สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

5

6

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าตั้งเบรคหลังและค่าแรงอ๊อกท่อน้้าฉีดตัวบน รถบรรทุกน้้า หมายเลข
ทะเบียน 80-5390 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 003-48-0001
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข-6351 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข-3029 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-46-0003
ค่าเปลีย่ นถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลีย่ นกรองเครื่อง,เติมสารเคลือบเครื่องยนต์
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7121 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์
เลขที่ 001-49-0004
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบปัดน้้าฝน จ้านวน 1 ชุด) เพื่อใช้กับ
รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9606 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
002-48-0002
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 เพื่อจ่ายเป็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
900.00

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่ช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จ้านวนเงิน 900 บาท
1,250.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
3,750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,750 บาท
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,600 บาท
400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 400 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่ช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จ้านวนเงิน 900 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 1,250 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,750 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 400 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 1.5 x 4 เมตร จ้านวน 1 ผืน
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในโครงการฯ
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อเดินทางตามโครงการฯ
จ้านวน 3 คัน
7 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556
8 ค่าซ่อมเปลี่ยนสายไฮโดรลิค เชื่อมท่อไฮโดรลิค และซ่อมหูกระจก
มองข้างด้านซ้าย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
9 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-48-0009
เพื่อใช้ในราชการส้านักปลัด เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
10 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้ท้าการ
ต้มน้้าร้อนส้าหรับลวกสุกรในโรงฆ่าสัตว์ฯ ประจ้าเดือนตุลาคม 2556

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเชย์อาร์ต
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
20,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
28,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 28,500 บาท
51,000.00 ตกลงราคาจ้าง บริษทั ศรีไพฑูรย์ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 51,000 บาท
2,860.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,860 บาท
3,600.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่ช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จ้านวนเงิน 3,600 บาท
7,920.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 7,920 บาท
18,960.00 ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,960 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านเชย์อาร์ต
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 20,000 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 28,500 บาท
บริษทั ศรีไพฑูรย์ กรุ๊ป
จ้านวนเงิน 51,000 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จ้านวนเงิน 2,860 บาท
ร้านอู่ช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จ้านวนเงิน 3,600 บาท
ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จ้านวนเงิน 7,920 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จ้านวนเงิน 18,960 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

11 ค่าจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้้าภายในตลาดสด
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนตุลาคม 2556
12 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนตุลาคม 2556
13 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและช้าแหละเนื้อสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ประจ้าเดือนตุลาคม 2556
14 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนสายจันทบุรี สระแก้ว ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นฯ ประจ้าเดือนตุลาคม 2556
15 ค่าซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-2412 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0005
16 ค่ารับรองคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม
17 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6351 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-50-0002

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเทียะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
58,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท
99,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายส้ารวย อล้าศาสตร์
จ้านวนเงิน 99,000 บาท
11,181.50 ตกลงราคาจ้าง บริษทั สยามกลการอะไหล่ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 11,181.50 บาท

189,000.00

สอบราคา

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 189,000 บาท
8,400.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 8,400 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

นายทราย โมธินา
จ้านวนเงิน 6,500 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จ้านวนเงิน 58,500 บาท
นายส้ารวย อล้าศาสตร์
จ้านวนเงิน 99,000 บาท
บริษทั สยามกลการอะไหล่ จ้ากัด
จ้านวนเงิน 11,181.50 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 189,000 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 8,400 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้้ามันเครื่องเติมสาร
เคลือบเครื่องยนต์ รถยนต์ประจ้าต้าแหน่งผู้บริหาร หมายเลขทะเบียน
กค 3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
19 ค่าจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ภปร. ขนาดกว้าง 60 ซม.
ยาว 90 ซม. จ้านวน 760 คู่
20 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 รายการ เพื่อใช้ราชการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
21 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 เครื่อง ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
416-51-0055 เพื่อใช้ในราชการกองวิชาการและแผนงาน
22 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
กองช่าง เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
23 ค่าจ้างท้าพวงมาลา เพื่อใช้ถวายราชสักการะในวันปิยะมหาราช
จ้านวน 1 พวง
24 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ SHARP MX-500AT (M453U)
จ้านวน 1 ตลับ
25 ค่าจ้างเหมาก้าจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้้า) ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
3,825.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,825 บาท
98,800.00 ตกลงราคาซื้อ นายส้ารวย อล้าศาสตร์
จ้านวนเงิน 98,800 บาท
7,800.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 7,800 บาท
3,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 3,500 บาท
81,820.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 81,820 บาท
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
6,990.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จ้านวนเงิน 6,990 บาท
1,200.00 ตกลงราคาจ้าง นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 1,200 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จ้านวนเงิน 3,825 บาท
นายส้ารวย อล้าศาสตร์
จ้านวนเงิน 98,800 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 7,800 บาท
ร้านเอ็นเอสพีไมโครเทค
จ้านวนเงิน 3,500 บาท
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จ้านวนเงิน 81,820 บาท
นางสาวประภัสสร สุวรรณชาติ
จ้านวนเงิน 1,500 บาท
หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จ้านวนเงิน 6,990 บาท
นายอ้านวย เทียบมาก
จ้านวนเงิน 1,200 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-5วงเงิน

ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา เทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น
27 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 29.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร
28 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยไวนิลอิงค์เจ็ทเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศ
และความอาลัยการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จ้านวน 2 ผืน
29 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2556 เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

3,000.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
86,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายมานะ ยิ้มกลาง
จ้านวนเงิน 86,000 บาท
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

75,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 75,000 บาท
75,000.00 ตกลงราคาจ้าง นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 75,000 บาท
26,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 26,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
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ร้านกิ่งแก้วเครื่องเย็น
จ้านวนเงิน 3,000 บาท
นายมานะ ยิ้มกลาง
จ้านวนเงิน 86,000 บาท
นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จ้านวนเงิน 9,000 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จ้านวนเงิน 75,000 บาท
นางสวาท แสงรอดรัตน์
จ้านวนเงิน 75,000 บาท
นางสาวประไพ โมกกรานต์
จ้านวนเงิน 26,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
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ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

30 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)
31 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)
32 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)
33 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)
34 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้านักปลัด)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)
35 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจ้าเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)
82,330.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 82,330 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท
18,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 18,000 บาท
500.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท
30,430.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 30,430 บาท
3,300.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 3,300 บาท
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หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 82,330 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 18,000 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 500 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 30,430 บาท
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วสิ
จ้านวนเงิน 3,300 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

