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

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อน้้ายาต่างๆ และ
วัสดุที่ใช้ในสระว่ายน้้าเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น)
ค่าซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2412
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0004
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2557
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 3 x 1.44 เมตร เพื่อใช้ในโครงการ
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท้างานแบบบูรณาการฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการท้างานแบบบูรณาการฯ
ค่าจ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ จ้านวน 30 คน ตามโครงการ
บริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดี
ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ
สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ้าปี 2557

งบประมาณ
(ราคากลาง)
97,600.00
2,000.00
189,027.43
13,800.00
1,080.00
15,000.00
6,000.00
15,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาซื้อ ร้านพาเจริญซัพพลาย
จ้านวน 97,600 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายสมศักดิ์ สิงฉนิท
จ้านวนเงิน 2,000 บาท
วิธกี รณีพเิ ศษ สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด
จ้านวนเงิน 189,027.43 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 13,800 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,080 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 15,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านพาเจริญซัพพลาย
จ้านวน 97,600 บาท
นายสมศักดิ์ สิงฉนิท
จ้านวนเงิน 2,000 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด
จ้านวนเงิน 189,027.43 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 13,800 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,080 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 15,000 บาท
นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
9

10

11
12
13
14
15
16

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาท้าอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการ
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท้างานแบบบูรณาการเทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยสติ๊กเกอร์และป้ายซีทู จ้านวน 12 ป้าย เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์บอกจุดและต้าแหน่งในการบริการประชาชน
ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-50-0018
เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-50-0019
เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการฯ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 21 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ฯ
ขนาด 1.0 x 3.0 เมตร จ้านวน 1 ผืน
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
13,920.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 13,920 บาท
7,434.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต
จ้านวนเงิน 7,434 บาท
7,050.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 7,050 บาท
8,450.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 8,450 บาท
23,549.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 23,549 บาท
2,331.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,331 บาท
750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวน 750 บาท
29,355.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 29,335 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 13,920 บาท
ร้านเชย์อาร์ต
จ้านวนเงิน 7,434 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 7,050 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 8,450 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 23,549 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 2,331 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวน 750 บาท
หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง
จ้านวนเงิน 29,335 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัด เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
18 ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
19 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
20 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการส้านักปลัด
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
21 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 40 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
ส้านักปลัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
22 ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายน้าส่งสัญญาณเสียงตามสาย ภายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จ้านวน 4 จุด
23 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจ้า
เดือนมิถุนายน 2557
24 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ส้าหรับใช้ในโครงการกีฬา
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในพื้นที่อ้าเภอวังน้้าเย็น
ประจ้าปี 2557

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
3,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 3,200 บาท
940.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 940 บาท
3,310.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 3,310 บาท
1,380.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,380 บาท
17,030.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 17,030 บาท
89,900.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุชาติ ขาวมะลิ
จ้านวนเงิน 89,900 บาท
2,880.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,880 บาท
9,500.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 9,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 3,200 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 940 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 3,310 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 1,380 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 17,030 บาท
นายสุชาติ ขาวมะลิ
จ้านวนเงิน 89,900 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,880 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 9,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลฯ (งวดที่ 7)
26 ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม น้้าแข็ง และผ้าเย็น ส้าหรับใช้ในโครงการกีฬาปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในพื้นที่อ้าเภอวังน้้าเย็น ประจ้าปี 2557
27 ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ ส้าหรับใช้ในโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปในพื้นที่อ้าเภอวังน้้าเย็น ประจ้าปี 2557
28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-48-0018
เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
29 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น
30 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
31 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหญ้าปล้อง
32 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
98,700.00
1,350.00
1,000.00
1,780.00
1,600.00
1,000.00
21,000.00
7,500.00

สอบราคาจ้าง หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,350 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 1,780 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 1,600 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 21,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 7,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.ส้ารวยวังน้้าเย็น 2005
จ้านวนเงิน 98,700 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,350 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 1,780 บาท
ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 1,600 บาท
นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 21,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 7,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

33 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
34 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 3.0 x 6.0 เมตร จ้านวน 3 ผืน
เพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ
35 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ข้อความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ขนาด 4.0 x 1.5 เมตร จ้านวน 1 ผืน
36 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 กรุงเทพฯ
จ้านวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานก้าจัดขยะ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
37 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2623 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
38 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
39 ค่าจ้างเหมาจัดท้าหุ่นผีเสื้อ พร้อมตกแต่งขบวนรถเข้าประกวดเข้า
ประกวดตามโครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจ้าปี 2557
40 ค่าจ้างเหมาฉาบผิว Slurry Seal ที่ถนนเทศบาล 22 ต้าบลวังน้้าเย็น
อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
63,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 63,000 บาท
13,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 13,500 บาท
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
10,490.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 10,490 บาท
1,940.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,940 บาท
9,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 9,200 บาท
40,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุภชัย ขมสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 40,000 บาท
96,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 96,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 63,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 13,500 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 10,490 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,940 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 9,200 บาท
นายสุภชัย ขมสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 40,000 บาท
หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 96,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

