ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

15,000

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤจิกายน
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคากลาง

-

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา รานอุสามานการชาง
15,000 บาท

2 จัดซื้อวารสาร
3 จัดซื้อวารสาร
4 จัดซื้อวารสาร
5 จัดซื้อวารสาร
6 จัดซื้อวารสาร
7 จัดซื้อวารสาร
8 จัดซื้อวารสาร

580
420
620
1,680
1,000
420
580

แบบ สขร.1

-

ตกลงราคา รานกาววิทยา
580 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
620 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,680 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
1,000 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
420 บาท
ตกลงราคา รานกาววิทยา
580 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

รานอุสามานการชาง
15,000 บาท

-

27 ตุลาคม 2558

รานกาววิทยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580 บาท
รานกาววิทยา

420 บาท
รานกาววิทยา

620 บาท
รานกาววิทยา

1,680 บาท
รานกาววิทยา

1,000 บาท
รานกาววิทยา

420 บาท
รานกาววิทยา

580 บาท

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้ทํางานระดับ7-9)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

7,900

ราคากลาง

-

วิธีซื้อหรือจาง

-2-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา รานกรุงเทพเครื่องเขียน รานกรุงเทพเครื่องเขียน
7,900 บาท

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
11 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (พานพุมผาไหม)
13 จัดจางวัสดุสํานักงาน (ชุดตรายาง)
14 จัดจางทําตรายาง
15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

6,400
9,000
2,150
2,920
570
11,449

16 จัดจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานทีแ่ ละ 572,710
ดูแลรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส
เบิกเปนงวด,งวดที่ 1 ตั้งแต 7 - 31 ต.ค. 58

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ตกลงราคา รานนรากอปป
6,400 บาท
ตกลงราคา รานจี้เส็ง
9,000 บาท
ตกลงราคา บริษัทปนังเทรดดิ้ง
2,150 บาท
ตกลงราคา บริษัทปนังเทรดดิ้ง
2,920 บาท
ตกลงราคา รานสมานสติ๊กเกอร
570 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส
11,449 บาท
572,710
พิเศษ หจก.ยะอิงการคา
572,710 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 พฤศจิกายน 2558

7,900 บาท
รานนรากอปป

6,400 บาท
รานจี้เส็ง

9,000 บาท
บริษัทปนังเทรดดิ้ง

2,150 บาท
บริษัทปนังเทรดดิ้ง

2,920 บาท
รานสมานสติ๊กเกอร

570 บาท
อู ป.นราเซอรวิส

11,449 บาท
หจก.ยะอิงการคา
572,710 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ตองตรงตามที่กําหนด
งวดที1่ ตั้งแต 7-31 ต.ค.58 งวดที1่ ตั้งแต 7-31 ต.ค.58 ไวและราคาต่ําสุด
เบิกเปนเงิน 39,100 บาท เบิกเปนเงิน 39,100 บาท

1 / 2559
6 ตุลาคม 2558

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

17 จัดจางโครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง 9,036,000 9,036,000
แอสฟลทติกคอนกรีตยายบานกําปงปแซ
ต.ลูโบะบือซา - บานตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ

(ชวงบานตะโละกูวิง) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
18 จัดจางอาหารวางและเครื่องดื่ม ตามโครงการ
สานสัมพันธสรางความปรองดองสมานฉันท
ระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนในพื้น
ที่จังหวัดนราธิวาส
19 จัดจางทําปายไวนิล ตามโครงการสานสัมพันธ
สรางความปรองดองสมานฉันทระหวางหนวย

71,250

วิธีซื้อหรือจาง

พิเศษ

-3-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
82 / 2558
หจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสรางหจก.ซอฟรอนธุรกิจการกอสรางเสนอรายละเอียดถูก

ตองตรงตามที่กําหนด
9,037,000 บาท
9,037,000 บาท
หจก.สหการคาตนไทร
ไวและราคาต่ําสุด
9,051,000 บาท
71,250 ตกลงราคา นางนิภาพรรณ เปาะแต นางนิภาพรรณ เปาะแต
71,250 บาท
71,250 บาท

23 กันยายน 2558

15 ตุลาคม 2558

10,000

-

ตกลงราคา หจก.โอ เค ปริ้นท
10,000 บาท

หจก.โอ เค ปริ้นท
10,000 บาท

-

-

1,000

-

-

-

-

-

2,100

-

รานตนสน อินเลิฟ
1,000 บาท
รานนราดอทเน็ต
550 บาท
รานยะกังโภชนาการ
2,100 บาท

-

550

ตกลงราคา รานตนสน อินเลิฟ
1,000 บาท
ตกลงราคา รานนราดอทเน็ต
550 บาท
ตกลงราคา รานยะกังโภชนาการ
2,100 บาท

-

-

งานราชการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

20 จัดจางทําพวงมาลา
21 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร
22 จัดจางทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่1/2559

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23 จัดจางซอมเครื่องถายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

16,500

ราคากลาง

-

วิธีซื้อหรือจาง

-4-

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด เซอรวิสรานนรากอปป แอนด เซอรวิ
2 พฤศจิกายน 2558

16,500 บาท
24 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ

1,444.50

-

25 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
8,929.15
กง - 3298
26 จัดจางซอมแพขนานยนตบานตาบา อ.ตากใบ 40,381.80
จ.นราธิวาส
27 จัดจางซอมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน 11,074.50
ตค - 252
28 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน
1,290.42
ก - 2524 นธ

-

29 จัดจางซอมคาเครื่องปริ้นเตอร

-

830

-

30 จัดจางทําปายไวนิล เพื่อซอมเปลี่ยนปายไวนิล พระ

8,400

-

บรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ
31 จัดจางทําปายกําหนดสมัยประชุมสภา อบจ.นธ.

6,600

-

จํานวน 2 ปาย

16,500 บาท

ตกลงราคา รานธเนศ เซลล แอนดเซอรวิสรานธเนศ เซลล แอนดเซอรวิ
1,444.50 บาท
1,444.50 บาท
ตกลงราคา บริษัทพิธานพาณิชย จํากัด บริษัทพิธานพาณิชย จํากัด
8,929.15 บาท
8,929.15 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
40,381.80 บาท
40,381.80 บาท
ตกลงราคา อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ) อู ป.นราเซอรวิส (อาบอ)
11,074.50 บาท
11,074.50 บาท
ตกลงราคา บริษัทปตตานีเทรดดิ้ง บริษัทปตตานีเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด
(1972) จํากัด
1,290.42 บาท
1,290.42 บาท
ตกลงราคา รานนรากอปป แอนด เซอรวิสรานนรากอปป แอนด เซอรวิ
830 บาท
830 บาท
ตกลงราคา ราน 139 โฆษณา
ราน 139 โฆษณา
8,400 บาท
8,400 บาท
ตกลงราคา รานธนาศิลป
6,600 บาท

รานธนาศิลป
6,600 บาท

-

-

-

9 พฤศจิกายน 2558

-

9 พฤศจิกายน 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

