ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

31,565

-

ตกลงราคา

รานกรุงเทพเครื่องเรือน
31,565 บาท

2 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

16,000

-

ตกลงราคา

3 จัดจางเชาพื้นที่ในการจัดทําเว็บไซต ตาม
โครงการเชาพื้นที่และปรับปรุงดูแลระบบ
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
4 จัดจางพิมพปก เขาปก เย็บเลม ขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ประจํา
ปงบระมาณ พ.ศ.2559
5 จัดจางเก็บขยะมูลฝอย
6 จัดจางพิมพปก เขาปก เย็บเลม แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2559 - 2561) องคการบริหาร
สวนจังหวัดนราธิวาส
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

รานกรุงเทพเครื่องเรือน
31,565 บาท

-

18 กันยายน 2558

บริษัท ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ปนังเทรดดิ้ง จํากัด

-

7 กันยายน 2558

16,000 บาท
ราน นายไอที เซอรวิส
24,300 บาท

-

80/2558
22 กันยายน 2558

-

16 กันยายน 2558

24,300

-

ตกลงราคา

16,000 บาท
ราน นายไอที เซอรวิส
24,300 บาท

12,000

-

ตกลงราคา

รานแกว เซอรวิส

รานแกว เซอรวิส

12,000 บาท

12,000 บาท

1,000

-

ตกลงราคา

อบต.ลําภู
1,000 บาท

อบต.ลําภู
1,000 บาท

-

-

9,000

-

ตกลงราคา

รานแกว เซอรวิส

รานแกว เซอรวิส

-

-

9,000 บาท

9,000 บาท

ราน ป.ปลาพาณิชย

ราน ป.ปลาพาณิชย

-

17 สิงหาคม 2558

30,600 บาท

30,600 บาท

30,600

-

ตกลงราคา

-2ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

8 จัดจางทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่
1/2558
9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2,100

-

ตกลงราคา

รานยะกังโภชนา
2,100 บาท

รานยะกังโภชนา
2,100 บาท

-

-

3,745

-

ตกลงราคา

รานกรุงเทพเครื่องเรือน
3,745 บาท

รานกรุงเทพเครื่องเรือน
3,745 บาท

-

-

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

19,500

-

ตกลงราคา

ราน ป.ปลาพาณิชย

ราน ป.ปลาพาณิชย

-

19 สิงหาคม 2558

19,500 บาท

19,500 บาท

ตกลงราคา

รานกรุงเทพเครื่องเรือน

รานกรุงเทพเครื่องเรือน

-

19 สิงหาคม 2558

ตกลงราคา

70,500 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย

70,500 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย

-

19 สิงหาคม 2558

ตกลงราคา

40,000 บาท
รานกรุงเทพเครื่องเรือน

40,000 บาท
รานกรุงเทพเครื่องเรือน

-

19 สิงหาคม 2558

16,000 บาท
รานทองไทย

16,000 บาท
รานทองไทย

-

22 กันยายน 2558

62,000 บาท

62,000 บาท

ราน ป.ปลาพาณิชย

ราน ป.ปลาพาณิชย

-

18 สิงหาคม 2558

17,000 บาท

17,000 บาท

11 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
12 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (พัดลมกลางแจง)
13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ชุดรับแขก)
14 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (รถตัดหญา
แบบเข็น)
15 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (โทรทัศน
แอล อี ดี)

70,500
40,000
16,000

-

62,000

-

ตกลงราคา

17,000

-

ตกลงราคา

-3ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (ตูเย็น)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

6,500

-

ตกลงราคา

17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

70,900

-

ตกลงราคา

18 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

97,300

-

ตกลงราคา

19 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

17,120

-

ตกลงราคา

20 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

60,990

-

ตกลงราคา

21 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

30,000

-

ตกลงราคา

22 จัดซื้อวารสาร

1,000

-

ตกลงราคา

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

13,330

-

ตกลงราคา

24 จัดซื้อวัสดุกอสราง

9,000

-

ตกลงราคา

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

12,000

-

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

ราน ป.ปลาพาณิชย

ราน ป.ปลาพาณิชย

6,500 บาท

6,500 บาท

หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
70,900 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
97,300 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
17,120 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
60,990 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
30,000 บาท
รานกาววิทยา
1,000 บาท
รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
13,330 บาท
หางหุนสวนสามัญ รัตนภัณฑ
9,000 บาท
นางซะกินา เซ็ง
12,000 บาท

หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
70,900 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
97,300 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
17,120 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
60,990 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
30,000 บาท
รานกาววิทยา
1,000 บาท
รานนรากอปป แอนด
เซอรวิส
13,330 บาท
หางหุนสวนสามัญ รัตนภัณฑ
9,000 บาท
นางซะกินา เซ็ง
12,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

-

-

31 สิงหาคม 2558

-

28 สิงหาคม 2558

-

31 สิงหาคม 2558

-

31 สิงหาคม 2558

-

21 สิงหาคม 2558

-

-

-

18 กันยายน 2558

-

-

-

16 กันยายน 2558

-4ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

26 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะประชุม )

21,800

-

ตกลงราคา

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ตูเหล็ก และเกาอี้หอง
ประชุม)
28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกถายเอกสาร ,หมึก
เครื่องถายเอกสาร)

51,700

-

ตกลงราคา

14,850

-

ตกลงราคา

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

29,130

-

ตกลงราคา

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ผาเยซี่สีขาว ,สีมวง)

7,992

-

ตกลงราคา

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

16,334

-

ตกลงราคา

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

33 จัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนสง

26,910

11,700

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

ราน ป.ปลาพาณิชย
21,800 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย
51,700 บาท

ราน ป.ปลาพาณิชย
21,800 บาท
ราน ป.ปลาพาณิชย
51,700 บาท

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

จํากัด
14,850 บาท
รานสุวรรณสาสน
29,130 บาท
หางศิริชัย
7,992 บาท

จํากัด
14,850 บาท
รานสุวรรณสาสน
29,130 บาท
หางศิริชัย
7,992 บาท

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

จํากัด
16,334 บาท

จํากัด
16,334 บาท

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

บริษัท ก.จักรวาล (2003)

จํากัด
26,910 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
11,700 บาท

จํากัด
26,910 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
11,700 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

13 สิงหาคม 2558

-

13 สิงหาคม 2558

-

8 กันยายน 2558

-

21 สิงหาคม 2558

-

-

-

19 สิงหาคม 2558

-

7 กันยายน 2558

-

31 สิงหาคม 2558

-5ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

5,495

-

ตกลงราคา

35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

6,840

-

ตกลงราคา

36 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

9,915

-

ตกลงราคา

37 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

12,198

-

ตกลงราคา

38 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

13,696

-

ตกลงราคา

39 จัดซื้อน้ําดื่มประจําเดือนกันยายน 2558

1,260

-

ตกลงราคา

40 จัดจางทําปายไวนิล

1,620

-

ตกลงราคา

560

-

ตกลงราคา

2,570

-

ตกลงราคา

41 จัดซื้อวารสาร
42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
43 จัดซื้อวัสดุกอสราง

2,200

-

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

รานสุวรรณสาสน
5,495 บาท
รานนราอิงค
6,840 บาท
รานแสงฟา
9,915 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
12,198 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
13,696 บาท
รานสายจันทร
1,260 บาท
รานอีไอ กราฟก ดีไซน
1,620 บาท
รานกาววิทยา
560 บาท

รานสุวรรณสาสน
5,495 บาท
รานนราอิงค
6,840 บาท
รานแสงฟา
9,915 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
12,198 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
13,696 บาท
รานสายจันทร
1,260 บาท
รานอีไอ กราฟก ดีไซน
1,620 บาท
รานกาววิทยา
560 บาท

บ.ชัยนรินทสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

บ.ชัยนรินทสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

2,570 บาท

2,570 บาท

หางหุนสวนสามัญรัตนภัณฑ

หางหุนสวนสามัญรัตนภัณฑ

2,200 บาท

2,200 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

-

-

-

-

-

-

31 สิงหาคม 2558

-

20 สิงหาคม 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

1,680

-

ตกลงราคา

45 จัดซื้อวารสาร

580

-

ตกลงราคา

46 จัดซื้อวารสาร

420

-

ตกลงราคา

1,160

-

ตกลงราคา

44 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

47 จัดซื้อวัสดุกอสราง
48 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ธงชาติ ขนาด 4x6 ม.)

