สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1.20x2.40 เมตร
จํานวน 11 ผืน
- ค่าจัดซื้อน้ําดื่มชนิดแก้ว และน้ําแข็ง
- ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6 รายการ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทําความสะอาดบริเวณ
ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือน กรกฎาคม 2554
ค่าดําเนินการทําความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่
417-48-0002
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฯ ในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1.20x2.40 เมตร
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 150 คน

2
3
4
5

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

7,920

ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต

ร้านเชย์อาร์ต

4,170
10,000
14,365

ตกลงราคาซื้อ ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวิทย์พานิช

ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านสุวิทย์พานิช

6,000

ตกลงราคาจ้าง นางทองเตา นนทะการ

นางทองเตา นนทะการ

500

ตกลงราคาจ้าง ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น

ร้านคอนโทรลออโตเมชั่น

1,440
45,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต
ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

ร้านเชย์อาร์ต
นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายภายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (ถนนซอย 3,ถนนเทศบาล 46)
ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าขนส่งแบบพิมพ์
ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวประจําเดือนกรกฎาคม 2554
(ตามโครงการพัฒนาศํกยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ)
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี)่ เพื่อใช้กับ
รถกวาด/ดูดฝุ่น ทะเบียน 80-8457 สระแก้ว
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน
ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ครุภัณฑ์เลขที่
416-48-0015
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
ค่าจัดซื้อธงชาติไทย ธงสีเหลืองตราสัญลักษณ์ ภปร. และธงสีฟ้า
ตราสัญลักษณ์ สก.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
99,000 ตกลงราคาจ้าง นายโชคชัย ผลทรัพย์
นายโชคชัย ผลทรัพย์
14,200

ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

950

ตกลงราคาซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

101.65
7,940

ตกลงราคาจ้าง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุรัชดา วุฒิรัตน์

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
นางสาวสุรัชดา วุฒิรัตน์

7,000

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

13,600
2,050

ตกลงราคาซื้อ ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ตกลงราคาจ้าง ร้านปริ้นติ้งอิงค์

ร้านปริ้นติ้งอิงค์
ร้านปริ้นติ้งอิงค์

6,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ

นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ

98,800

ตกลงราคาซื้อ นายสํารวย อลําศาสตร์

นายสํารวย อลําศาสตร์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

16 ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
17 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ทําการ
ต้มน้ําสําหรับลวกสุกร ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
18 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดประจําโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
19 ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
20 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารการลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ฉบับวันที่ 1-15 สิงหาคม
21 ค่าจ้างเหมาทําการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
22 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเตรียมรับเสด็จในวันที่ 20
มกราคม 2554 ขนาด 4.63 x 2.46 เมตร จํานวน 2 ผืน
23 ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบปั๊มซัฟเมิดซ์ ขนาด 1.5 HP ของระบบ
ประปาใต้ดิน ภายในศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ครุภัณฑ์เลขที่ 104-49-0001

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
1,900
ตกลงราคาซื้อ ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
18,000 ตกลงราคาซื้อ นายสุวัช เวทสรณสุธี
นายสุวัช เวทสรณสุธี
6,000

ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

60,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวศิริกร กองบุญธรรม

นางสาวศิริกร กองบุญธรรม

6,000

ตกลงราคาจ้าง สํานักงานสื่อตะวันออก

สํานักงานสื่อตะวันออก

15,000

ตกลงราคาจ้าง นายสุวรรณ ทวีผล

นายสุวรรณ ทวีผล

5,694

ตกลงราคาจ้าง นายอิษเรศ กุลวงศ์

นายอิษเรศ กุลวงศ์

15,000

ตกลงราคาจ้าง นายมงคล เติบโต

นายมงคล เติบโต

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

24 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเดินสาย Lan (สายแลน) เพิ่ม 2 จุด
เพื่อใช้รายงานข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
25 ค่าซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ สระว่ายน้ําเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
26 ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง
รถยนต์ประจําตําแหน่งนายกฯ หมายเลขทะเบียน กค-3440
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-54-0006
27 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 80-9198
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 003-49-0002
28 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
(ห้องรองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น)
29 จ้างเหมาจัดทําธง ตราเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น พร้อมปัก
ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร จํานวน 5 ผืน
30 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ประจํา
ตําแหน่งปลัดเทศบาลฯ หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0004
31 ค่าซ่อมรถเครน กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน กข 81-2627
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 011-53-0001

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
800
ตกลงราคาจ้าง นางสาวอํานวย พุทธัง
นางสาวอํานวย พุทธัง
43,950
2,850

