สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ธุรการ(ตั้งแต่ ๑ ตค.
๖๐-๓๑ มีค.๖๑)
จ้างเหมาปฏิบัติงาน
เขียนแบบ(ตั้งแต่ ๑ ตค.
๖๐-๓๑ มีค.๖๑)
จ้างเหมาปฏิบัติงานผัง
เมือง(ตั้งแต่ ๑ ตค.๖๐๓๑ มีค.๖๑)
จัดซื้อน้ํามันฯ(๑ ตค.
๖๐-๓๑มีค.๖๑)
จัดซื้อ นสพ.(๑ ตค.๖๐๓๐ กย.๖๑)
จ้างซ่อมแซมเขื่อนริม
แม่น้ําเจ้าพระยา
ม.๓ และม.๕
ต.ท่าน้ําอ้อย อ.พยุหะ
คีรี จ.นครสวรรค์

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
นางปรางศรี พันธุ์กลั่น

จํานวนเงิน
๓๖,๐๐๐

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
นางปรางศรี พันธุ์กลั่น ๓๖,๐๐๐

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๓๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

๔๒,๐๐๐

”

นายอรุช พิมพ์หนู

๔๒,๐๐๐

นายอรุช พิมพ์หนู

๔๒,๐๐๐

”

จ้างเลขที่ ๒/๖๑ ลว.๑๘ ตค.๖๐

๕๑,๐๐๐

”

น.ส.ธนันญ์ภร วังอรุณ

๕๑,๐๐๐

น.ส.ธนันญ์ภร วังอรุณ

๕๑,๐๐๐

”

จ้างเลขที่ ๓/๖๑ ลว.๑๘ ตค.๖๐

๙๐,๐๐๐

”

๙๐,๐๐๐

”

ตกลงราคาที่ ๔/๖๑ ลว.๑๘ ตค.๖๐

”

หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
ร้านสหะยนต์
หนังสือพิมพ์
บ.เพชรวดีก่อสร้าง จก

๙๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
ร้านสหะยนต์
หนังสือพิมพ์
บ.เพชรวดีก่อสร้าง จก

๕,๐๐๐

”

ซื้อเลขที่ ๕/๖๑ ลว.๑๘ ตค.๖๐

๑๖๐,๐๐๐

”

สัญญาเลขที่ ๑/๖๑ ลว.๒๗ พย.๖๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

”

๕,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

จ้างเลขที่ ๑/๖๑ ลว.๑๘ ตค.๖๐

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างซ่อมประตู สนง.
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บม
๒๖๔๕ นว
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน
บย ๓๕๖๑นว
จัดซื้อวัสดุสนง.
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯและวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
๘. จัดทําตรายาง
๙. จัดซื้อวัสดุสนง.
๑๐. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
๑๑. จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บม
๒๖๔๕

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

๑,๘๐๐
๑,๐๕๐

เฉพาะเจาะจง
”

๑,๔๐๐

”

๔,๙๔๕
๕๙๐
๓,๓๗๐

”
”
”

๙๘๕

”

๓๖๐
๔,๙๖๐
๓๐,๖๖๕
๑๑,๖๐๐

”
”
”
”

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
นส.รัศมี จีรังสวัสดิ์
ร้านทรงวิทย์มอเตอร์
แอร์
ร้านสวรรค์วิถแี อร์
ร้านศรีครุภัณฑ์
ร้านทีพีคอมเซ็นเตอร์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
หสน.แสงศิลป์การพิมพ์
ร้านศรีครุภัณฑ์
ร้านสุจิราภรณ์
ร้านสังคมหม้อน้ํา

จํานวนเงิน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
๑,๘๐๐
นส.รัศมี จีรังสวัสดิ์
๑,๐๕๐
ร้านทรงวิทย์มอเตอร์
แอร์
๑,๔๐๐
ร้านสวรรค์วิถีแอร์
ร้านศรีครุภัณฑ์
ร้านทีพีคอมเซ็นเตอร์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
หสน.แสงศิลป์การพิมพ์
ร้านศรีครุภัณฑ์
ร้านสุจิราภรณ์
ร้านสังคมหม้อน้ํา

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”

จ้างเลขที่ ๖/๖๑ ลว.๙ พย.๖๐
จ้างเลขที่ ๗/๖๑ ลว.๑๓ พย.๖๐

”

จ้างเลขที่ ๘/๖๑ ลว.๑๓ พย๖๐

๔,๙๔๕
๕๙๐
๓,๓๗๐

”
”
”

