สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ลาดั
บที่

แบบ สขร.1

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1 ค่าจัดซื้อธงชาติไทย และธงสีเหลืองตราสัญลักษณ์ ภปร. ขนาด 0.80 ม.
x 2.50 ม. และขาธงเหล็ก เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา
2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
3 ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสองข้างทาง ถนนสายจันทบุร-ี สระแก้ว
ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น และบริเวณศูนย์ราชการเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ประจาสานักงาน
หมายเลขทะเบียน กข 2623 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8035
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-51-0005
6 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1377 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 019-43-0001
7 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-41-0006
8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008

งบประมาณ
(ราคากลาง)
75,000.00
396,075.20
99,000.00

3,500.00
1,460.00
5,720.00
2,800.00
1,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ ร้าน ดี ดี กรุ๊ป
จานวนเงิน 75,000 บาท
วิธกี รณีพเิ ศษ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 396,075.20 บาท
สอบราคา นายสารวย อลาศาสตร์
จานวนเงิน 99,000 บาท

ร้าน ดี ดี กรุ๊ป
จานวนเงิน 75,000 บาท
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จานวนเงิน 396,075.20 บาท
นายสารวย อลาศาสตร์
จานวนเงิน 99,000 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,720 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,800 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,000 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,500 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,460 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 5,720 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,800 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-2-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

9 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลข
ทะเบียน กค-3440 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-0006
10 ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ประจาสานักงาน หมายเลข
ทะเบียน กข-2623 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-45-0002
11 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
สระแก้ว ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
12 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
13 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้ว ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
14 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4895
สระแก้ว ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
15 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 94-0602
กรุงเทพฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
16 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296
สระแก้ว ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
17 ค่าจ้างแรงงานประจารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5301
สระแก้ว ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557

งบประมาณ
(ราคากลาง)
3,600.00
1,640.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,640 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายศักดิ์ชาย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายบรรพต นานคา
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายสีลา สีมา
จานวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 3,600 บาท
ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 1,640 บาท
นายอภิชาติ จันทิ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายศักดิ์ชาย ภักดี
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภานุมาตร์ เนาวฤทธิ์
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายภูวนาท โชคเฉลิม
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายประพัด หิมะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายบรรพต นานคา
จานวนเงิน 9,000 บาท
นายสีลา สีมา
จานวนเงิน 9,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-3-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2296 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 005-53-0008
19 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกร และชาแหละเนื้อสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
20 ค่าจ้างเหมากวาดขยะ และรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
21 ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะภายในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ประจาเดือนตุลาคม 2557
22 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
23 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ประจา
เดือนพฤศจิกายน 2557
24 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 7 รายการ ตามโครงการเข้ามาเทศบาล
รอนานไม่มีเบื่อ ประจาปี พ.ศ.2558
25 ค่าซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บค-150 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-40-0001

งบประมาณ
(ราคากลาง)
11,500.00
85,800.00
99,000.00
99,000.00
20,770.00
2,800.00

20,000.00
4,200.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 11,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 99,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จานวนเงิน 99,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 20,770 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,800 บาท

ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 11,500 บาท
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท
หจก.สารวยวังน้าเย็น 2005
จานวนเงิน 99,000 บาท
นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
จานวนเงิน 99,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นศึกษาภัณฑ์
จานวนเงิน 20,770 บาท
นายสุเทพ อาปะโกเศศ
จานวนเงิน 2,800 บาท

ตกลงราคาซื้อ นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 20,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 4,200 บาท

นางสาวสุภาภร วุฒาพาณิชย์
จานวนเงิน 20,000 บาท
ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 4,200 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-4-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

26 ค่าจ้างเหมาทาอาหารว่าง พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ใน
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
27 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ท ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร และค่าจ้างเหมา
พิมพ์ปา้ ยสติ๊กเกอร์ฟวิ เจอร์บอร์ด ขนาด 0.6 x 1.2 เมตร สาหรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
28 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 416-51-0058 สาหรับใช้ใน
ราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
29 ค่าซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บค-150 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-40-0001
30 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลสุนทรภู่
จังหวัดระยอง
31 ค่าจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
32 ค่าตรวจเช็คและซ่อมบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2666
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-56-0008
33 ค่าซ่อมรถยนต์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน กค-3440 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 001-54-00006

