สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 4 ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 5 ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 3 ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังนาเย็น 1
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 1 ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล
เมืองวังนาเย็น ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนือสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลฯ และบริเวณศูนย์
ราชการเทศบาลเมืองวังนาเย็น (งวดที่ 7)

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จานวนเงิน 5,000 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสวาท แสงรอดรัตน์
จานวนเงิน 5,000 บาท
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย
จานวนเงิน 6,000 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 7,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
98,700.00 สอบราคา หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จานวนเงิน 5,000 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จานวนเงิน 5,000 บาท
นางเสาร์ เพ็งผาย
จานวนเงิน 6,000 บาท
นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 7,000 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
หจก.สารวยวังนาเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

9

ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและเติมนายาแอร์ สานักงานเทศบาล
เมืองวังนาเย็น
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จานวน 1 รายการ ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 416-52-0083
ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือน
พฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข 7121
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004
ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม

10
11
12
13
14

- ค่าจัดซือของที่ระลึก

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
29,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังนาเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 29,800 บาท
5,420.00 ตกลงราคาซือ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 5,420 บาท
3,300.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,300 บาท
2,690.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,690 บาท
20,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 20,200 บาท

56,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 56,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านวังนาเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 29,800 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 5,420 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,300 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,690 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 20,200 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 56,000 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก

16

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก

17

ค่าจัดซือวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ทาการต้มนา
ร้อนสาหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนมิถุนายน 2556

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,500 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,500 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

3,375.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,375 บาท
2,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซือ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 3,375 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 18,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
18

19
20
21
22
23
24

ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังนาเย็น 1-5 และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจ้างเหมาจัดทาหุ่นผีเสือ พร้อมตกแต่งขบวนรถเข้าประกวดในโครงการ
เทศกาลดูผีเสือที่ปางสีดา ประจาปี 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ CANON รุ่น IR 2000
รหัสครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 417-48-0002
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายนาเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้กับรถขุดตักไฮดรอลิคตีน
ตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2412 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0004
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้กับรถบรรทุก 6 ล้อ
หมายเลขทะเบียน 80-9516 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 064-48-0005-057
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน
กข 7121 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0004

202,621.98 ตกลงราคาซือ สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด
จานวนเงิน 202,621.98 บาท
40,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุภชัย ขมสันเทียะ
จานวนเงิน 40,000 บาท
23,900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จานวนเงิน 23,900 บาท
98,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายดอน ลักพลวงค์
จานวนเงิน 98,000 บาท
9,600.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 9,600 บาท
6,800.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 6,800 บาท
3,200.00 ตกลงราคาซือ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,200 บาท

ตรวจถูกต้อง

สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด
จานวนเงิน 202,621.98 บาท
นายสุภชัย ขมสันเทียะ
จานวนเงิน 40,000 บาท
ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จานวนเงิน 23,900 บาท
นายดอน ลักพลวงค์
จานวนเงิน 98,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 9,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 6,800 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,200 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

25

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซือผ้าไตรจีวร และอัฐบริขาร
- ค่าจ้างเหมาทาอาหารพร้อมนาปานะ

26
27
28
29
30

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5681
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-32-0002
ค่าจัดซือวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจัดซือธงชาติไทย และธงสีฟา้ ตราสัญลักษณ์ สก. ขนาดกว้าง 60 ซม.
ยาว 90 ซม. จานวน 760 คู่
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ข้อความว่า ห้ามวางและจาหน่ายสินค้าฯ
ขนาด 1.5 x 1.6 เมตร จานวน 5 ผืน

10,000.00 ตกลงราคาซือ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 10,000 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางทุมมา พินกัง
จานวนเงิน 15,000 บาท
2,480.00 ตกลงราคาซือ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,480 บาท
4,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 4,700 บาท
2,150.00 ตกลงราคาซือ ร้านทิพย์สุมนต์
จานวนเงิน 2,150 บาท
98,800.00 ตกลงราคาซือ นายสารวย อลาศาตร์
จานวนเงิน 98,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวน 3,000 บาท