ตกลงราคาจ้าง นายสมเกียรติ ทางทอง
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

นายสมเกียรติ ทางทอง
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

350

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์

ร้านวังน้ําเย็นออโต้ซาวด์

12,500

ตกลงราคาจ้าง หจก.พิสมัย ดั๊กเกต เทคกิ้ง

หจก.พิสมัย ดั๊กเกต เทคกิ้ง

30,000

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,300

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
1,850
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ร้านอูเ่ ปี๊ยกการช่าง

32 ค่าซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0003
33 ค่าอาหารเสริม (นม) ตามสัญญาซื้อขายที่ พ.3/2554 ลงวันที่ 329,581.98 สอบราคา สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด
29 มิถุนายน 2554 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
34 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของเทศบาล 97,000 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภาภรณ์ เทพนวล
เมืองวังน้ําเย็น
35 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-51-0040
1,450
ตกลงราคาจ้าง ร้านแจ่มศรีจันทร์.COM
และ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0042
36 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องดูดฝุ่น ครุภัณฑ์เลขที่ 438-49-0002
3,500
ตกลงราคาจ้าง ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
37 ค่าซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5138
400
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้ําเย็นแม็กซ์แอนด์วิล
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0003
(2005) จํากัด
38 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
13,650 ตกลงราคาซื้อ ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
39 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนฯ
- ค่าอาหารว่างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
19,680 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา วงษ์วิชา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ
10,320 ตกลงราคาซื้อ ร้าน ซี.ดี.สเตชั่นเนอรี่
40 ค่าจ้างเหมาดําเนินการซ่อมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
98,000 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์ศักดิ์ ยิ้มกลาง
หน้าทางเข้าที่ทําการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด
นางสาวประภาภรณ์ เทพนวล
ร้านแจ่มศรีจันทร์.COM
ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
ร้านวังน้ําเย็นแม็กซ์แอนด์วิล
(2005) จํากัด
ร้านมงคลอิเล็กทรอนิกส์
นางสาววนิดา วงษ์วิชา
ร้าน ซี.ดี.สเตชั่นเนอรี่
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ้มกลาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
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วงเงิน
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
41 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 80-5390
960
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 003-48-0001
42 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 80-5680
4,870
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 002-40-0002
43 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ครุภัณฑ์เลขที่
39,000 สัญญาซื้อขาย ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
416-54-0090
44 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตน
13,000 ตกลงราคาซื้อ นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับเสด็จในวันที่ 20 มกราคม
2554 ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร
45 ค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3,720
ตกลงราคาซื้อ นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์
เนื่องจากของเดิมชํารุดเสียหาย
46 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 80-5390
180
ตกลงราคาจ้าง ร้านแม่น้ําการยาง
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 003-48-0001
47 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลปากท่อ จ.ราชบุรี
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
35,000 ตกลงราคาจ้าง นายทัศนัย พรมศร
48 ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล 99,500
สอบราคา หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005
เมืองวังน้ําเย็น (งวดที่ 9)
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่กิจการช่าง
ร้านอู่กิจการช่าง
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์

นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์
ร้านแม่น้ําการยาง

นายทัศนัย พรมศร
หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

เหตุผลที่
คัดเลือก
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

49 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
50 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
51 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร
จํานวน 1 ผืน
52 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0044
53 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาล ต.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก
54 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตราด
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก
55 ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ํา) ตลาดสดเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
56 ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล (บ่อพักน้ํา) ตลาดสดเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น ประจําเดือนกรกฎาคม 2554

วงเงิน
เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
52,174 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ร้านรุง่ เรืองการไฟฟ้า
1,425
900

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านเชย์อาร์ต

1,500

ตกลงราคาจ้าง นางสาวกัญญาพร นนทะสิน

นางสาวกัญญาพร นนทะสิน

14,800
1,000

ตกลงราคาจ้าง นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นางเปรมจิตร์ น้อยจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์

24,050
1,000
1,200

ตกลงราคาจ้าง นายชัยมงคล อนันต์เกษมสันต์ นายชัยมงคล อนันต์เกษมสันต์
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์
ตกลงราคาจ้าง นายอํานวย เทียบมาก
นายอํานวย เทียบมาก

600

ตกลงราคาจ้าง นายอํานวย เทียบมาก
ตรวจถูกต้อง

(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 6

นายอํานวย เทียบมาก
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ลําดับที่
57
58
59
60
61
62

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สํานักปลัด)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
44,020
3,000
3,500
51,100
9,817
2,000

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ

หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

