สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

1

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

6,000

ตกลงราคาจ้าง นางทองเตา นนทะการ

นางทองเตา นนทะการ

2

เมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือนสิงหาคม 2554
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง

11,000

ตกลงราคาซื้อ ร้านยาวการยาง

ร้านยาวการยาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

หมายเลขทะเบียน กข 1377 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 019-430001

3

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กทึบบานเลื่อน ขนาด 2 บาน)
9,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
จํานวน 3 ตู้
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถตักหน้าขุดหลัง
82,946.40 ตกลงราคาซื้อ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จํากัด
หมายเลขทะเบียน ตค 2413 สระแก้ว
5 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันเครื่องไฮโดรลิก)
500
ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2627
6 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
38,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
7 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
20,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
8 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
34,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
9 ค่าจ้างเหมาจัดทําตรายาง เพื่อใช้ในราชการสํานักปลัดเทศบาล 2,135 ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าํ เย็นเครื่องเขียน
10 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองคลัง
27,162 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าํ เย็นเครื่องเขียน

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
บริษัท สยามกลการอะไหล่ จํากัด

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-2-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
11,200 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

จํานวน 4 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0016,416-51-0057,
416-52-0074,416-52-0075 เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ์เลขที่ 416-46-0004,416-50-0020,416-52-0076
12 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องรับ-ส่งแฟ็กซ์ ยี่ห้อ Samsung SCX-4720 FN 3,700

ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ครุภัณฑ์เลขที่ 424-52-0002

13 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา 6,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือนสิงหาคม 2554
14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
3,940 ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทองการค้า
15 ค่าใช้จ่ายตามโครงการทําบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารเลี้ยงพระ
22,400 ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
- ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง
800
ตกลงราคาซื้อ นายอาคม ตันเจริญ
- ค่าดอกไม้ถวายพระ
800
ตกลงราคาซื้อ นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน
2,400 ตกลงราคาซื้อ ร้านปริ้นติ้งอิงค์
17 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุ้งต้ม) เพื่อใช้ในการ
18,000 ตกลงราคาซื้อ นายสุวัช เวทสรณสุธี
ต้มน้ําร้อนลวกสุกร ประจําเดือนสิงหาคม 2554
18 ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และชําแหละเนื้อสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์
60,000 ตกลงราคาจ้าง นางสาวศิริกร กองบุญธรรม
ประจําเดือนสิงหาคม 2554

นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ
ร้านรวงทองการค้า
นางบุญส่ง หมื่นพรม
นายอาคม ตันเจริญ
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
ร้านปริ้นติ้งอิงค์
นายสุวัช เวทสรณสุธี
นางสาวศิริกร กองบุญธรรม

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-3-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลวังน้ําเย็น 4 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
20 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลวังน้ําเย็น 4 ประจําเดือนสิงหาคม 2554
21 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 ประจําเดือนสิงหาคม 2554
22 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
9,880 ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า
11,440

ตกลงราคาจ้าง นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางจิณห์นิภา แว้นฟ้า

15,730

ตกลงราคาจ้าง นางสาวนารี ประทุมชัย

นางสาวนารี ประทุมชัย

13,585

ตกลงราคาจ้าง นางสาวนารี ประทุมชัย

นางสาวนารี ประทุมชัย

17,290

ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย

นางเสาร์ เพ็งผาย

23,500

ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ

9,150

ตกลงราคาซื้อ ร้านสุวิทย์พานิช

ร้านสุวิทย์พานิช

11,500

ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554

23 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554

24 ค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษา พร้อมขาตั้งเทียน และค่าจัด
ตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2554
25 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
26 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น จํานวน 11 รายการ

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-4-

วงเงิน

เหตุผลที่

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานไฟฟ้าและสาธารณะ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จํานวน 11 รายการ
28 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายใน
เขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จํานวน 11 รายการ
29 ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
- ค่าจัดซื้อกระเป๋าผ้า ขนาดกว้าง 33x36 ซม. จํานวน 1,000 ใบ

30 ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554
31 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-8035 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0003
32 ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3029 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003
33 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-3029
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003
34 ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง
กรองอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8035
สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003

งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
95,500 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ร้านรุง่ เรืองการไฟฟ้า
20,000