งบประมาณ
(ราคากลาง)
23,250.00
1,330.00

650.00
1,250.00
1,000.00
10,298.75
4,519.68

5,585.40

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 23,250 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,330 บาท

นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 23,250 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 1,330 บาท

ตกลงราคาจ้าง ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 650 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านเล็กมอเตอร์
จานวนเงิน 1,250 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,298.75 บาท
ตกลงราคาจ้าง บริษทั โตโยต้าสระแก้ว ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด
จานวนเงิน 4,519.68 บาท
ตกลงราคาจ้าง บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จากัด
จานวนเงิน 5,585.40 บาท

ร้านฟีนิกซ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน 650 บาท
ร้านเล็กมอเตอร์
จานวนเงิน 1,250 บาท
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 1,000 บาท
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,298.75 บาท
บริษทั โตโยต้าสระแก้ว ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด
จานวนเงิน 4,519.68 บาท
บริษทั สระแก้วฮอนด้าคาร์ส์ จากัด
จานวนเงิน 5,585.40 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7
แบบ สขร.1

-5-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

34 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุดในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
35 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแท่น
เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ชารุดทรุดโทรม
36 ค่าจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนลาดยางที่ชารุดในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
37 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถตักหน้าขุดหลัง
หมายเลขทะเบียน ตค-2413 สระแก้ว
38 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 417-56-0004 เพื่อใช้ใน
ราชการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
39 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 417-52-0003 เพื่อใช้ใน
ราชการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
40 ค่าจ้างเหมาฆ่าสุกรและชาแหละเนื้อสุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
41 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่อง Boiler ในการผลิตไอน้า ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนตุลาคม 2557

งบประมาณ
(ราคากลาง)
99,680.00
5,620.00
10,700.00
56,710.00
20,882.00
17,485.00
85,800.00
14,510.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาซื้อ ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
จานวนเงิน 99,680 บาท
จานวนเงิน 99,680 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.โชคพานิชวัสดุ
หจก.โชคพานิชวัสดุ
จานวนเงิน 5,620 บาท
จานวนเงิน 5,620 บาท
ตกลงราคาซื้อ หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
หจก.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป
จานวนเงิน 10,700 บาท
จานวนเงิน 10,700 บาท
ตกลงราคาซื้อ บริษทั สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จากัด บริษทั สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จากัด
จานวนเงิน 56,710 บาท
จานวนเงิน 56,710 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนเงิน 20,882 บาท
จานวนเงิน 20,882 บาท
ตกลงราคาจ้าง หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
หจก.ปิยะวรรณออโตเมชั่น
จานวนเงิน 17,485 บาท
จานวนเงิน 17,485 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
นายพงษ์อนันต์ บุตรดี
จานวนเงิน 85,800 บาท
จานวนเงิน 85,800 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 14,510 บาท
จานวนเงิน 14,510 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-6-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

42 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สานักงานเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวน 2 เครื่อง
43 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น อบต.ช่องแคบ จ.ตาก และสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
44 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงาน
เทศบาลตาบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
45 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2557 ครั้งที่ 1/2557
46 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษา
ดูงานสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
47 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษา
ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ จังหวัดตาก
48 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1245 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0006

งบประมาณ
(ราคากลาง)
12,400.00
2,000.00

800.00
1,250.00
4,500.00
500.00

4,990.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 12,400 บาท
ตกลงราคาซื้อ นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 2,000 บาท

ร้านวังน้าเย็นออโต้ซาวด์
จานวนเงิน 12,400 บาท
นางสาววาสนา ชานาญอักษร
จานวนเงิน 2,000 บาท

