ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ราคากลาง

1

จัดจางซอมรถยนต ทะเบียน กข-3572

1,315.03

-

2

จัดจางซอมรถยนตกะบะ 4 ประตู ทะเบียน 11,428.67
กข-7151

-

3

จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

1,500

-

4

จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
80-3844

6,500

-

5

จัดจางซอมแพขนานยนต ร.ส.พ.8

28,050.00

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา บริษัท ปตตานีเจริญ บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972)จํากัดเทรดดิ้ง (1972)จํากัด
1,315.03 บาท 1,315.03 บาท
ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย บริษัท พิธานพาณิชย
จํากัด สาขานราธิวาส จํากัด สาขานราธิวาส
11,428.67 บาท 11,428.67 บาท
ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
เซอรวิส
1,500 บาท
1,500 บาท
ตกลงราคา รานอุสมานการชาง รานอุสมานการชาง
6,500 บาท
6,500 บาท
ตกลงราคา รานอุสมานการชาง รานอุสมานการชาง
28,050 บาท
28,050 บาท

-

-

-

29/2558
26 พฤษภาคม 2558

-

-

-

-

-

31/2558
24 มิถุนายน 2558

-2ลําดับที่

6

7

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน 12,444.10
80-5412

-

จัดซื้อวารสาร

-

420

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
12,444.10 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท

8

จัดซื้อวารสาร

1,680

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,680 บาท

9

จัดซื้อวารสาร

620

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา
620 บาท

10 จัดซื้อวารสาร

420

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท

11 จัดซื้อวารสาร

620

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา

12 จัดซื้อวารสาร

670

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา

620 บาท
670 บาท

13 จัดซื้อวารสาร

1,040

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,040 บาท

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

590

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
12,444.10 บาท
รานกาววิทยา

-

32/2558
16 มิถุนายน 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420 บาท

รานกาววิทยา
1,680 บาท

รานกาววิทยา
620 บาท

รานกาววิทยา
420 บาท

รานกาววิทยา
620 บาท

รานกาววิทยา
670 บาท

รานกาววิทยา
1,040 บาท

ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
เซอรวิส
590 บาท
590 บาท

-3ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวทยุ

24,635

-

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2,850

-

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

1,020

-

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

23,100

-

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

756

-

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

3,996

-

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

27,516

-

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

37,910

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา รานแสงฟา

รานแสงฟา
24,635 บาท
24,635 บาท
ตกลงราคา บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

2,850 บาท
ตกลงราคา รานสุวรรณสาสน
1,020 บาท
ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
23,100 บาท
ตกลงราคา บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด
756 บาท
ตกลงราคา หางศิริชัย
3,996 บาท
ตกลงราคา รานสุวรรณสาสน
27,516 บาท
ตกลงราคา รานสุวรรณสาสน
37,910 บาท

2,850 บาท
รานสุวรรณสาสน
1,020 บาท
รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
23,100 บาท
บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

756 บาท
หางศิริชัย
3,996 บาท
รานสุวรรณสาสน
27,516 บาท
รานสุวรรณสาสน
37,910 บาท

-

30 มิถุนายน 2558

-

-

-

-

-

15 กรกฎาคม 2558

-

-

-

-

-

15 กรกฎาคม 2558

-

15 กรกฎาคม 2558

-4ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

37,516

-

24 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

10,700

-

25 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

11,021

-

26 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

22,684

-

27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

16,050

-

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

89,800

-

29 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

52,800

-

30 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

96,800

-

31 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

14,445

-

32 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

13,800

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา รานสุวรรณสาสน รานสุวรรณสาสน
37,516 บาท
37,516 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ)
10,700 บาท
10,700 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ)
11,021 บาท
11,021 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ)
22,684 บาท
22,684 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส(อาบอ)
16,050 บาท
16,050 บาท
ตกลงราคา หจก.เอส.วี.คารเซอรวิสหจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
89,900 บาท
89,900 บาท
ตกลงราคา หจก.เอส.วี.คารเซอรวิสหจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
52,800 บาท
52,800 บาท
ตกลงราคา หจก.เอส.วี.คารเซอรวิสหจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
96,800 บาท
96,800 บาท
ตกลงราคา หจก.เอส.วี.คารเซอรวิสหจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
14,445 บาท
14,445 บาท
ตกลงราคา หจก.เอส.วี.คารเซอรวิสหจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
13,800 บาท
13,800 บาท

-

15 กรกฎาคม 2558

-

30 มิถุนายน 2558

-

23 มิถุนายน 2558

-

23 มิถุนายน 2558

-

23 มิถุนายน 2558

-

1 กรกฎาคม 2558

-

1 กรกฎาคม 2558

-

2 กรกฎาคม 2558

-

29 มิถุนายน 2558

-

2 กรกฎาคม 2558

-5ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

12,525

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ตกลงราคา บ.ชัยนรินทรสเตชั้นเนอรี่ บ.ชัยนรินทรสเตชั้นเนอรี่
2 มิถุนายน 2558

12,525 บาท
34 จัดจางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานแขยง ต.เอราวัณ อ.แวงบานริแง(ลูโบะสะโต-บอเกาะ) ต.สากอ
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
35 จัดจางปรับปรุงถนนสายหลังวัดโคกงู-บาน