ตรวจถูกต้อง

นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 10,000 บาท
นางทุมมา พินกัง
จานวนเงิน 15,000 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,480 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 4,700 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์
จานวนเงิน 2,150 บาท
นายสารวย อลาศาตร์
จานวนเงิน 98,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวน 3,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

31

32
33

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 สาหรับศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 1-5 และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจัดซือนาดื่มในสานักงานเทศบาลเมืองวังนาเย็น ประจาเดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายน 2556
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 1 ผืน
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซือของที่ระลึก
- ค่าจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้เดินทางตามโครงการฯ จานวน 2 คัน

368,403.60 ตกลงราคาซือ สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด
จานวนเงิน 368,403.60 บาท

สหกรณ์โคนมวังนาเย็น จากัด
จานวนเงิน 368,403.60 บาท

2,880.00 ตกลงราคาซือ นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จานวนเงิน 2,880 บาท

นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จานวนเงิน 2,880 บาท

720.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 720 บาท
550.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 550 บาท
2,000.00 ตกลงราคาซือ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท
30,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายวันชัย หงษ์โต
จานวนเงิน 30,000 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 720 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 550 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 2,000 บาท
นายวันชัย หงษ์โต
จานวนเงิน 30,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

34

35

36
37
38

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์
ประจาปี 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน มหกรรมกีฬา
เพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจาปี 2556
- ค่าจัดซือเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในงานฯ
ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมจัดห้องสอบ เพื่อดาเนินการสอบแข่งขัน
ตามโครงการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเป็นพนักงานครู
เทศบาล จานวน 13 ห้อง
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องนาภายในตลาดสด เทศบาล
เมืองวังนาเย็น ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังนาเย็น จานวน 3 เครื่อง
ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง จานวน 17 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังนาเย็น

8,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 8,000 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซือ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,000 บาท
23,500.00 ตกลงราคาจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
จานวนเงิน 23,500 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
24,100.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังนาเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 24,100 บาท
98,198.00 ตกลงราคาซือ นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์
จานวนเงิน 98,198 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 8,000 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

จานวนเงิน 23,500 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านวังนาเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 24,100 บาท
นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์
จานวนเงิน 98,198 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

39

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บังไฟ ประจาปี 2556

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
40
41
42
43
44
45

ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารคู่มือแนะนาพร้อมเข้าเล่มตามโครงการดาเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล
ค่าจัดซือโต๊ะตัดแต่งซากสุกร เพื่อนามาใช้ในงานในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมสายพานยกสุกรขึนแทงคอ ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องนา) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตฉ 111
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 009-46-0006

37,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางลัดดาวัน พิมพ์โคตร
จานวนเงิน 37,800 บาท
44,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 44,800 บาท
98,000.00 ตกลงราคาซือ บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จากัด
จานวนเงิน 98,000 บาท
190,000.00 ตกลงราคาจ้าง บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จากัด
จานวนเงิน 190,000 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 1,200 บาท
600.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
2,970.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านคลินิกมอร์ไซด์
จานวนเงิน 2,970 บาท

นางลัดดาวัน พิมพ์โคตร
จานวนเงิน 37,800 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 44,800 บาท
บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จากัด

จานวนเงิน 98,000 บาท
บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จากัด

จานวนเงิน 190,000 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 1,200 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 600 บาท
ร้านคลินิกมอร์ไซด์
จานวนเงิน 2,970 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

46

ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน) เพื่อใช้กับ
รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว

56,710.00 ตกลงราคาซือ บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 56,710 บาท

บริษทั สยามกลการอะไหล่ จากัด
จานวนเงิน 56,710 บาท

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

47
48

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังนาเย็น 2 ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

49

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)

51

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)

52

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

53

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)

5,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุธชิ า พลแสน
จานวนเงิน 5,500 บาท
1,600.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
58,580.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,580 บาท
1,500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
4,500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท
14,000.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 14,000 บาท
500.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

นางสาวสุธชิ า พลแสน
จานวนเงิน 5,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,580 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 14,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

54

ค่าวัสดุนามันเชือเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)

35,230.00 ตกลงราคาซือ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 35,230 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 35,230 บาท