ตกลงราคาจ้าง นางสาววาสนา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 800 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,250 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 4,500 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 500 บาท

นางสาววาสนา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 800 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 1,250 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 4,500 บาท
นางสาววนิดา ยศรุ่งเรือง
จานวนเงิน 500 บาท

ตกลงราคาจ้าง ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 4,990 บาท

ร้านช่างไก่รุ่งเจริญยนต์
จานวนเงิน 4,990 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-7-

ลาดั
บที่

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

49 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1245 สระแก้ว
ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0006
50 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน
ตค 2412 สระแก้ว ครุภณ
ั ฑ์เลขที่ 011-51-0004
51 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์ปา้ ยโฆษณาและเผยแพร่ข่าวลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
52 ค่าจ้างเหมาเช่าเวที เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง
ประจาปี 2557 ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
53 ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่อง Boiler ในการผลิตไอน้า ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
54 ค่าจัดซื้อน้ามันไฮดรอลิค เบอร์ 68 เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ 81-2296
สระแก้ว ครุภณ
ั ฑเลขที่ 005-53-0008
55 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
56 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557

งบประมาณ
(ราคากลาง)
7,090.00
2,900.00
6,000.00
20,000.00
14,510.00

2,340.00
9,000.00
9,000.00

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคาจ้าง ร้านอู่กิจการช่าง
จานวนเงิน 7,090 บาท
ตกลงราคาจ้าง ร้านวังน้าเย็นไฮดรอลิค
จานวนเงิน 2,900 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางสาวอรอุมา อร่ามศรี
จานวนเงิน 6,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายเดชนรินทร์ เดชโฮม
จานวนเงิน 20,000 บาท
ตกลงราคาซื้อ นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 14,510 บาท

ร้านอู่กิจการช่าง
จานวนเงิน 7,090 บาท
ร้านวังน้าเย็นไฮดรอลิค
จานวนเงิน 2,900 บาท
นางสาวอรอุมา อร่ามศรี
จานวนเงิน 6,000 บาท
นายเดชนรินทร์ เดชโฮม
จานวนเงิน 20,000 บาท
นายภูวเดช กุลประดิษฐ์
จานวนเงิน 14,510 บาท

ตกลงราคาซื้อ ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,340 บาท
ตกลงราคาจ้าง นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
ตกลงราคาจ้าง นางถัน บุญมี
จานวนเงิน 9,000 บาท

ร้านอู่เปี๊ยกการช่าง
จานวนเงิน 2,340 บาท
นายคับ ดอกสันเที๊ยะ
จานวนเงิน 9,000 บาท
นางถัน บุญมี
จานวนเงิน 9,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
-8-

ลาดั
บที่
57
58
59
60

วงเงิน

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณ

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

(ราคากลาง)
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าตลาดสด เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 6,500.00 ตกลงราคาจ้าง นายทราย โมธินา
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
จานวนเงิน 6,500 บาท
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การจัดงาน สืบสาน
17,640.00 ตกลงราคาจ้าง นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี 2558
จานวนเงิน 17,640 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์อิงค์เจ็ท สาหรับใช้ในการดาเนินการ 22,500.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านตึกส้มสตูดิโอ
ตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวนเงิน 22,500 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
86,825.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 86,825 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
15,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นคิ มวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัดเทศบาล)
7,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 7,500 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
2,500.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 2,500 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)
2,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 2,000 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองวิชาการและแผนงาน)
3,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 3,000 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
4,000.00 ตกลงราคาซื้อ สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557)
จานวนเงิน 4,000 บาท

ตรวจถูกต้อง
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายทราย โมธินา
จานวนเงิน 6,500 บาท
นางสาวสองเมือง สิทธิประเสริฐ
จานวนเงิน 17,640 บาท
ร้านตึกส้มสตูดิโอ
จานวนเงิน 22,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 86,825 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 15,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 7,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 2,500 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 2,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 3,000 บาท
สหกรณ์นิคมวังน้าเย็นสอง จากัด
จานวนเงิน 4,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