41 ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจรสี Thermoplastic ที่ถนนเทศบาล 28/1
ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
42 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 34 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการ
ศึกษา เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
43 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลต้าบล
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
44 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้้า หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0001
45 ค่าซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-43-0003 และรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน
80-4896 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-43-0002
46 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กู้ภยั หมายเลขทะเบียน 80-8794 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-48-0001
47 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.5 x 3 เมตร จ้านวน 1 ผืน
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักฯ

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
37,000.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 37,000 บาท
30,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 30,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
1,100.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็กมอเตอร์
จ้านวนเงิน 1,100 บาท
7,110.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 7,110 บาท
1,750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,750 บาท
900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 900 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์
จ้านวนเงิน 37,000 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 30,000 บาท
นางสาววาสนา ช้านาญอักษร
จ้านวนเงิน 1,000 บาท
ร้านเล็กมอเตอร์
จ้านวนเงิน 1,100 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 7,110 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,750 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 900 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-7-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

48 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.5 x 3 เมตร จ้านวน 1 ผืน
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพฯ
49 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ
ในวันที่ 6,12,19,26 พฤษภาคม 2557 ประจ้าปี 2557
50 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ
ในวันที่ 3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2557 ประจ้าปี 2557
50 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ
ในวันที่ 3,10,17,24 มีนาคม 2557 ประจ้าปี 2557
51 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อใช้ในโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจฯ
ในวันที่ 2,9,16,23 มิถุนายน 2557 ประจ้าปี 2557
52 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิราชการฯ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
900.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 900 บาท
15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 900 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

15,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 15,000 บาท

4,025.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 4,025 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 4,025 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-8-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

53 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษา
ดูงานเทศบาลต้าบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
54 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม ชั้นล่างอาคารสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
55 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องท้าน้้าร้อน (Boiler) ในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557
56 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการท้าความสะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
57 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการท้าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
(สุกร) เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
58 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการท้าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
59 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการท้าความสะอาดบริเวณ
ถนนและภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
60 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาเทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
28,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 28,500 บาท
180,000.00 สอบราคา หจก.สระแก้วไทย เอ็นจิเนียริ่ง
จ้านวนเงิน 180,000 บาท
19,740.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 19,740 บาท
10,756.00

ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 10,756 บาท
17,110.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 17,110 บาท
18,020.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 18,020 บาท
11,560.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 11,560 บาท
40,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 40,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 28,500 บาท
หจก.สระแก้วไทย เอ็นจิเนียริ่ง
จ้านวนเงิน 180,000 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 19,740 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 10,756 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 17,110 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 18,020 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จ้านวนเงิน 11,560 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 40,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-9-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

61 ค่าจัดซื้อน้้าดื่มในส้านักงานเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือน
เมษายน-เดือนพฤษภาคม 2557
62 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การพัฒนากลุ่มอาชีพฯ
63 ค่าจ้างเหมาจัดท้าเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
64 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
65 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ส้าหรับใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัยฯ
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557
66 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ส้าหรับใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัยฯ
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557
67 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
2,340.00 ตกลงราคาซื้อ นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จ้านวนเงิน 2,340 บาท
4,300.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านนงรัตน์การเกษตร
จ้านวนเงิน 4,300 บาท
4,320.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 4,320 บาท
8,780.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 8,780 บาท
28,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 28,800 บาท

นางสุบนิ ผสมทรัพย์
จ้านวนเงิน 2,340 บาท
ร้านนงรัตน์การเกษตร
จ้านวนเงิน 4,300 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 4,320 บาท
ร้านวังน้้าเย็นเครื่องเขียน
จ้านวนเงิน 8,780 บาท
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 28,800 บาท

24,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 24,000 บาท

นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จ้านวนเงิน 24,000 บาท

58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-10-

ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

68 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้้าตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557
69 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557
70 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดบริเวณศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557
71 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ตามโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ ในวันที่ 3,10,17,24
กุมภาพันธ์ 2557
72 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ตามโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ ในวันที่ 6,12,19,26
พฤษภาคม 2557
73 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ตามโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ ในวันที่ 3,10,17,24
มีนาคม 2557
74 ค่าจัดซื้อน้้ามันไฮดรอลิค เบอร์ 68 รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
94-0602 กรุงเทพ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
นางสาวนภารัตน์ วงษ์กรณ์
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

2,340.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,340 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,340 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-11-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

75 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ตามโครงการบริหารเชิงรุกกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีฯ ในวันที่ 2,9,16,23
มิถุนายน 2557
76 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-41-0006
77 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602 กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ในงานก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
78 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จ้านวน 4 ผืน
เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
79 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557)
80 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557)
81 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

นางสุขกัลยาณี แก้วไชย
จ้านวนเงิน 6,000 บาท

2,700.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
6,140.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 6,140 บาท
14,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 14,500 บาท
43,055.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 43,055 บาท
3,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 3,500 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 2,700 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 5,000 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จ้านวนเงิน 6,140 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 14,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 43,055 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 3,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-12-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

82 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557)
83 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
94,780.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 94,780 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 94,780 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 2,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

