สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

แบบ สขร.1

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3

4
5
6
7

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

(ราคากลาง)
ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-55-0103 เพื่อใช้ในราชการ 3,700.00
กองวิชาการและแผนงาน
ค่าซ่อมแซมรถยนต์กู้ภยั หมายเลขทะเบียน 80-8794 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์ 38,500.00
เลขที่ 011-48-0001
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์บริเวณสองข้างทาง ถนนสายจันทบุรี 99,000.00
- สระแก้ว ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น และบริเวณศูนย์ราชการ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
9,000.00
สระแก้ว ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
9,000.00
กรุงเทพฯ ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
9,000.00
สระแก้ว ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
9,000.00
สระแก้ว ประจาเดือนตุลาคม 2557

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จานวนเงิน 3,700 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 38,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายสารวย อลาศาสตร์
จานวน 99,000 บาท

ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จานวนเงิน 3,700 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 38,500 บาท
นายสารวย อลาศาสตร์
จานวน 99,000 บาท

ตกลงราคาจ้าง นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชัย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท

นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายศักดิ์ชัย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดับ
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง
กรุงเทพฯ ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง
สระแก้ว ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง
สระแก้ว ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
9,000.00 ตกลงราคาจ้าง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมือง
6,500.00 ตกลงราคาจ้าง
วังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 3 x 2 เมตร จานวน 1 ผืน สาหรับ
1,500.00 ตกลงราคาจ้าง
ใช้ในโครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์ (เทศบาลสัญจร)
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 26 รายการ สาหรับใช้ในโครงการเทศบาล 38,000.00 ตกลงราคาซื้อ
ใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์ (เทศบาลสัญจร)
ค่าจัดซื้อน้าดื่ม (น้าแก้วและน้าแข็ง) ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชน
22,750.00 ตกลงราคาซื้อ
สุขสันต์ (เทศบาลสัญจร)
ค่าจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จานวน 24 หลัง ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชน 24,000.00 ตกลงราคาจ้าง
สุขสันต์ (เทศบาลสัญจร)

นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายบรรพต นานคา
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายสีลา สีมา
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 38,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพานิชย์
จานวนเงิน 22,750 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพานิชย์
จานวนเงิน 24,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายบรรพต นานคา
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายสีลา สีมา
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายคับ ดอกสันเทียะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,500 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 38,000 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพานิชย์
จานวนเงิน 22,750 บาท
นางสาวสุภาภร วุฒาพานิชย์
จานวนเงิน 24,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน จานวน 1,250 คน ตามโครงการ
เทศบาลใส่ใจชุมชนสุขสันต์ (เทศบาลสัญจร)
18 ค่าจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน 4 ตัน เพื่อใช้ในงานราชการ
กองช่างเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
19 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจา
เดือนตุลาคม 2557
20 ค่าจัดซือ้ ยางรถยนต์ จานวน 4 เส้น เพื่อใช้กบั รถยนต์ประจาตาแหน่ง
ผู้บริหาร หมายเลขทะเบียน กค 3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่
001-54-0006
21 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
22 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร จานวน 1 ผืน
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดารงธรรม
23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็น รหัสครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 703-52-0010 ของกอง
วิชาการและแผนงาน

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
93,750.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 93,750 บาท
10,700.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,700 บาท
3,050.00 ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 3,050 บาท
28,800.00

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 28,800 บาท

1,400.00

ตกลงราคาซื้อ ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จานวนเงิน 1,400 บาท
750.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
1,300.00 ตกลงราคาจ้าง นายบุญยงค์ ชมเจริญ
จานวนเงิน 1,300 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 93,750 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,700 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 3,050 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 28,800 บาท
ร้านเกษมเซ็นเตอร์
จานวนเงิน 1,400 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 750 บาท
นายบุญยงค์ ชมเจริญ
จานวนเงิน 1,300 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-4-

ลาดับ
ที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

24 ค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดบ่อดักไขมันหมู) โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เมืองวังน้าเย็น
25 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
26 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
27 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
28 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
29 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
30 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)
31 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
ประจาเดือนตุลาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557)

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
2,400.00 ตกลงราคาจ้าง นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
94,066.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 94,066 บาท
14,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 14,500 บาท
7,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 7,000 บาท
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,000 บาท
3,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,500 บาท
2,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 2,500 บาท
1,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายอานวย เทียบมาก
จานวนเงิน 2,400 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 94,066 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 14,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 7,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 2,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 1,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

