเศษ
วัชพืช ภายในชุมชนที่ 6 ถึงชุมชนที่ 8 ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
35 ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อมวลชน
แชลเลนจ์เดย์ ประจาปี 2557
36 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 33 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
37 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานว 14 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
38 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถเครนกระเช้า) เพื่อใช้กับ
รถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
39 ค่าจัดซื้อน้าดื่ม และน้าแข็ง เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี 2557
40 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัว ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยี่หอ้ Elegant
จานวน 2 หลัง
41 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสาเร็จรูป) เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
42 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนพฤษภาคม 2557

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
7,800.00 ตกลงราคาจ้าง นายโชคชัย ผลทรัพย์
จานวนเงิน 7,800 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,000 บาท
29,121.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 29,121 บาท
30,260.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 30,260 บาท
32,580.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านยาวการยาง
จานวนเงิน 32,580 บาท
20,300.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,300 บาท
13,650.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 13,650 บาท
8,025.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 8,025 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายโชคชัย ผลทรัพย์
จานวนเงิน 7,800 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 29,121 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 30,260 บาท
ร้านยาวการยาง
จานวนเงิน 32,580 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,300 บาท
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 13,650 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 8,025 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

43 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
44 ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ และมาลัยคล้องคอ เพื่อใช้ในโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2557
45 ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุปผาชาติ และตกแต่งรถอัญเชิญพระบรมสารี
ริกธาตุ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2557
46 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
47 ค่าจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลฯ
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 6)
48 ค่าจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
49 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานเทศบาลตาบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร
50 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสระว่ายน้าเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ตามแบบเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
จานวนเงิน 9,000 บาท
30,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จานวนเงิน 30,000 บาท
จานวนเงิน 30,000 บาท
90,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จานวนเงิน 90,000 บาท
จานวนเงิน 90,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
จานวนเงิน 9,000 บาท
98,700.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น
หจก.สารวยวังน้าเย็น
จานวนเงิน 98,700 บาท
จานวนเงิน 98,700 บาท
20,300.00 ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
จานวนเงิน 20,300 บาท
จานวนเงิน 20,300 บาท
10,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 10,500 บาท
จานวนเงิน 10,500 บาท
46,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายแสงจันทร์ ลั่นจันทึก
นายแสงจันทร์ ลั่นจันทึก
จานวนเงิน 46,200 บาท
จานวนเงิน 46,200 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

แบบ สขร.1
-7-

ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

51 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้าอาคารสานักงาน เทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
52 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3029
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
53 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน
กค 3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
54 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ามันไฮดรอลิก เบอร์ 68)
เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
55 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007
56 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพมหานคร
57 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถห้องเย็น หมายเลขทะเบียน 80-9516
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 064-48-00005-057
58 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8035 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-51-0005

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ /วิธีจ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

99,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสมศักดิ์ บารุงจิต
จานวนเงิน 99,000 บาท
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
2,340.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,340 บาท

นายสมศักดิ์ บารุงจิต
จานวนเงิน 99,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,340 บาท

500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 500 บาท
19,020.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 19,020 บาท
990.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 990 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 500 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 19,020 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 990 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 600 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-8-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

59 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสาเร็จรูป) เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
60 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ จานวน 29 หลัง เพื่อใช้ในโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2557
61 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงประชาชน เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานเทศบาล ที่มาร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2557
62 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
63 ค่าจ้างเหมาฉาบผิว Slurry Seal ที่ถนนเทศบาล 28 กว้างเฉลี่ย 8.00
เมตร ยาว 140.00 เมตร ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
64 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) เพื่อดาเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่ชารุดในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (หมู่ที่ 12 ซอย 10)
65 ค่าจ้างเหมาแสดงดนตรี ในงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2557
66 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
10,700.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,700 บาท
14,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 14,500 บาท
88,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 88,000 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
98,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 98,000 บาท
72,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 72,000 บาท
30,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายบดีรัฏฐ์ ชานาญนา
จานวนเงิน 30,000 บาท
16,092.91 ตกลงราคาซื้อ บริษทั ลักษวัน ฟูดส์ จากัด
จานวนเงิน 16,092.91 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,700 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 14,500 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 88,000 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 98,000 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จานวนเงิน 72,000 บาท
นายบดีรัฏฐ์ ชานาญนา
จานวนเงิน 30,000 บาท
บริษทั ลักษวัน ฟูดส์ จากัด
จานวนเงิน 16,092.91 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-9-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

67 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0001
68 ค่าซ่อมเครื่องขยายเสียง จานวน 2 เครื่อง ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 462-430006 และครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 462-45-0007
69 ค่าจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดบริเวณตลาด ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 490-500001 และซ่อมกล้องวงจรปิดบริเวณที่วา่ การอาเภอวังน้าเย็น และหน้า
โรงเรียนศุภวิทย์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 490-55-0003
70 ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อน้ายาต่างๆ และวัสดุ
ที่ใช้ในสระว่ายน้าเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
71 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ
เครื่องสารองไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน
72 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2413
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0005
73 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ยี่หอ้ Elegant จานวน 4 ตู้ เพื่อใช้
ในราชการกองคลัง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
74 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงสาหรับเครื่อง Boiler ในการผลิตไอน้าของเทศบาลฯ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
750.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวขจรจิต ทองแก้ว
จานวนเงิน 750 บาท
2,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านรวมใจ อิเล็คทรอนิค
จานวนเงิน 2,200 บาท
97,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.ทราฟฟิคสเตชั่น
จานวนเงิน 97,000 บาท

นางสาวขจรจิต ทองแก้ว
จานวนเงิน 750 บาท
ร้านรวมใจ อิเล็คทรอนิค
จานวนเงิน 2,200 บาท
หจก.ทราฟฟิคสเตชั่น
จานวนเงิน 97,000 บาท

80,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านดีเทรดดิ้ง
จานวนเงิน 80,000 บาท
60,700.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 60,700 บาท
32,891.80 ตกลงราคาจ้าง บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 32,891.80 บาท
19,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 19,200 บาท
19,380.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 19,380 บาท

ร้านดีเทรดดิ้ง
จานวนเงิน 80,000 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 60,700 บาท
บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 32,891.80 บาท
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 19,200 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 19,380 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-10-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

75 ค่าจ้างเหมาทาอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงคณะกรรมการและ
ผู้มาร่วมงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ ประจาปี 2557
ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
76 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
77 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)
78 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)
79 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)
80 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)
81 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)
82 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการและสังคม)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
37,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางลัดดาวัน พิมโคตร
จานวนเงิน 37,800 บาท

นางลัดดาวัน พิมโคตร
จานวนเงิน 37,800 บาท

9,540.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 9,540 บาท
24,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 17,000 บาท
49,410.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,410 บาท
2,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,000 บาท
63,407.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 63,407 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 9,540 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 17,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 49,410 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 63,407 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-11-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

83 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557)

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

งบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
1,300.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,300 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

