แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง
1

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

2

และราคาที่เสนอ

4,099.50

-

ตกลงราคา

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

5,600

-

ตกลงราคา

3

จัดจางซอมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

11,342

-

ตกลงราคา

4

4,320

-

ตกลงราคา

5

จัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับใชในสวนราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
จัดซื้อวารสาร

580

-

ตกลงราคา

6

จัดซื้อวารสาร

360

-

ตกลงราคา

7

จัดซื้อวารสาร

880

-

ตกลงราคา

บริษัท ยางไทยใต
จังหวัดนราธิวาส จํากัด
4,099.50 บาท
รานจิตรวัฒนการพิมพ
(2539)
5,600 บาท
ธเนศ เซลล แอนด
เซอรวิส
11,342 บาท
รานสายจันทร
4,320 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
360 บาท
รานกาววิทยา
880 บาท

ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท ยางไทยใต
จังหวัดนราธิวาส จํากัด
4,099.50 บาท
รานจิตรวัฒนการพิมพ
(2539)
5,600 บาท
ธเนศ เซลล แอนด
เซอรวิส
11,342 บาท
รานสายจันทร
4,320 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
360 บาท
รานกาววิทยา
880 บาท

-

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
9 มีนาคม 2558

-

-

-

17 เมษายน 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

8

จัดซื้อวารสาร

520

-

ตกลงราคา

9

จัดซื้อวารสาร

520

-

ตกลงราคา

10 จัดซื้อวารสาร

360

-

ตกลงราคา

11 จัดซื้อวารสาร

560

-

ตกลงราคา

12 จัดซื้อวารสาร

1,440

-

ตกลงราคา

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

6,811.62

-

ตกลงราคา

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

80,200

-

ตกลงราคา

15 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

80,200

-

ตกลงราคา

16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

4,815

-

ตกลงราคา

-2รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รานกาววิทยา
520 บาท
รานกาววิทยา
520 บาท
รานกาววิทยา
360 บาท
รานกาววิทยา
560 บาท
รานกาววิทยา
1,440 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972)จํากัด
6,811.62 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
80,200 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
80,200 บาท
อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
4,815 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
รานกาววิทยา
520 บาท
รานกาววิทยา
520 บาท
รานกาววิทยา
360 บาท
รานกาววิทยา
560 บาท
รานกาววิทยา
1,440 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972)จํากัด
6,811.62 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
80,200 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
80,200 บาท
อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
4,815 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 เมษายน 2558

-

10 เมษายน 2558

-

-

-3และราคาที่เสนอ

หรือจาง
17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

17,120

-

ตกลงราคา

18 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

10,785.60

-

ตกลงราคา

19 จัดจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานลูโบะกาเยาะ-บานกลีแย-สามแยกสะโล
กาแดะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

10,046,000

10,052,000

พิเศษ

20 จัดจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานยือลาแป ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส

2,358,000

2,358,000

พิเศษ

21 จัดจางปรับปรุงถนนสายบานโคกชุมบก ม.5บานโคกขี้เหล็ก ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส

1,070,000

1,070,000

พิเศษ

อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
17,120 บาท
อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
10,785.60 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
10,046,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
10,047,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
2,359,000 บาท
หจก.ไรแอลอง
2,358,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
1,071,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
1,072,000 บาท

ตกลงซื้อหรือจาง
อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
17,120 บาท
อู ป.นราเซอรวิส
(อาบอ)
10,785.60 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
10,046,000 บาท

หจก.ไรแอลอง
2,358,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
1,070,000 บาท

-

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
10 เมษายน 2558

-

2 เมษายน 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

40/2558
23 มีนาคม 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

46/2558
30 เมษายน 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

35/2558
19 มีนาคม 2558

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

9,140,000

9,141,000

พิเศษ

658,000

670,000

พิเศษ

24 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุย)

11,000

-

ตกลงราคา

25 จัดซื้อเสื้อพรอมสกรีน ตามโครงการปน
จักรยานเที่ยวนราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