10,080,000 10,080,000
ปรับลดเหลือ

หจก.มุสลิมมะนังตายอ หจก.มุสลิมมะนังตายอ

10,081,000 บาท 10,080,000 บาท

ปรับลดเหลือ

9,905,000 9,905,000

หจก. สหการคาตนไทร

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

13/2558
12 มกราคม 2558

10,082,000 บาท
1,866,000 1,827,000

ปามัง ม.3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

36 จัดจางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส 923,000
ฟลทติกคอนกรีตสาบบานบลูกายาอิง ตําบล

889,000

รมไทร-บานทรงคีรี ต.เกียร อ.สุคิริน-บานไอร

ยามู ต.เกียร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
37 จัดจางซอมรถยนต ทะเบียน กค-3067

พิเศษ

12,525 บาท

10,127.55

-

พิเศษ

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง

1,827,000 บาท 1,826,000 บาท
หจก.สหการคาตนไทร
1,829,000 บาท
พิเศษ หจก.ซอฟรอน ธุรกิจ
การกอสราง
892,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
890,000 บาท
889,000 บาท
ตกลงราคา บริษัท ปตตานีเจริญ บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972)จํากัดเทรดดิ้ง (1972)จํากัด
10,127.55 บาท 10,127.55 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
55/2558
ตองตรงตามที่กําหนด 25 พฤษภาคม 2558
ไวและราคาต่ําสุด
เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

-

29/2558
9 มีนาคม 2558

33/2558
5 มิถุนายน 2558

-6ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

38 จัดจางซอมแพขนานยนต ร.ส.พ.8

39 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 2 ประตู ทะเบียน
บ-3166

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

32,000

-

434.42

-

40 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน 13,450
80-3845
41 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน 13,575.65
80-4071

-

42 จัดจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่มตาม
โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน อายุไมเกิน

2,750

-

43 จัดจางเชาเครื่องเสียงเพื่อใชในโครงการแขงขัน 72,000
ฟุตบอลเยาวชน อายุไมเกิน 18 ป อบจ.คัพ

-

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา รานอุสมาน การชาง รานอุสมาน การชาง
32,000 บาท
32,000 บาท

-

30/2558

ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย บริษัท พิธานพาณิชย
จํากัด สาขานราธิวาส จํากัด สาขานราธิวาส
434.42 บาท
434.42 บาท
ตกลงราคา รานอุสมาน การชาง รานอุสมาน การชาง
13,450 บาท
13,450 บาท
ตกลงราคา บริษัท ปตตานีเจริญ บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972)จํากัดเทรดดิ้ง (1972)จํากัด
13,575.65 บาท 13,575.65 บาท
ตกลงราคา นายอามีน มะลี
นายอามีน มะลี
2,750 บาท
2,750 บาท

-

-

-

35/2558

19 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

-

34/2558
19 มิถุนายน 2558

-

-

-

25 พฤษภาคม 2558

18 ป อบจ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2558 โดย

อบจ.นราธิวาส

ครั้งที่ 3 ประจําป 2558 โดย อบจ.นราธิวาส

ตกลงราคา นายอามีน มะลี
72,000 บาท

นายอามีน มะลี
72,000 บาท

-7ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

44 จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง ตามโครงการแขงขัน 37,900.00
ฟุตบอลเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป อบจ.คัพ
ครั้งที่ 3 ประจําป 2558

ราคากลาง

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา นายอามีน มะลี
37,900 บาท

45 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแขงขันฟุตบอล 30,000
ตกลงราคา รานนอสปอรต
เยาวชนอายุไมเกิน 18 ป อบจ.คัพ ครั้งที่ 3
30,000 บาท
ประจําป 2558 โดย อบจ.นราธิวาส
46 จัดซื้อถวยรางวัล ตามโครงการแขงขันฟุตบอล 8,400
ตกลงราคา รานนอสปอรต
เยาวชนอายุไมเกิน 18 ป อบจ.คัพ ครั้งที่ 3
8,400 บาท
ประจําป 2558
47 จัดจางปรับปรุงถนนแหลมมะนิม-บานโคกชุมบก 1,748,000 1,749,000 พิเศษ หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
ม.5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
การกอสราง
1,750,000 บาท

48 จัดจางบุกเบิกถนนสายโคกกอ-คลองนิบง
ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

2,971,000 2,971,000

พิเศษ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

นายอามีน มะลี
37,900 บาท

-

25 พฤษภาคม 2558

รานนอสปอรต
30,000 บาท

-

19 พฤษภาคม 2558

รานนอสปอรต
8,400 บาท

-

หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
การกอสราง
1,747,000 บาท

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
1,752,000 บาท
หจก.สหการคาตนไทร
2,980,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
2,972,000 บาท 2,971,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

14/2558
13 มกราคม 2558

เสนอรายละเอียดถูก
50/2558
ตองตรงตามที่กําหนด 20 พฤษภาคม 2558
ไวและราคาต่ําสุด

-8ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

49 จัดจางเก็บขยะมูลฝอย

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1,000

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา อบต.ลําภู
1,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

อบต.ลําภู
1,000 บาท

-