ตกลงราคาซื้อ นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

นายสงวนพงษ์ สื่อจินดาภรณ์

50,000
1,375

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
นางบุญส่ง หมื่นพรม

3,500

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,400

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,700

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

คัดเลือก
โดยสังเขป

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

วงเงิน

เหตุผลที่

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

35 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข
ทะเบียน บค-150 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 002-40-0001
36 ค่าซ่อมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-4896 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 011-43-0002
37 ค่าซ่อมรถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-4896 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 011-43-0002
38 ค่าซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย กข 5138 สระแก้ว

งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
18,000 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ร้านอูเ่ ปี๊ยกการช่าง
6,850

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

8,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

500

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

20,550

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

8,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

5,130

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

คัดเลือก
โดยสังเขป

ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0003

39 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003
40 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0003
41 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี)่ เพื่อใช้กับรถ
บรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5300 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 005-32-0002
42 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-5681 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

43 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 1377 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 019-43-0001
44 ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
45 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองช่าง จํานวน 3 รายการ
46 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
47 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณะสุขฯ
48 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา
49 ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประจําเดือนสิงหาคม 2554
50 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ขนาด 50x150 ซม. จํานวน 20 ผืน
51 ค่าใข้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนฯ 2
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายโครงการฯ

22,300

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

3,370

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

15,750
89,700

ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค

17,700
11,800
2,050

ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ตกลงราคาซื้อ นางสาวดวงนภา แพรเมือง

ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
นางสาวดวงนภา แพรเมือง

2,700

ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

ร้านตึกส้มสตูดิโอ

10,000
2,000
1,200

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

52 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น
53 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการสํานักปลัดเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น
54 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายบริเวณชุมชนที่ 6 และ
บ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11
55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสํานักปลัด เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น
56 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ใส่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ

8,930

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

27,021

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

4,000

ตกลงราคาจ้าง นายสมาน งิ้วราย

นายสมาน งิ้วราย

16,400

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

22,470

ตกลงราคาซื้อ ร้านยงฮวด 2005

ร้านยงฮวด 2005

จํานวน 4 รายการ
57 ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล

99,500

สอบราคา หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

เมืองวังน้ําเย็น (งวดที่ 10)
58 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) เพื่อใช้ในการรักษา

99,500

ตกลงราคาซื้อ บริษัท เก้าห้าโปร จํากัด

บริษัท เก้าห้าโปร จํากัด

90,680

ตกลงราคาจ้าง บริษัท เคลฟเวอร์ เซอร์วิส
จํากัด

บริษัท เคลฟเวอร์ เซอร์วิส
จํากัด

ความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

59 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกวาด/ดูดฝุ่น
หมายเลขทะเบียน 80-8457 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 01948-0001

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

60 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมชี้แจงเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยฯ

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยง
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาทําเอกสารประกอบการประชุมฯ
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 1.20X3.00 เมตร

61 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ทเพื่อต้อนรับคณะอนุกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพ ขนาด 1.20x2.40 เมตร
62 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักฯ
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ
- ค่าชุดของขวัญบํารุงสุขสภาพฯ
63 ค่าใข้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว

15,340

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรหม

นางบุญส่ง หมื่นพรหม

15,980
21,830
1,050
720

ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
นายสุรศักดิ์ แตงสี
ร้านเชย์อาร์ต
ร้านเชย์อาร์ต

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
นายสุรศักดิ์ แตงสี
ร้านเชย์อาร์ต
ร้านเชย์อาร์ต

7,000
1,200
1,000
6,000

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

10,000

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

ในชุมชนฯ 1

- ค่าจ้างเหมาทําอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายโครงการฯ
64 ค่าใช้จ่ายโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด ศูนย์พัฒนา

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
2,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
1,200 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ครอบครัวฯ
- ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ

6,000
1,000
1,200

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

10,000
2,000
1,200

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

10,000
2,000
1,200

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

65 ค่าใข้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนฯ 3

- ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ
66 ค่าใข้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนฯ 5

- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

67 ค่าใข้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนฯ 4

- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม

10,000

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ
68
69
70
71
72
73

ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3
ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2
ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 1
ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 4
ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน

ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง พัฒนาการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
74 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางกะจะ และ อบต.
ปลายพระยา วันที่ 31 สิงหาคม 2554
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก

2,000
1,200
18,000
18,000
31,200
16,500
20,000
17,885

ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

4,025
1,000

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน

นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางจินตนา แจ่มจันทร์

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

75 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

2,440
500

ตกลงราคาจ้าง นายอนุวัตร พานทอง
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์

นายอนุวัตร พานทอง
นางจินตนา แจ่มจันทร์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

76 ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์
เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ จํานวน 4 เส้น
77 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมโคมไฟในโรงฆ่าสัตว์

49,200
1,280

ตกลงราคาซื้อ บริษัท เพิ่มพูนมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

บริษัท เพิ่มพูนมาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า

1,200

ตกลงราคาจ้าง นายอํานวย เทียบมาก

นายอํานวย เทียบมาก

ตกลงราคาซื้อ ร้านตี๋แก๊ส

ร้านตี๋แก๊ส

98,000

ตกลงราคาจ้าง นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

93,000

ตกลงราคาจ้าง นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

78 ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล (บ่อบําบัดน้ําเสีย) โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
79 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส 15 กก. 1 ถัง)
เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
80 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น
81 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมโรงอาหาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 (บ้านโคกสนั่นพัฒนา)

300

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

82 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กแผงกั้น ล้อเลื่อน เพื่อใช้กั้น
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
83 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก
องค์กรปกครองท้องถิ่น ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร
84 ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภา

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
90,000 ตกลงราคาจ้าง นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง
นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง
900
1,300

ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต

ร้านเชย์อาร์ต

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

นางบุญส่ง หมื่นพรม

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554
85 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน
บค-150 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 002-40-0001
86 ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์ประจําตําแหน่ง
หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 00149-0004
87 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจําตําแหน่งหมาย

11,900

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

2,400

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

1,700

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

1,050

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง

เลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0004

88 ค่าดําเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง กรองน้ํามัน รถยนต์
ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-150 สระแก้ว
ครุภัณฑ์เลขที่ 002-40-0001

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

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

89 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณะสุขฯ
จํานวน 26 รายการ
90 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงาน ทต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 9 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึก
91 ค่าจ้างเหมาปูกระเบื้องอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้น 3 โรงเรียน

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
15,210 ตกลงราคาซื้อ นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์ นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์

13,600
1,000
95,000

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
ตกลงราคาซื้อ นางจินตนา แจ่มจันทร์
ตกลงราคาจ้าง นายประวัติ อินทร์สว่าง

นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางจินตนา แจ่มจันทร์
นายประวัติ อินทร์สว่าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
92 ค่าจ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ PSI
พร้อมอุปกรณ์
93 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัยฯ
- จ้างเหมาจัดทําเสาปักธงเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม
- จ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการฯ
- จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์วันแม่
94 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถฯ (กินการกุศล 12 สิงหามหาราชิน)ี
- ค่าจ้างเหมาทําพลุ

3,700

ตกลงราคาจ้าง ร้านสนิทนาฬิกา

ร้านสนิทนาฬิกา

10,000
900
1,950

ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญพันธุ์
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญพันธุ์
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

23,700

ตกลงราคาจ้าง นายวิชัย ศรีเกษม

นายวิชัย ศรีเกษม

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-14-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าเช่าเต๊นท์ 57 หลัง ค่าภาชนะใส่อาหาร ค่าเช่าเวที และ
ค่าไฟฟ้าประดับบริเวณงานฯ
- ค่าจ้างตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ที่จัดงานฯ
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม พร้อมผลไม้ สําหรับประชาชน/เจ้าหน้าที่

ที่มาร่วมงานฯ
- ค่าการแสดงดนตรี
- ค่าต้นไม้ประดับบริเวณแท่นเฉลิมพระเกียรติฯ
95 ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงาน การจัดการขยะเทศบาล

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
113,500 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์ นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์
50,000
8,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย
นางเสาร์ เพ็งผาย