ซื้อเลขที่ ๙/๖๑ ลว.๑๔ พย.๖๐
จ้างเลขที่ ๑๐/๖๑ ลว.๑๔ พย๖๐
ซื้อเลขที่ ๑๑/๖๑ ลว.๑๕ พย.๖๐

๙๘๕

”

ซื้อเลขที่ ๑๒/๖๑ ลว.๑๕ พย.๖๐

๓๖๐
๔,๙๖๐
๓๐,๖๖๕
๑๑,๖๐๐

”
”
”
”

จ้างเลขที่ ๑๓/๖๑ ลว.๒๑ พย.๖๐
ซื้อเลขที่ ๑๕/๖๑ ลว.๒๑ พย.๖๐
จ้างเลขที่ ๑๖/๖๑ ลว.๒๙ พย.๖๐
จ้างเลขที่ ๑๗/๖๑ ลว.๓๐ พย.๖๐

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่
๑.
๒.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ตู้
ทะเบียน นค ๕๗๕๒

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง
๘,๖๑๐
๓,๗๔๕

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
”

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
ร้านเจ.เอส เซ็นเตอร์
บ.สยามนิสสัน
นครสวรรค์ จก

จํานวนเงิน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
ร้านเจ.เอส เซ็นเตอร์
๘,๖๑๐
บ.สยามนิสสัน
๓,๗๔๕
นครสวรรค์ จก

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จ้างเลขที่ ๑๘/๖๑ ลว.๗ ธค.๖๐
จ้างเลขที่ ๑๙/๖๑ ลว.๗ ธค.๖๐

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่
๑.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างตรวจสภาพรถยนต์
ทะเบียน กย ๕๑๔๐

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง
๖,๘๙๑.๘๗

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
”

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
บ.โตโยต้านครสวรรค์
จก

จํานวนเงิน
๖,๘๙๑.๘๗

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
บ.โตโยต้านครสวรรค์
๖,๘๙๑.๘๗
จก

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จ้างเลขที่ ๒๐/๖๑ ลว.๒๔ มค.๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่
๑.
๒.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างทําตรายาง
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
บ้านบางมะฝ่อ ม.๑และม.๒
ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ ความยาว
๔๗๐ ม.

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

๕๐๐
๒๖,๒๐๐,๐๐๐ ๒๖,๔๐๐,๐๐๐

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
หสน.แสงศิลป์การพิมพ์
บ.เพชรวดีก่อสร้าง จก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จํานวนเงิน
รายชื่อ
จํานวนเงิน
๕๐๐
หสน.แสงศิลป์การพิมพ์ ๕๐๐
๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บ.เพชรวดีก่อสร้าง จก ๒๖,๒๐๐,๐๐๐

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”

จ้างเลขที่ ๒๑/๖๑ ลว.๒๐ กพ.๖๑
สัญญาเลขที่ ๓/๖๑ ลว.๒๓ กพ.๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
จํานวนเงิน
๔,๙๓๐
๒๖,๘๔๐

๓๖,๐๐๐

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
ร้านศรีครุภัณฑ์
๔,๙๓๐
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส ๒๖,๘๔๐
เต็มบิวเดอร์ จก
๔,๙๘๕
ร้านศรีครุภัณฑ์
๙๐,๐๐๐
หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
นางปรางศรี พันธุ์กลั่น ๓๖,๐๐๐

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”

ซื้อเลขที่ ๒๒/๖๑ ลว.๑๕ มีค.๖๑
ซื้อเลขที่ ๒๓/๖๑ ลว.๒๐ มีค.๖๑

”
”
”

ซื้อเลขที่ ๒๔/๖๑ ลว.๒๖ มีค.๖๑
ตกลงราคาที่ ๒๕/๖๑ ลว.๓๐ มีค.
๖๑
จ้างเลขที่ ๒๖/๖๑ ลว.๓๐ มีค.๖๑

๑.
๒.

จัดซื้อวัสดุสนง.
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๔,๙๓๐
๒๖,๘๔๐

เฉพาะเจาะจง
”

๓.
๔.

จัดซื้อวัสดุสนง.
จัดซื้อน้ํามันฯ(ตั้งแต่๑ เมย.-๓๐
กย.๖๑)
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
(ตั้งแต่ ๑ เมย.-๓๐ กย.๖๑)
จ้างเหมาปฏิบัติงานเขียนแบบ
(ตั้งแต่ ๑ เมย.-๓๐ กย.๖๑)
จ้างเหมาปฏิบัติงานผังเมือง
(ตั้งแต่ ๑ เมย.-๓๐ กย.๖๑)
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ําน่าน ม.๑ ต.ทับกฤช
อ.ชุมแสงจ.นครสวรรค์ ความ
ยาว ๑๖๐ ม.