3,800

-

ตกลงราคา

49 จัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับใชในสวนราชการองค
การบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
50 จัดซื้อวารสาร

4,410

-

ตกลงราคา

1,600

-

ตกลงราคา

51 จัดซื้อวารสาร

1,000

-

ตกลงราคา

52 จัดซื้อวารสาร

600

-

ตกลงราคา

53 จัดซื้อวารสาร

650

-

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

รานเทพมอเตอร
1,680 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
520 บาท

รานเทพมอเตอร
1,680 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
520 บาท

-

-

-

-

-

-

หางหุนสวนสามัญรัตนภัณฑ

หางหุนสวนสามัญรัตนภัณฑ

-

-

1,160 บาท
รานสุวรรณสาสน
3,800 บาท
รายสายจันทร
4,410 บาท
รานกาววิทยา
1,600 บาท
รานกาววิทยา
1,000 บาท
รานกาววิทยา
600 บาท
รานกาววิทยา
650 บาท

1,160 บาท
รานสุวรรณสาสน
3,800 บาท
รายสายจันทร
4,410 บาท
รานกาววิทยา
1,600 บาท
รานกาววิทยา
1,000 บาท
รานกาววิทยา
600 บาท
รานกาววิทยา
650 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

54 จัดซื้อวารสาร

600

-

ตกลงราคา

55 จัดซื้อวารสาร

400

-

ตกลงราคา

56 จัดซื้อวารสาร

400

-

ตกลงราคา

57 จัดซื้อวารสาร

620

-

ตกลงราคา

58 จัดซื้อวารสาร

580

-

ตกลงราคา

59 จัดซื้อวารสาร

1,680

-

ตกลงราคา

60 จัดซื้อวารสาร

420

-

ตกลงราคา

1,410

-

ตกลงราคา

68,275.42

-

ตกลงราคา

61 จัดจางซอมรถรถจักรยานยนต หมายเลข
ทะเบียน ขคก 84 นธ
62 จัดจางซอมรถบรรทุกเทรลเลอร หมายเลข
ทะเบียน 80 - 4073 นธ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

รานกาววิทยา
600 บาท
รานกาววิทยา
400 บาท
รานกาววิทยา
400 บาท
รานกาววิทยา
620 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
1,680 บาท
รานกาววิทยา
420 บาท
รานเทพมอเตอร
1,410 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

รานกาววิทยา
600 บาท
รานกาววิทยา
400 บาท
รานกาววิทยา
400 บาท
รานกาววิทยา
620 บาท
รานกาววิทยา
580 บาท
รานกาววิทยา
1,680 บาท
รานกาววิทยา
420 บาท
รานเทพมอเตอร
1,410 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

68,275.42 บาท

68,275.42 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 กันยายน 2558

-8ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

63 จัดจางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ หมายเลข 37,051.96

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

-

ตกลงราคา

ทะเบียน 80 - 4075 นธ

64 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
ก - 2524 นธ
65 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

9,650
1,350

-

ตกลงราคา

66 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ

7,800

-

ตกลงราคา

67 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กข - 5721 นธ
68 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
กข - 3572 นธ
69 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กข - 7151 นธ
70 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
กข - 3571 นธ

8,146.98

1,050.74

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

13,670.32

-

ตกลงราคา

53,300

-

ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

37,051.96 บาท

37,051.96 บาท

หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส

หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส

9,650 บาท
รานนราอิงค
1,350 บาท
รานบางนราแอร

9,650 บาท
รานนราอิงค
1,350 บาท
รานบางนราแอร

7,800 บาท

7,800 บาท

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

8,146.98 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

8,146.98 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

1,050.74 บาท
บ.พิธานพาณิชย จํากัด
13,670.32 บาท
อูพงศเจริญ
53,300 บาท

1,050.74 บาท
บ.พิธานพาณิชย จํากัด
13,670.32 บาท
อูพงศเจริญ
53,300 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