24,800
10,000

ตกลงราคาจ้าง นางทองคํา บุญทอง
ตกลงราคาซื้อ นางสิตา ศรีวรรณงาม

นางทองคํา บุญทอง
นางสิตา ศรีวรรณงาม

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จํานวน 1 คัน
5,000
- ค่าของที่ระลึก
1,500
96 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน
8,250
ครุภัณฑ์เลขที่ 054-48-0005, 54-51-0006,054-54-0007
97 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
1,340
กธจ35 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 009-50-0014
98 ค่าจัดซื้อใบมีดรถตัดหญ้า Craftsman ครุภัณฑ์เลขที่ 4415,350
53-0020

ตกลงราคาจ้าง นายวันชัย หงษ์โต
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
ตกลงราคาจ้าง ร้านพาเจริญซัพพลาย

นายวันชัย หงษ์โต
ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
ร้านพาเจริญซัพพลาย

ตกลงราคาซื้อ นายวชิรพงศ์ ศุภธนินท์

นายวชิรพงศ์ ศุภธนินท์

ตกลงราคาซื้อ หจก.วีบีเอ็นจิ้นอิมเพ็กซ์

หจก.วีบีเอ็นจิ้นอิมเพ็กซ์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-15-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

99 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
100 ค่าซ่อมแซมรถตัดหญ้า ครุภัณฑ์เลขที่ 441-53-0020
101 ค่าซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2627
สระแก้ว ครุภัณฑ์ที่ 011-53-0001
102 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895 สระแก้ว
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
9,928
1,400
4,610

600
500
1,980

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ตกลงราคาซื้อ ร้านรวงทอง
ร้านรวงทอง
คกลงราคาจ้าง ร้านโรงกลึงเม้งเจริญ
ร้านโรงกลึงเม้งเจริญ
ตกลงราคาจ้าง ร้านศรีเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านศรีเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังเจริญการยาง

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
ร้านวังเจริญการยาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

รถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5300 สระแก้ว
รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1245 สระแก้ว และ
รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-2413 สระแก้ว

103 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในราชการของกองสาธารณะสุขฯ
(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
104 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์ฯ
- ค่าเช่าเต๊นฺท์
- ค่าติดตั้งไฟในบริเวณงาน

3,370

ตกลงราคาซื้อ หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น

หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น

7,500
5,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์
ตกลงราคาจ้าง นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-16-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
- ค่าน้ําดื่ม และน้ําแข็ง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายโครงการ จํานวน 15 ป้าย
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายโครงการ ขนาด 500x300 ซม. 1 ป้าย

- ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมดนตรี
105 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนฯ (วังน้ําเย็นคัพ)
- ค่าอุปกรณ์กีฬา

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
70,000
13,500
20,000
3,850
3,750
16,400

15,280

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

นางบุญส่ง หมื่นพรม
ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านเชย์อาร์ต
ร้าน MP เมื่อพฤษภาการพิมพ์
นายพุฒ บุญ

ตกลงราคาซื้อ นายภูเบศ แก้วจินดา

นางบุญส่ง หมื่นพรม
ร้านยิ้นน้ําแข็ง
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านเชย์อาร์ต
ร้าน MP เมื่อพฤษภาการพิมพ์
นายพุฒ บุญ

นายภูเบศ แก้วจินดา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าน้ําดื่ม และน้ําแข็ง
106 ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งเต๊นท์ฝึกอาชีพระยะสั้น
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน
- ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์

2,500

ตกลงราคาซื้อ นายอาคม ตันเจริญ

นายอาคม ตันเจริญ

45,000
3,875
7,125
8,000
20,000
10,000

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมจันทร์
นายประภาส ศักดิ์สกุลชัย
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมจันทร์
นายประภาส ศักดิ์สกุลชัย
นางสาวสุภาพร วุฒาพาณิชย์

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-17-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าเครื่องดื่ม

107 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในราชการกองช่าง
(ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ และเก้าอี้มีล้อเลื่อน 2 ตัว)
108 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ในวันที่ 20 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
109 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดประจําโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น ประจําเดือนกันยายน 2554
110 ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์และชําแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
11,500 ตกลงราคาซื้อ นายอาคม ตันเจริญ
นายอาคม ตันเจริญ
9,600 ตกลงราคาซื้อ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์
ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์