๔,๙๘๕
๙๐,๐๐๐

”
”

๓๖,๐๐๐

”

รายชื่อ
ร้านศรีครุภัณฑ์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านศรีครุภัณฑ์
หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
นางปรางศรี พันธุ์กลั่น

๔๒,๐๐๐

”

นายอรุช พิมพ์หนู

๔๒,๐๐๐

นายอรุช พิมพ์หนู

๔๒,๐๐๐

”

จ้างเลขที่ ๒๗/๖๑ ลว.๓๐ มีค.๖๑

๕๑,๐๐๐

”

น.ส.ธนันญ์ภร วังอรุณ

๕๑,๐๐๐

น.ส.ธนันญ์ภร วังอรุณ

๕๑,๐๐๐

”

จ้างเลขที่ ๒๘/๖๑ ลว.๓๐ มีค.๖๑

๒๖,๓๗๐,๐๐๐

”

สัญญาที่ ๔/๖๑ ลว.๒๐ มีค.๖๑

๕.
๖.
๗.
๘.

๒๖,๓๗๐,๐๐๐

ประกวดราคา หจก.วพิตา
อิเล็กทรอนิกส์

๔,๙๘๕
๙๐,๐๐๐

๒๖,๓๗๐,๐๐๐ หจก.วพิตา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

๑.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๔,๙๓๐

เฉพาะเจาะจง

๒.
๓.

๔,๙๗๔
๒,๑๗๖

”
”

๔.
๕.

จัดซื้อวัสดุสนง.
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ทะเบียน
บม ๒๖๔๖และบย ๓๕๖๑
จัดซื้อวัสดุสนง.
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๔,๙๕๐
๑๓,๔๕๐

”
”

๖.
๗.

จัดซื้อวัสดุสนง.
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๔,๗๖๐
๓,๒๐๐

”
”

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านศรีครุภัณฑ์
หจก.พรหมประกอบ
ปิโตรเลียม
ร้านศรีครุภัณฑ์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านศรีครุภัณฑ์
ร้านเจ.เอสเซ็นเตอร์

จํานวนเงิน
๔,๙๓๐
๔,๙๗๔
๒,๑๗๖
๔,๙๕๐
๑๓,๔๕๐
๔,๗๖๐
๓,๒๐๐

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส ๔,๙๓๐
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านศรีครุภัณฑ์
๔,๙๗๔
หจก.พรหมประกอบ
๒,๑๗๖
ปิโตรเลียม
ร้านศรีครุภัณฑ์
๔,๙๕๐
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส ๑๓,๔๕๐
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านศรีครุภัณฑ์
๔,๗๖๐
ร้านเจ.เอสเซ็นเตอร์
๓,๒๐๐

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อเลขที่ ๒๙/๖๑ ลว.๙ เมย.๖๑

”
”

ซื้อเลขที่ ๓๐/๖๑ ลว.๑๗ เมย.๖๑
จ้างเลขที่ ๓๑/๖๑ ลว.๑๗ เมย.๖๑

”
”

ซื้อเลขที่ ๓๒/๖๑ ลว.๒๓ เมย.๖๑
ซื้อเลขที่ ๓๓/๖๑ ลว.๒๓ เมย.๖๑

”
”

ซื้อเลขที่ ๓๔/๖๑ ลว.๒๔ เมย.๖๑
จ้างเลขที่ ๓๕/๖๑ ลว.๓๐ เมย.๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะซื้อ/จ้าง

วงเงิน
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

๑.
๒.

จัดซื้อวัสดุสนง.
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๑๒,๐๐๐
๒,๕๙๐

เฉพาะเจาะจง
”

๓.

จ้างทําพานพุ่มและพวงมาลา

๑,๕๐๐

”

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
ร้านศรีครุภัณฑ์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านดอกไม้พนาวรรณ์
ฟลาวเวอร์

จํานวนเงิน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
จํานวนเงิน
๑๒,๐๐๐
ร้านศรีครุภัณฑ์
บ.คอมพิวเตอร์โซนซิส ๒,๕๙๐
เต็มบิวเดอร์ จก
ร้านดอกไม้พนาวรรณ์ ๑,๕๐๐
ฟลาวเวอร์

แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
”
”

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อเลขที่ ๓๖/๖๑ ลว.๑ พค.๖๑
ซื้อเลขที่ ๓๗/๖๑ ลว.๒ พค.๖๑
จ้างเลขที่ ๓๘/๖๑ ลว.๑๐ พค.๖๑