3 สิงหาคม 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 กันยายน 2558

-

27 สิงหาคม 2558

-9ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

71 จัดจางซอมรถยนตกะบะ 2 ประตู หมายเลข

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

4,001.37

-

ตกลงราคา

5,413.13

-

ตกลงราคา

23,132.33

-

ตกลงราคา

ทะเบียน บ - 3166 นธ

72 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
กง - 3255 นธ
73 จัดจางซอมรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน
บ - 4435

74 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
18,240
บ - 3166 นธ
75 จัดจางซอมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน 49,541
ตค - 252
76 จัดจางซอมรถบรรทุกลากพวง 18 ลอ หมาย 84,369.50
เลขทะเบียน ซบ - 4
77 จัดจางเหมาจัดทําเรือบุปผชาติ จํานวน 1 ลํา 300,000

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

300,000

พิเศษ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

บ.พิธานพาณิชย จํากัด
4,001.37 บาท
บ.พิธานพาณิชย จํากัด
5,413.13 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

บ.พิธานพาณิชย จํากัด
4,001.37 บาท
บ.พิธานพาณิชย จํากัด
5,413.13 บาท
บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(1972) จํากัด

(1972) จํากัด

23,132.33 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
18,240 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
49,541 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
84,369.50 บาท
รานอีไอ กราฟฟค ดีไซน
301,900 บาท

23,132.33 บาท
หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส
18,240 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
49,541 บาท
อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
84,369.50 บาท

หางหุนสวนจํากัด โอเคปริ้นท

หางหุนสวนจํากัด โอเคปริ้นท

300,000 บาท

300,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

-

-

-

-

-

22 กรกฎาคม 2558

-

25 สิงหาคม 2558

-

20 สิงหาคม 2558

-

20 สิงหาคม 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

3/2558
14 กันยายน 2558

-10ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

78 จัดซื้ออะไหลลิฟต OTIS

79 จัดจางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายบานบิโละ ต.ซากอ บานกะดี ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

208,650

208,650

พิเศษ

บริษัทโอทิส เอเลเวเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด
208,650 บาท

บริษัทโอทิส เอเลเวเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด
208,650 บาท

3,080,000

3,082,000

พิเศษ

หจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสราง

หจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสราง

3,080,000 บาท

พิเศษ

3,083,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
3,141,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
2,289,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
2,287,000 บาท

หจก.มุสลิมมะนังตายอ
2,285,000 บาท

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
4,478,000 บาท

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
4,476,000 บาท

80 จัดจางปรับปรุงถนนสายบานไอรอง - เขตบาน 2,285,000
น้ําหอม ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส

2,287,000

81 จัดจางปรับปรุงถนนสายบานไอรกูเล็ง - บาน 4,476,000
ยากาบองอ ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส

4,477,000

82 จัดจางบุกเบิกถนนสายบานรายอบราดู - ซีรา 3,667,000
บานลูโบะดีแย ม.6 ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

3,668,000

พิเศษ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสราง

พิเศษ

4,480,000 บาท
หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
3,669,000 บาท
หจก.สหการคาตนไทร
3,680,000 บาท

หจก.ยี่งอวัสดุกอสราง
3,667,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด
เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

1/2558
29 กรกฎาคม 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด
เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

77/2558
18 สิงหาคม 2558

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

79/2558
21 สิงหาคม 2558

76/2558
17 สิงหาคม 2558

52/2558
20 พฤษภาคม 2558

-11ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

83 จัดจางปรับปรุงถนนสายบานยือลาแป ม.3
ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

993,000

998,700

พิเศษ

หจก.ไรแอลอง
998,000 บาท

หจก.ไรแอลอง
993,000 บาท

4,266,000

พิเศษ

หจก.มุสลิมมะนังตายอ
4,428,000 บาท

หจก.มุสลิมมะนังตายอ
4,266,000 บาท

84 จัดจางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน 4,266,000
กรีตสายบานตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ บานปาลอปาตะ ต.ลูโบะบายะ (ชวงบาน
บือราแง) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด
เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
ไวและราคาต่ําสุด

74/2558
10 สิงหาคม 2558
78/2558
21 สิงหาคม 2558