3,000
6,000

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

นางบุญส่ง หมื่นพรม
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

58,500

ตกลงราคาจ้าง นายวารี สีหบุตร

นายวารี สีหบุตร

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เมืองวังน้ําเย็น ประจําเดือนกันยายน 2554
111 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุ้งต้ม) เพื่อใช้ในการต้มน้ํา

18,000

ตกลงราคาซื้อ นายสุวัช เวทสรณสุธี

นายสุวัช เวทสรณสุธี

19,200

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

นางบุญส่ง หมื่นพรม

ร้อนลวกสุกร ประจําเดือนกันยายน 2554
112 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนฯ จ. จันทบุรี
ในวันที่ 23 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-18-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

113 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ในวันที่ 18 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม
114 ค่ารับรองคณะคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
115 ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ประจําเดือนกันยายน 2554
116 ค่าน้ําดื่มประจําเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2554
117 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานตํารวจภูธร จังหวัดสระแก้ว
ในวันที่ 27 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

24,000

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

นางบุญส่ง หมื่นพรม

11,100
2,120
2,880

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
ตกลงราคาซื้อ ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
ตกลงราคาซื้อ ร้านยิ้นน้าํ แข็ง

นางบุญส่ง หมื่นพรม
ร้านหนังสือพิมพ์อุไร
ร้านยิ้นน้ําแข็ง

19,200

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

นางบุญส่ง หมื่นพรม

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

118 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง Guard Rail บริเวณท่อหลอดเหลี่ยม
ถนนเทศบาล 10,ถนนเทศบาล 14,ถนนเทศบาล 16
119 ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อต้อนรับ
คณะกรรมการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ
ในวันที 19 กันยายน 2554

90,000

ตกลงราคาจ้าง นายเกษมสันติ์ สนใจยิ่ง

นายเกษมสันติ์ สนใจยิ่ง

20,800

ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม

นางบุญส่ง หมื่นพรม

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-19-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

120 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 110 เล่ม
121 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
122
123
124
125

เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือนกันยายน 2554
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น 1 ประจําเดือนกันยายน 2554
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3 ประจําเดือนกันยายน 2554
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 2 ประจําเดือนกันยายน 2554
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 4 ประจําเดือนกันยายน 2554

126 ค่าจ้างเหมาดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงาน กองช่าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
21,230 ตกลงราคาจ้าง นายจักรพงษ์ หงษ์โต
นายจักรพงษ์ หงษ์โต
6,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ

นางสาวสมบัติ ภูมิวิเศษ

6,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

นางสาวสายหยุด ปลายเดือน

20,020

ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย

นางเสาร์ เพ็งผาย

15,730

ตกลงราคาจ้าง นางสาวนารี ประทุมชัย

นางสาวนารี ประทุมชัย

11,440

ตกลงราคาจ้าง นางสาวจิณห์นิภา แว้นฟ้า

นางสาวจิณห์นิภา แว้นฟ้า

96,000

ตกลงราคาจ้าง นายเกษมสันติ์ สนใจยิ่ง

นายเกษมสันติ์ สนใจยิ่ง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
127 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร พร้อมเครื่องดืม
- ค่าของที่ระลึก

5,180
1,000

ตกลงราคาจ้าง นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล นางสาวภัชนุช จันทร์มานะสกุล
ตกลงราคาซื้อ นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์
นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)

นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-20-

วงเงิน
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่

งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

128 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตําบลปากน้ํากระแส
จังหวัดระยอง ในวันที่ 27 กันยายน 2554
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
129 ค่าอาหารเสริม (นม) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ พ.3/2554

โดยสังเขป

20,800 ตกลงราคาจ้าง นางบุญส่ง หมื่นพรม
นางบุญส่ง หมื่นพรม
1,000 ตกลงราคาซือ้ นางจินตนา แจ่มจันทร์
นางจินตนา แจ่มจันทร์
381,621.24 สัญญาซื้อขาย สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ประจําเดือนสิงหาคม 2554

130 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การทํางานแบบบูรณาการฯ
- ค่าพิมพ์ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.40x3.00 เมตร จํานวน 1 ผืน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

