สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

1

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก

2

3

ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตาบลพุเตย จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในโครงการ

32,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 32,000 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 32,000 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

11,200.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 11,200 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 11,200 บาท
นางจินตนา แจ่มจันทร์
จานวนเงิน 1,000 บาท

2,250.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,250 บาท

ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,250 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-2-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

4
5
6
7
8
9

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทาความสะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทาความสะอาดตลาดสด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในเขตเทศบาลฯ และบริเวณ
ศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 8)
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5390 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0001
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
(ราคากลาง)
750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
12,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท
6,681.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 6,681 บาท
9,730.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 9,730 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 7,000 บาท
98,700.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
13,370.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 13,370 บาท
3,365.00 ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
จานวนเงิน 3,365 บาท
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
นางสาวเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 6,681 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 9,730 บาท
นางสาวสมบัติ ภูมิวเิ ศษ
จานวนเงิน 7,000 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 13,370 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
จานวนเงิน 3,365 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3ลาดับที่
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

11

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

2,250.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 2,250 บาท
750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
12,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท

นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 2,250 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท

2,250.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,250 บาท
750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
12,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท

ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 2,250 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
จานวนเงิน 12,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
12
13
14
15
16
17
18
19

ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บค-150 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-40-0001
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทาความ
สะอาดโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทาความ
สะอาดบริเวณถนนและภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 2
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556

5,550.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 5,550 บาท
5,250.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 5,250 บาท
10,545.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 10,545 บาท
8,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 8,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 9,000 บาท
11,350.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 11,350 บาท
7,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
7,500.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 7,500 บาท

ตรวจถูกต้อง

นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 5,550 บาท
นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 5,250 บาท
นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 10,545 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 8,500 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 9,000 บาท
ร้านสุวทิ ย์พานิช
จานวนเงิน 11,350 บาท
นางสาวสายหยุด ปลายเดือน
จานวนเงิน 7,000 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 7,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

20
21
22
23
24
25
26
27

ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ทถวายพระพรชัยมงคลฯ จานวน 3 ผืน
ขนาด 4.90 x 3.70 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสามเลน
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสาธารณสุข ตามแบบเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
(งวดที่ 3) สัญญาจ้างเลขที่ 5/2556 ลว.5 เม.ย. 56
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556

10,500.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 10,500 บาท
14,250.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 14,250 บาท
19,950.00 ตกลงราคาซื้อ นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 19,950 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสวาท แสงรอดรัตน์
จานวนเงิน 5,000 บาท
13,596.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 13,596 บาท
497,706.00 ประกวดราคา หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 497,706 บาท
5,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จานวนเงิน 5,000 บาท
6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย
จานวนเงิน 6,000 บาท

ตรวจถูกต้อง

นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 10,500 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 14,250 บาท
นางทองเลื่อน สร้อยอุทธา
จานวนเงิน 19,950 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จานวนเงิน 5,000 บาท
นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 13,596 บาท
หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 497,706 บาท
นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
จานวนเงิน 5,000 บาท
นางเสาร์ เพ็งผาย
จานวนเงิน 6,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

28
29
30
31

32
33
34

ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3029 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 2 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วทิ ยา จานวน 1 หลัง
(งวดที่ 6,7 และงวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ อ.1/2555
ลงวันที่ 21 กันยายน 2555
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 20 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2556 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2556 ประจาเดือนกรกฎาคม 2556

9,975.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 9,975 บาท
27,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 27,800 บาท
5,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุธชิ า พลแสน
จานวนเงิน 5,500 บาท
3,561,900.00 ประกวดราคา หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 3,561,900 บาท
21,925.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 21,925 บาท
12,540.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 12,540 บาท
403,032.42 วิธพี เิ ศษ สหกรณ์โคนม วังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 403,032.42 บาท

นางสาววรรเลียม วันเพ็ญ
จานวนเงิน 9,975 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 27,800 บาท
นางสาวสุธชิ า พลแสน
จานวนเงิน 5,500 บาท
หจก.วิศกรณ์
จานวนเงิน 3,561,900 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 21,925 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 12,540 บาท
สหกรณ์โคนม วังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 403,032.42 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

35
36
37
38
39
40
41
42

ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสด เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 490-50-0001
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสด เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิล ข้อความว่า "รัฐบาลสัญญา งบปี 57 เพิ่มเป็น
28% ท้องถิ่นรอสัญญาภายใน ก.ค.56" จานวน 2 ป้าย
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถนนเทศบาล 4/3 ตาบล
วังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 18 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง

58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
92,500.00 ตกลงราคาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด ทราฟฟิค สเตชั่น
จานวนเงิน 92,500 บาท
2,570.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,570 บาท
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
5,897.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์
จานวนเงิน 5,897 บาท
462,000.00 สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศ์เจริญชัย
จานวนเงิน 462,000 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน

นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 58,500 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทราฟฟิค สเตชั่น
จานวนเงิน 92,500 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,570 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์
จานวนเงิน 5,897 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศ์เจริญชัย
จานวนเงิน 462,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

จานวนเงิน 20,000 บาท

จานวนเงิน 20,000 บาท

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

43
44
45
46
47
48
49
50

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการสานักปลัด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1-5
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18
และบ้านคลองสารพา หมุ่ที่ 7 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถเคนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-53-0001
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง

25,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 25,000 บาท
3,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,200 บาท
4,500.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,500 บาท
71,750.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ทริปเปิ้ลพีคอมเซอร์วสิ
จานวนเงิน 71,750 บาท
139,000.00
สอบราคา หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 139,000 บาท
42,400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 42,400 บาท
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านรุ่งเจริญแอร์แอนด์ซาวด์
จานวนเงิน 1,000 บาท
96,238.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุนทร สื่อจินดาภรณ์

ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 25,000 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 3,200 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 4,500 บาท
หจก.ทริปเปิ้ลพีคอมเซอร์วสิ
จานวนเงิน 71,750 บาท
หจก.วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้
จานวนเงิน 139,000 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 42,400 บาท
ร้านรุ่งเจริญแอร์แอนด์ซาวด์
จานวนเงิน 1,000 บาท
นายสุนทร สื่อจินดาภรณ์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

จานวนเงิน 96,238 บาท

จานวนเงิน 96,238 บาท

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

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

51

ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกหน้า) รถยนต์ประจาตาแหน่ง
หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0047
ค่าดาเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง,เปลี่ยนกรองน้ามันเครื่อง,เติมสาร
เคลือบเครื่องยนต์ รถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข-7121
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-49-0047
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-2623 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
ค่าดาเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง,เปลี่ยนกรองน้ามันเครื่อง,เติมน้ามัน
ครัช รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-2623 สระแก้ว
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ) ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 441-53-0030
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วังน้าเย็นคัพ ครั้งที่ 7
ประจาปี 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการจัดส่งกีฬาร่วมแข่งขัน

52

53
54
55
56

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
7,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 7,000 บาท
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 7,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท

1,100.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,100 บาท
1,330.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,330 บาท
5,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 5,000 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,100 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,330 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 5,000 บาท

10,076.00

ตกลงราคาซื้อ นายภูเบศ แก้วจินดา
จานวนเงิน 10,076 บาท

นายภูเบศ แก้วจินดา
จานวนเงิน 10,076 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าจัดซื้อน้าดื่ม + เครื่องดื่มเกลือแร่ + ผ้าเย็น

2,125.00

ตกลงราคาซื้อ นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 2,125 บาท

นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 2,125 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-10วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

57

58
59
60
61
62

ค่าจ้างเหมาติดตั้งธงอาเซียน ขนาด 80x120 ซม. พร้อมเสาเหล็กชุบ
กามะไนท์ และหัวบัวสาเร็จรูปเหล็ก ขนาด 1นิ้ว x 2 เมตร บริเวณหน้า
สานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 416-50-0019 (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ข้อความว่า "เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ขนาด 5.50 x 15.00 เมตร จานวน 1 ป้าย
ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น เพื่อเตรียมร่างแผนสามปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 /2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556

8,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสุภชัย ขมสันเทียะ
จานวนเงิน 8,000 บาท

นายสุภชัย ขมสันเทียะ
จานวนเงิน 8,000 บาท

1,790.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จานวนเงิน 1,790 บาท
650.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 650 บาท
20,625.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต
จานวนเงิน 20,625 บาท
10,500.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 10,500 บาท

ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น
จานวนเงิน 1,790 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จานวนเงิน 650 บาท
ร้านเชย์อาร์ต
จานวนเงิน 20,625 บาท
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จานวนเงิน 10,500 บาท

1,300.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

1,225.00

จานวนเงิน 2,525 บาท

จานวนเงิน 2,525 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-11วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

63
64
65
66
67
68
69

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสานักปลัด
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา จานวน 15 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 26 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาจัดทาสปอตวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบตั ิการ
กระจายเสียงเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อธงชาติไทย ขนาด 0.8 x 2.5 เมตร จานวน 60 ผืน และธงสีฟา้
ตราสัญลักษณ์ สก. ขนาด 0.8 x 2.5 เมตร จานวน 60 ผืน
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ทาการต้มน้า

1,340.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านศิริชัย
จานวนเงิน 1,340 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 18,000 บาท
6,250.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 6,250 บาท
28,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 28,000 บาท
2,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านทัศนาวรรณ (ป้าศรี วี.ซี.ดี)
จานวนเงิน 2,500 บาท
29,700.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านนพคุณ
จานวนเงิน 29,700 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์

ร้านศิริชัย
จานวนเงิน 1,340 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 18,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 6,250 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 28,000 บาท
ร้านทัศนาวรรณ (ป้าศรี วี.ซี.ดี)
จานวนเงิน 2,500 บาท
ร้านนพคุณ
จานวนเงิน 29,700 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สาหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556

จานวนเงิน 18,000 บาท

จานวนเงิน 18,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-12วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

70

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อศึกษาดูงาน ศพด.เทศบาลเมืองท่าโขลงฯ เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร พร้อมน้าดื่ม และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จานวน 1 คัน

71
72
73

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)

19,250.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 19,250 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.พิพฒ
ั น์ณัชชาทรานสปอร์ต
จานวนเงิน 20,000 บาท
58,580.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,580 บาท
1,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
4,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 19,250 บาท
หจก.พิพฒ
ั น์ณัชชาทรานสปอร์ต
จานวนเงิน 20,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 58,580 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

74
75

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)

14,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 14,000 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 14,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-13วงเงิน

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ วิธีซอื้ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

76
77

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)

35,230.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 35,230 บาท
1,600.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 35,230 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

