ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 จัดจางซอมรถตัก หมายเลขทะเบียน
23,670
ต - 0073
2 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมาย
11,600
เลขทะเบียน 80 - 4071
3 จัดจางซอมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข
13,830
ทะเบียนตค - 251
4 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมาย 46,933.41
เลขทะเบียน 80 - 4067
5 จัดจางซอมแพขนานยนต ร.ส.พ.8

99,780

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

-

-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา รานอุสมานการชาง
23,670 บาท
ตกลงราคา รานอุสมานการชาง
11,600 บาท
ตกลงราคา รานอุสมานการชาง
13,830 บาท

ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด

เลขทะเบียน 80 - 4074

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

รานอุสมานการชาง
23,670 บาท
รานอุสมานการชาง
11,600 บาท
รานอุสมานการชาง
13,830 บาท

-

26 ตุลาคม 2558

-

26 ตุลาคม 2558

-

26 ตุลาคม 2558

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

-

7 ตุลาคม 2558

(1972) จํากัด

46,933.41 บาท

46,933.41 บาท

ตกลงราคา รานอุสมานการชาง

รานอุสมานการชาง
99,780 บาท

-

12 ตุลาคม 2558

99,780 บาท

6 จัดจางซอมรถฟารมแทรกเตอร หมายเลข 26,100
ทะเบียน ฆข - 2
7 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมาย 13,158.86

แบบ สขร.1

-

ตกลงราคา รานอุสมานการชาง

รานอุสมานการชาง

-

16 ธันวาคม 2558

-

26,100 บาท
ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

26,100 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

-

13 พฤศจิกายน 2558

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

13,158.86 บาท

13,158.86 บาท

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมาย
เลขทะเบียน 80 - 4072 นธ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

8,113.81

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

-

-2-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด
8,113.81 บาท

9 จัดจางซอมรถบบรรทุกลากพวง 18 ลอ
99,510
หมายเลขทะเบียน ซบ - 4
10 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมาย 51,638.20
เลขทะเบียน 80 - 5409
11 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
1,718.42
กข - 3571 นธ

-

(1972) จํากัด
8,113.81 บาท

ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
99,510 บาท
99,510 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
51,638.20 บาท
51,638.20 บาท
ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด
1,718.42 บาท

12 จัดจางทําอาหารกลองพรอมน้ําดื่ม ตามโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประ
มาณ 2559
13 จัดจางพิมพปก เขาปก เย็บเลม รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค
การบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

-

8 ธันวาคม 2558

-

8 ธันวาคม 2558

-

-

1,718.42 บาท

15,000

-

ตกลงราคา นางนิภาพรรณ เปาะแต นางนิภาพรรณ เปาะแต
15,000 บาท
15,000 บาท

-

1 ธันวาคม 2558

10,800

-

ตกลงราคา รานแกว เซอรวิส
10,800 บาท

-

1 ธันวาคม 2558

รานแกว เซอรวิส
10,800 บาท

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14 จัดจางซอมคอมพิวเตอร
15 จัดจางทําปายไวนิล ตามโครงการปลูกปา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

500

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

-

600

-

3,654

-

เฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ 2558

16 จัดจางซอมคอมพิวเตอร
17 จัดจางเก็บขยะมูลผอย (จายคาบริการเปน
รายเดือน เดือนละ 1,000 บาท)
18 จัดจางทําอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่อง

12,000

-

ตกลงราคา นราดอทเน็ต
500 บาท
ตกลงราคา หจก.โอ.เค.ปริ้นท
600 บาท
ตกลงราคา นราดอทเน็ต
3,654 บาท
ตกลงราคา อบต.ลําภู

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
นราดอทเน็ต

500 บาท
หจก.โอ.เค.ปริ้นท
600 บาท

-

-

นราดอทเน็ต

-

-

อบต.ลําภู
1,000 บาท

-

1 ตุลาคม 2558

3,654 บาท

7,350

-

ตกลงราคา รานยะกังโภชนาการ
7,350 บาท

รานยะกังโภชนาการ
7,350 บาท

-

-

880

-

ตกลงราคา รานนานาช็อพ
880 บาท

รานนานาช็อพ
880 บาท

-

-

20 จัดจางทําปฏิทิน ประจําป 2559 ตามโคร 5,000,000 5,000,000
การประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมผลการ
ดําเนินงานของ อบจ.นราธิวาส
21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ภาพพระบรมฉายาลักษณ)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1,000 บาท

ดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัด

เลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ
19 จัดซื้อถุงขยะดํา ตามโครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ ประจําปงบประมาณ 2559

-3-

10,000

-

พิเศษ

หจก.โอ เค ปริ้นท
4,995,000 บาท
รานนรารัตนการพิมพ
5,175,000 บาท
ตกลงราคา รานแบงปน
10,000 บาท

หจก.โอ เค ปริ้นท
4,995,000 บาท

รานแบงปน
10,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

-

5 / 2559
17 ธันวาคม 2558

-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 จัดซื้อวารสาร
23 จัดซื้อวารสาร
24 จัดซื้อวารสาร
25 จัดซื้อวารสาร
26 จัดซื้อวารสาร
27 จัดซื้อวารสาร
28 จัดซื้อวารสาร
29 จัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับใชในสวนราชการ
อบจ.นราธิวาส
30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ผาเยซี่เหลือง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

420
1,680
1,040
420
670
620
620

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

-

5,085

-

900

-

-4-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,680 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,040 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
670 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
620 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
620 บาท
ตกลงราคา รานสายจันทร
5,085 บาท
ตกลงราคา หางศิริชัย
900 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
รานกาววิทยา

420 บาท
รานกาววิทยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,680 บาท
รานกาววิทยา

1,040 บาท
รานกาววิทยา

420 บาท
รานกาววิทยา

670 บาท
รานกาววิทยา

620 บาท
รานกาววิทยา

620 บาท
รานน้ําดื่มสายจันทร
5,085 บาท
หางศิริชัย
900 บาท

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31 จัดจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่และ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

-5-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

572,710 572,710

พิเศษ

หจก.ยะอิงการคา
48,510 บาท

หจก.ยะอิงการคา
48,510 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

1 / 2559
6 ตุลาคม 2558

32 จัดจางซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 5,254,000 5,254,000

พิเศษ

หจก.มุสลิมมะนังตายอ

หจก.มุสลิมมะนังตายอ

5,254,000 บาท

5,254,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

81 / 2559
22 กันยายน 2558

ดูแลรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส
ประจําเดือน พฤศจิกายน

คอนกรีตสายบานบาโงสะโต - บานกูจิงลือปะ

ต.เฉลิม (ชวงบานบาโงแยะ - บานบากง)
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
33 จัดซื้อวัสดุเกษตร
34 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
36 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

หจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสราง

5,267,000 บาท
13,400
19,355
16,470
9,535

-

ตกลงราคา รานจี้เส็ง
13,400 บาท
ตกลงราคา รานแสงฟา
19,355 บาท
ตกลงราคา รานนรากอปป
16,470 บาท
ตกลงราคา บริษัทปนังเทรดดิ้ง จํากัด
9,535 บาท

-

14 ธันวาคม 2558

-

14 ธันวาคม 2558

รานนรากอปป

-

14 ธันวาคม 2558

16,470 บาท
บริษัทปนังเทรดดิ้ง จํากัด
9,535 บาท

-

-

รานจี้เส็ง

13,400 บาท
รานแสงฟา

19,355 บาท