131 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหาย ภายในเขต

1,050
11,550
37,400
97,000

คัดเลือก

ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง
ตกลงราคาจ้าง

นายยงยุทธ์ เพ็ชรใส
ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
นายชัยมงคล อนันต์เกษมสันติ์
นายโชคชัย ผลทรัพย์

นายยงยุทธ์ เพ็ชรใส
ร้านวังน้ําเย็นศึกษาภัณฑ์
นายชัยมงคล อนันต์เกษมสันติ์
นายโชคชัย ผลทรัพย์

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
132 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน
80-5680 สระแก้ว ครุภัณฑ์เลขที่ 006-40-0002

8,000

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง

ร้านอู่กิจการช่าง

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-21-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

133 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาชุมชนฯ
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

- ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายโครงการฯ ขนาดกว้าง 1.2 เมตร
ยาว 3.6 เมตร จํานวน 1 ผืน
134 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ระดับท้องถิ่นฯ ประจําปี 2554
- ค่าจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปร่วมงาน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบรู๊ทนิทรรศการฯ
135 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนฯ 6
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

32,000
2,400
1,200

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

10,500
29,700

ตกลงราคาจ้าง นางวิไลลักษณ์ จูมจันทร์
ตกลงราคาซื้อ นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์

นางวิไลลักษณ์ จูมจันทร์
นางสาวเนตรนภา จันวรรณ์

15,000

ตกลงราคาจ้าง นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

- ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ

3,800
1,200

ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ

ร้านวังน้ําเย็นเครื่องเขียน
ร้านตึกส้มสตูดิโอ

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-22-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

136 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสถิติข้อมูล จปฐ. (ค่าจ้างในการ
จัดเก็บข้อมูลและค่าบันทึกข้อมูล)

137 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
138 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
139 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
63,888 ตกลงราคาจ้าง นางสันทนี ศิริเวช
นางสาวสุทิน งอนกระโทก
นางสาวชลธิชา วิมลอรรถ
นางจินตนา หมุดเพ็ชร
นางสมใจ อิ่มสกุล
นายประยูร สมพงษ์
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
นางสมคิด สิงโต
นางหอมจันทร์ กันหาเล่ห์
นางทองเรียบ โพธิมูล
นางปราณี บุราณรัตน์
นางสุดารัตน์ นามชาลี
1,000 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
15,699 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
1,000 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสันทนี ศิริเวช
นางสาวสุทิน งอนกระโทก
นางสาวชลธิชา วิมลอรรถ
นางจินตนา หมุดเพ็ชร
นางสมใจ อิ่มสกุล
นายประยูร สมพงษ์
นางเจนจิรา เถื่อนขวัญ
นางสมคิด สิงโต
นางหอมจันทร์ กันหาเล่ห์
นางทองเรียบ โพธิมูล
นางปราณี บุราณรัตน์
นางสุดารัตน์ นามชาลี
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-23-

ลําดับที่
140
141
142
143
144

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สํานักปลัด)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดประจําโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ประจําเดือนสิงหาคม 2554

145 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 3 ประจําเดือนสิงหาคม 2554
146 ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น (งวดที่ 11)
147 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายภายในเขตเทศบาล

เมืองวังน้ําเย็น
148 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในราชการเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
149 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล Canon IR2022
ครุภัณฑ์เลขที่ 417-52-0003
150 ค่าซ่อมแซมเครื่องปั่นขนสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
38,470
4,970
50,850
560
6,000
20,020
99,500

วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาซื้อ
ตกลงราคาจ้าง

หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ

ตกลงราคาจ้าง นางเสาร์ เพ็งผาย
สอบราคา หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
นางเสาร์ เพ็งผาย
หจก.สํารวยวังน้ําเย็น 2005

99,000

ตกลงราคาจ้าง นายโชคชัย ผลทรัพย์

นายโชคชัย ผลทรัพย์

2,015
9,095

ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ตกลงราคาจ้าง บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง

7,600

ตกลงราคาจ้าง นายสําราญ โสพี

นายสําราญ โสพี

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

วังน้ําเย็น ครุภัณฑ์เลขที่ 064-48-0005-004
ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-24-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-17-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1
-17-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ / วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