160,000

-

พิเศษ

22 จัดจางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสาย นธ 4015 แยก ทล.
42 ต.ลูโบะบือซา,ต.ลูโบะบายะ-บานบลู
กาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
23 จัดจางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานตาลาฆอสะโต

26 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

2,580

-

ตกลงราคา

27 จัดจางเก็บขยะมูลฝอย

1,000

-

ตกลงราคา

28 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

2,430

-

ตกลงราคา

-4รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก.มุสลิมมะนังตายอ
9,141,000 บาท
หจก.สหการคาตนไทร
4,144,000 บาท
หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
การกอสราง
658,000 บาท
รานจี้เส็ง
11,000 บาท
รานบี บี สปอรต
165,000 บาท
ราน นอสปอรต
160,000 บาท

หจก.มุสลิมมะนังตายอ
9,140,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
การกอสราง
658,000 บาท
รานจี้เส็ง
11,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด
-

ราน นอสปอรต
160,000 บาท

รานนราอิงค
2,580 บาท
อบต.ลําภู
1,000 บาท
รานนราอิงค
2,430 บาท

รานนราอิงค
2,580 บาท
อบต.ลําภู
1,000 บาท
รานนราอิงค
2,430 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
38/2558
20 มีนาคม 2558

25/2558
9 มีนาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558

8/2558
20 เมษายน 2558
-

-

-

-

-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

29 จัดจางตามโครงการปนจักรยานเที่ยวนรา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีฯ ในโอกาสฉลองพระชน
มายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
30 จัดจางซอมรถยนตกลาง ทะเบียน กง-3298

13,460

-

ตกลงราคา

หจก.โอ เค ปริ้นท
13,460 บาท

หจก.โอ เค ปริ้นท
13,460 บาท

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
21 เมษายน 2558

3,380

-

ตกลงราคา

-

18,190

-

ตกลงราคา

-

14 พฤษภาคม 2558

32 จัดจางซอมรถยนต ทะเบียน กข-5721

1,090

-

ตกลงราคา

-

-

500

-

ตกลงราคา

-

-

15,000

-

ตกลงราคา

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
3,380 บาท
หจก.เอ.ดี อิเลคทริค
18,190 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
1,090 บาท
รานนราอิงค
500 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย
15,000 บาท

-

31 จัดจางซอมเปลี่ยนเครื่องปมน้ําฯ

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
3,380 บาท
หจก.เอ.ดี อิเลคทริค
18,190 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
1,090 บาท
รานนราอิงค
500 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย
15,000 บาท
หจก.พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร
15,750 บาท
รานเนอฟว พี.ซี.
16,500 บาท

-

9/2558
30 เมษายน 2558

33 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรื
34 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

วิธีซื้อหรือจาง

-5รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

35 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 2 ประตู ทะเบียน
บ-3166
36 จัดจางซอมรถยนต ทะเบียน กข-3571

23,955.59

-

ตกลงราคา

2,046.91

-

ตกลงราคา

37 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 4 ประตู ทะเบียน
กข-7212

16,533.64

-

ตกลงราคา

38 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
80-4068

28,226

-

ตกลงราคา

39 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ ทะเบียน
4069
40 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 2 ประตู ทะเบียน
ม-0481

11,000

-

ตกลงราคา

21,432.10

-

ตกลงราคา

-6รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
23,955.59 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
2046.91 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
16,533.64 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
28,226 บาท
รานอุสมาน การชาง
11,000 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
21,432.10 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
23,955.59 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
2046.91 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
16,533.64 บาท
บริษัท ปตตานีเจริญ
เทรดดิ้ง (1972) จํากัด
28,226 บาท
รานอุสมาน การชาง
11,000 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
21,432.10 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
22.1/2558
1 เมษายน 2558
-

-

25/2558
7 เมษายน 2558

-

11.2/2558
22 มกราคม 2558

-

24/2558
7 เมษายน 2558
23/2558
7 เมษายน 2558

-

