
ข้อ O21

ล ำดับท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินท่ีซ้ือหรือ

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ส่ังซ้ือน้้ำด่ืม จ้ำนวน 6 ถัง 210.00            210.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืม มังกรทอง ร้ำนน้้ำด่ืม มังกรทอง พิจำรณำจำกคุณภำพ ใบส่ังซ้ือ 2/2566

รำคำท่ีเสนอ 210.- บำท รำคำท่ีตกลง 210.- บำท และเป็นร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ ลงวันท่ี 1 พ.ย. 65

ประเภทน้ีโดยตรง

2 จ้ำงเหมำบริกำรฯ เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำร 36,399.92        36,399.92     เฉพำะเจำะจง นำงสำวพีรญำ สุริสุระ นำงสำวพีรญำ สุริสุระ  เป็นรำคำท่ีเหมำะสม สัญญำจ้ำง 4/2566

1 ต้ำแหน่ง (ชุมชน) รำคำท่ีเสนอ 36,399.92 บำท รำคำท่ีตกลง 36,399.92 บำท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีก้ำหนด ลงวันท่ี 4 พ.ย. 65

และมีคุณสมบัติตรงตำม TOR

3 เช่ำรถยนต์รำชกำร จ้ำนวน 1 คัน 939,600.00       939,600.00    e-Bidding 1. บริษัท แอ๊ดวำนซ์ โกบอล จ้ำกัด บริษัท แอ๊ดวำนซ์ โกบอล จ้ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสม สัญญำเช่ำ ช.2/2566

สัญญำ 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-2570) รำคำท่ีเสนอ 906,000.- บำท รำคำท่ีตกลง 889,389.91 บำท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีก้ำหนด ลงวันท่ี 4 พ.ย. 65

ระยะเวลำ 58 เดือน 27 วัน และมีคุณสมบัติตรงตำม TOR

2. บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ้ำกัด นับต้ังแต่วันท่ี 4 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 70

รำคำท่ีเสนอ 924,480.- บำท

4 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองพิมพ์เอกสำร DRUM 4,000.00          4,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ พิจำรณำจำกคุณภำพ ใบส่ังซ้ือ 3/2566

ย่ีห้อ OKI รุ่น B412 รำคำท่ีเสนอ 3,800.- บำท รำคำท่ีตกลง 3,800.- บำท และเป็นร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ ลงวันท่ี 7 พ.ย. 65

ประเภทน้ีโดยตรง

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 1 เคร่ือง 120,000.00       120,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเมช่ัน จ้ำกัด บริษัท เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเมช่ัน จ้ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 4/2566

(ถ่ำยเอกสำรขำวด้ำ และสี  ควำมเร็ว 25 แผ่น/นำที) รำคำท่ีเสนอ 92,000.- บำท รำคำท่ีตกลง 92,000.- บำท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีก้ำหนด ลงวันท่ี 10 พ.ย. 65

และมีคุณสมบัติตรงตำม TOR

6 ส่ังซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง จ้ำนวน 2 คัน 36,000.00        36,000.00     เฉพำะเจำะจง บจ.สหธรำทรัพย์ ปิโตรเลียม บจ.สหธรำทรัพย์ ปิโตรเลียม พิจำรณำจำกคุณภำพ  ใบส่ังซ้ือ 5/2566

(ทะเบียน 1กย 848 กทม. และ กง 6904 นย.) รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท รำคำท่ีตกลง 36,000.- บำท และเป็นร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ ลงวันท่ี 10 พ.ย. 65

(ชุมชน) ประเภทน้ีโดยตรง

7 จ้ำงเหมำบริกำรฯ ผู้ช่วยด้ำนเทคนิค 1 ต้ำแหน่ง 27,500.00        27,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุทธิภัทร มำกแสน นำยสุทธิภัทร มำกแสน  เป็นรำคำท่ีเหมำะสม สัญญำจ้ำง 5/2566

(กรมธุรกิจพลังงำน) รำคำท่ีเสนอ 27,500.- บำท รำคำท่ีตกลง 27,500.- บำท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีก้ำหนด ลงวันท่ี 17 ต.ค.65

  และมีคุณสมบัติตรงตำม TOR

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

หน่วยงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครนำยก



8 จ้ำงเหมำบริกำรฯ เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำน 1 ต้ำแหน่ง 27,500.00        27,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญพัทธ์ กูลสวัสด์ิ นำงสำวธัญญพัทธ์ กูลสวัสด์ิ  เป็นรำคำท่ีเหมำะสม สัญญำจ้ำง 6/2566

(กรมธุรกิจพลังงำน) รำคำท่ีเสนอ 27,500.- บำท รำคำท่ีตกลง 27,500.- บำท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีก้ำหนด ลงวันท่ี 17 ต.ค.65

  และมีคุณสมบัติตรงตำม TOR

9 ส่ังซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง จ้ำนวน 1 คัน 7,200.00          7,200.00       เฉพำะเจำะจง บจ.สหธรำทรัพย์ ปิโตรเลียม บจ.สหธรำทรัพย์ ปิโตรเลียม พิจำรณำจำกคุณภำพ  ใบส่ังซ้ือ 6/2566

(ทะเบียน 3 ขธ 5209 กทม.)   (งบกรมธุรกิจพลังงำน) รำคำท่ีเสนอ 7,200.- บำท รำคำท่ีตกลง 7,200.- บำท และเป็นร้ำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ ลงวันท่ี 16 พ.ย. 65

ประเภทน้ีโดยตรง

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรสัมมนำฯ 2,400.00          2,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนถ่ำยเอกสำรต้นข้ำวก๊อปป้ี ร้ำนถ่ำยเอกสำรต้นข้ำวก๊อปป้ี เป็นรำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 7/2566

จ้ำนวน 120 ชุด รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท รำคำท่ีตกลง 2,400.- บำท เป็นร้ำนรับจ้ำงถ่ำยเอกสำรโดยตรง ลงวันท่ี 17 พ.ย. 65

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 6 รำยกำร 20,000.00        20,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ วัน พำณิชย์ ร้ำนเอ วัน พำณิชย์ เป็นรำคำท่ีเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 8/2566

รำคำท่ีเสนอ 20,000.- บำท รำคำท่ีตกลง 20,000.- บำท พิจำรณำจำกคุณภำพ ลงวันท่ี 24 พ.ย. 65

หมำยเหตุ : ๑. กรณีไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในเดือนน้ันด้วย

              ๒. ให้ส่วนรำชกำรจัดท้ำสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นรำยเดือน น้ำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน

                กรณีส่วนรำชกำรไม่มีเว็บไซต์ของส่วนรำชกำรสำมำรถน้ำข้อมูลฯ มำลงในเว็บไซต์จังหวัดนครนำยกได้ โดยให้ประสำนงำนกับกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส้ำนักงำนจังหวัดนครนำยก


