สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

แบบ สขร.1

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

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

งบประมาณ
(ราคากลาง)
10,486.00

ค่าจ้างเหมาทาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลหนังสือราชการ ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษา พร้อมขาตั้งเทียน และค่าจัดตกแต่ง
48,400.00
รถแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2557
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
98,700.00
และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (งวดที่ 8)
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน
1,000.00
ตาบลหนองบัวบาน จังหวัดสุรินทร์
ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานสานักงานกองทุน
1,000.00
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตาบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-3440
10,400.00
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
1,800.00
กข 3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ จานวน 1 หลัง
620,000.00
ที่ตาบลวังน้าเย็น

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคาจ้าง บริษทั บิ๊กบีโซลูชั่น จากัด
จานวเงิน 10,486 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านดอกไม้สดภัสสร
จานวนเงิน 48,400 บาท
สอบราคา หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 10,400 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 1,800 บาท
สอบราคา บริษทั อาณาจักรเมทัลแอนด์รูฟจากัด
จานวนเงิน 620,000 บาท
ตรวจถูกต้อง

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษทั บิ๊กบีโซลูชั่น จากัด
จานวเงิน 10,486 บาท
ร้านดอกไม้สดภัสสร
จานวนเงิน 48,400 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 98,700 บาท
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 10,400 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 1,800 บาท
บริษทั อาณาจักรเมทัลแอนด์รูฟจากัด
จานวนเงิน 620,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2ลาดับ
ที่
9

10
11
12
13
14
15
16

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

(ราคากลาง)
ค่าจัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญญลักษณ์ สก. ขนาด 0.8 x 2.5 เมตร 34,650.00 ตกลงราคาซื้อ
จานวน 140 ผืน เพื่อประดับตามถนนสายจันทบุร-ี สระแก้ว และหน้า
สานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ ตามโครงการอบรมพัฒนา
78,000.00 ตกลงราคาจ้าง
ศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการกอง
6,500.00 ตกลงราคาซื้อ
การศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 14 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
98,716.00 ตกลงราคาซื้อ
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อน้า เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน
6,100.00 ตกลงราคาซื้อ
กีฬาฟุตบอลมวลชน 11 คน "อาเภอวังน้าเย็นคัพ"
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
19,800.00 ตกลงราคาซื้อ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม
48,500.00 ตกลงราคาซื้อ
การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ใส่ปฏิบตั ิงานตามภารกิจของกอง
39,910.00 ตกลงราคาซื้อ
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

นายสุภวรรธน์ วัตตธรรม
จานวนเงิน 34,650 บาท

นายสุภวรรธน์ วัตตธรรม
จานวนเงิน 34,650 บาท

นายชวลิต กล่อมกลาง
จานวนเงิน 78,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 98,716 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 6,100 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 19,800 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 48,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 39,910 บาท

นายชวลิต กล่อมกลาง
จานวนเงิน 78,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นเครื่องเขียน
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 98,716 บาท
นางสาววนิดา วงษ์วชิ า
จานวนเงิน 6,100 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 19,800 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 48,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 39,910 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3ลาดับ
ที่

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

งบประมาณ
(ราคากลาง)
43,900.00

17 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จานวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน
ตกลงราคาซื้อ
กีฬาฟุตบอลมวลชน 11 คน "อาเภอวังน้าเย็นคัพ"
18 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก (นาฬิกาไม้) เพื่อใช้ในโครงการ
29,500.00 ตกลงราคาซื้อ
อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
และประชาชนของเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
19 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
22,000.00 ตกลงราคาจ้าง
ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลฯ
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-52-0065
850.00 ตกลงราคาจ้าง
เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
21 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงเจ็ท ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง
ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน และประชาชนของเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น เพื่อศึกษาภารกิจเรื่องการนาร่องฯ
22 ค่าจ้างเหมาทาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น 907,500.00
วิธพี เิ ศษ
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ระหว่าง
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557
23 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อเดินทางไปร่วมงานตาม
100,000.00 ตกลงราคาจ้าง
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
ตรวจถูกต้อง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 43,900 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 29,500 บาท

นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 43,900 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จานวนเงิน 29,500 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 22,000 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 850 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 22,000 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 850 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,000 บาท

นางบัวลอย ร้อยศรี
จานวนเงิน 907,500 บาท

นางบัวลอย ร้อยศรี
จานวนเงิน 907,500 บาท

นายณิชา รองราม
จานวนเงิน 100,000 บาท

นายณิชา รองราม
จานวนเงิน 100,000 บาท

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4ลาดับ
ที่
24
25

26
27
28
29
30

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคากลาง)
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-5680 สระแก้ว
1,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 006-40-0002
จานวนเงิน 1,000 บาท
ค่าจ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
1,260.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง
กรุงเทพ และรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 2413
จานวนเงิน 950 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 310 บาท
ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้า) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
ค่าปะยางรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 2413
1,270.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้าการยาง
สระแก้ว และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
จานวนเงิน 1,270 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
9,800.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวนเงิน 9,800 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
วังน้าเย็น ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
จานวนเงิน 6,500 บาท
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
จานวนเงิน 9,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ร้านอู่กิจการช่าง
จานวนเงิน 1,000 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จานวนเงิน 950 บาท
ร้านวังเจริญการยาง
จานวนเงิน 310 บาท
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
ร้านแม่น้าการยาง
จานวนเงิน 1,270 บาท
ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
จานวนเงิน 9,800 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-5ลาดับ
ที่

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

31 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจา
เดือนกรกฎาคม 2557
32 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารการลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
33 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลทับไทร
จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตาบลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และ
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
34 ค่าซ่อมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-2627 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-53-0001
35 ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข 6351 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
36 ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน
บค-150 สระแก้ว ครุภณ
ั ์ฑ์เลขที่ 011-40-0001
37 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-41-0006
38 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-42-0007

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

งบประมาณ
(ราคากลาง)
3,080.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 3,080 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 3,080 บาท

6,000.00 ตกลงราคาจ้าง สานักงานสื่อตะวันออก
จานวนเงิน 6,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 3,000 บาท

สานักงานสื่อตะวันออก
จานวนเงิน 6,000 บาท
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 3,000 บาท

1,820.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,820 บาท
1,460.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,200 บาท
2,750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,750 บาท
5,800.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,800 บาท
ตรวจถูกต้อง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,820 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,200 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,750 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,800 บาท

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-6ลาดับ
ที่

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

39 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8035 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-51-0005
40 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กทข 303 สระแก้ว และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
กจร 832 สระแก้ว
41 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทข 303 สระแก้ว และ
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจร 832 สระแก้ว
42 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)
43 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)
44 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)
45 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)
46 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)

งบประมาณ

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคากลาง)
1,460.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
1,150.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 1,150 บาท
550.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 550 บาท
13,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 13,000 บาท
32,558.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 32,558 บาท
3,500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,500 บาท
74,960.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 74,960 บาท
5,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 5,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 1,150 บาท
ร้านช่างวาลมอเตอร์ไซด์
จานวนเงิน 550 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 13,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 32,558 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 3,500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 74,960 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 5,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-7ลาดับ
ที่

วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

47 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)
48 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการ)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557)

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง
(ราคากลาง)
4,870.00
2,500.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,870 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 4,870 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จานวนเงิน 2,500 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

