งบหนาสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕8
ลําดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

จํานวนโครงการ

รวมวงเงิน

รวมราคากลาง

งบประมาณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
จัดจางโดยวิธีตกลงราคา
จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
จัดจางโดยวิธีสอบราคา
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา
จัดจางโดยวิธีประกวดราคา
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส
รวม

รวมราคาที่พิจารณา

วงเงินต่ํากวาหรือสูงกวา

คัดเลือก

ราคากลาง(+สูง)(-ต่ํากวา)

หมายเหตุ

19
11

10,557,000.00
31,752,000.00

10,557,000.00
31,752,000.00

157,986.32
278,353.99

-10,399,013.68
-31,473,646.01

3

6,120,000.00

6,120,000.00

6,120,000.00

0

33

48,429,000.00

48,429,000.00

6,556,340.31

-41,872,659.69

ไดนําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามแบบ สขร.๑ (ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕8)
เผยแพร เมื่อวันที่..............................เดือน......กุมภาพันธ........พ.ศ...๒๕๕๘.................โดยวิธี..........................ประชาสัมพันธ/เว็บไซต.....................................................
ไมไดนําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามแบบ สขร.๑ เผยแพร เหตุเพราะ.......................................................................................................................................................

ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส

จัดซื้อครุภัณฑอื่น ๆ (ชุดมาสคอต) (กองการศึกษาฯ)

วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง
(ราคากลาง)

120,000

พิเศษ

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บ.ปนังเทรดดิ้ง
120,000 บ.ปนังเทรดดิ้ง
120,000 เสนอรายละเอียดถูก
รานชัยนรินทรสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
126,000
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

2

6
7
8

จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ป 2558 (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ป 2558 (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ป 2558 (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อน้ําดื่มตามโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ป 2558 (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองพัสดุฯ)
จัดซื้อวารสาร (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (กองคลัง)

9
10
11
12
13
14

จัดซื้อวารสาร (กองคลัง)
จัดซื้อวารสาร (กองชาง)
จัดซื้อวารสาร (กองกิจการสภา)
จัดซื้อวารสาร (สํานักปลัด)
จัดซื้อวารสาร (กองแผนฯ)
จัดซื้อวารสาร (กองพัสดุฯ)

3
4
5

1,400,000 ตกลงราคา รานแสงฟา

6,095 รานแสงฟา

6,095

1,400,000 ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด เซอรวิส

5,730 รานนรากอปป แอนด เซอรวิส

5,730

1,400,000 ตกลงราคา บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

25,771 บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

25,771

1,400,000 ตกลงราคา รานเสถียร

50,180 รานเสถียร

50,180

62,000 ตกลงราคา ราน ป.ปลาพาณิชย
100,000 ตกลงราคา รานกาววิทยา
550,000 ตกลงราคา บ.ยางไทยใตจังหวัด
นราธิวาส จํากัด
450,000 ตกลงราคา รานกาววิทยา
140,000 ตกลงราคา รานกาววิทยา
๓๙๕,๐๐๐ ตกลงราคา รานกาววิทยา
395,000 ตกลงราคา รานกาววิทยา
๒๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา รานกาววิทยา
๔๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา รานกาววิทยา

1,200 ราน ป.ปลาพาณิชย
400 รานกาววิทยา
2,648.70 บ.ยางไทยใตจังหวัด
นราธิวาส จํากัด
560 รานกาววิทยา
400 รานกาววิทยา
960 รานกาววิทยา
1,600 รานกาววิทยา
600 รานกาววิทยา
560 รานกาววิทยา

1,200
400
2,648.70
560
400
960
1,600
600
560

-๒แบบ สขร. ๑

ลําดับที่
15

งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (กองชาง)

วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง
(ราคากลาง)

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1,000,000 ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972 6,811.62 บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972 6,811.62
จํากัด

16
17
18
19
20
21

22

23
24

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง)
๑๐๐,๐๐๐
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองแผนฯ)
200,000
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองแผนฯ)
200,000
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)
395,000
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (กองกิจการสภา) 320,000
จัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อ
5,000,000
แจกจายแกผูประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส
ประจําปงบประมาณ 2558 (สํานักปลัด)
จัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการชวยเหลือผูประสบ
๑,๐๐๐,๐๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
พิเศษ

จํากัด

13,880 รานนรากอปป แอนด เซอรวิส 13,880
บ.ก.จักรวาล (2003) จํากัด
11,000 บ.ก.จักรวาล (2003) จํากัด 11,000
3,300 รานนรากอปป แอนด เซอรวิส
3,300
รานนรากอปป แอนด เซอรวิส
รานสุวรรณสาสน
22,640 รานสุวรรณสาสน
22,640
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
3,650 หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
3,650
หจก.ยะอิง การคา
5,000,000 หจก.ยะอิง การคา
5,000,000 เสนอรายละเอียดถูก
รานนรากอปป แอนด เซอรวิส

ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

พิเศษ

หจก.ยะอิง การคา

1,000,000 หจก.ยะอิง การคา

1,000,000 เสนอรายละเอียดถูก

อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ

ตองตรงตามที่กําหนด

2558 ของ อบจ.นธ (สํานักปลัด)
จัดจางทําอาหารกลองตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 1,400,000 ตกลงราคา นางยารียะ ตาเยะ
ประจําป 2558 โดย อบจ.นธ. (กองการศึกษาฯ)
จัดจางเหมาเครื่องเลนเด็ก ตามโครงการวันเด็ก
1,400,000 ตกลงราคา รานธนาศิลป
แหงชาติ ประจําป 2558 โดย อบจ.นธ.
(กองการศึกษาฯ)
-3-

ไวและราคาต่ําสุด

30,0000 นางยารียะ ตาเยะ
25,000 รานธนาศิลป

30,0000
25,000

แบบ สขร. ๑

ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33

งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕8
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วงเงินประมาณ วิธีซื้อ/จาง
(ราคากลาง)

การเสนอราคา
การพิจารณาคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
๑,๔๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา รานธนาศิลป
23,625 รานธนาศิลป
23,625

จัดจางทําปายไวนิล ตามโครงการวันเด็กประจําป
2558 โดย อบจ.นธ. (กองการศึกษาฯ)
จัดจางเชาเวทีพรอมเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็ก ๑,๔๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา นายฮาแว วาซอ
30,000 นายฮาแว วาซอ
30,000
ประจําป 2558 โดย อบจ.นธ. (กองการศึกษาฯ)
จัดจางเก็บขยะมูลฝอย (สํานักปลัด)
12,000 ตกลงราคา อบต.ลําภู
1,000 อบต.ลําภู
1,000
จัดจางพิมพปก เขาปก เย็บเลม รายงานผลการ
70,000 ตกลงราคา รานแกวเซอรวิส
10,680 รานแกวเซอรวิส
10,680
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (กองแผนฯ)
จัดจางพิมพปก เขาปก เย็บเลม รายงานผลการ
70,000 ตกลงราคา รานแกวเซอรวิส
2,400 รานแกวเซอรวิส
2,400
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (กองแผนฯ)
จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
6,500,000 ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 5,654.95 บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 5,654.95
80-4069 (กองชาง)
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด
จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
6,500,000 ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 73,607.81 บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 73,607.81
80-4071 (กองชาง)
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด
จัดจางรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน 80-4072 ๖,๕๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 46,721.55 บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 46,721.55
(กองชาง)
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด
จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
6,500,000 ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 29,664.68 บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 29,664.68
80-4075 (กองชาง)
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด

ผูจัดทํา กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่
กุมภาพันธ 2558

