แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรองเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันที� 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

1

จัดจ้างซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์

2,850

2

จัดจ้างซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�อง
สํารองไฟ
จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย

2,450

-

ตกลงราคา

1,000

-

ตกลงราคา

จัดจ้างทําป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส
จัดจ้างซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์

19,260

19,260

ตกลงราคา

200

-

ตกลงราคา

จัดจ้างทําอาหาร ตามโครงการประชุมและ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปี ฯ
จัดซื�อกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการประชุม
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปี ฯ

61,600

-

ตกลงราคา

20,900

-

ตกลงราคา

3

4
5
6

7

ตกลงราคา

-

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

ร้านนราอิงค์
2,850 บาท
ร้านนราอิงค์
2,450 บาท
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลําภู
1,000 บาท
หจก.โอ เค ปริ�นท์
19,260 บาท
ร้านนราดอทเน็ต
200 บาท
สวนอาหารริมนํ�า
61,600 บาท

ร้านนราอิงค์
2,850 บาท
ร้านนราอิงค์
2,450 บาท
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลําภู
1,000 บาท
หจก.โอ เค ปริ�นท์
19,260 บาท
ร้านนราดอทเน็ต
200 บาท
สวนอาหารริมนํ�า
61,600 บาท

บริษัท ก.จักรวาล
(2003) จํากัด
20,900 บาท

บริษัท ก.จักรวาล
(2003) จํากัด
20,900 บาท

เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
-

-

-

-

-

18 มีนาคม 2558

-

-

-

5 มีนาคม 2558

-

2 มีนาคม 2558

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

8

จัดซื�อวัสดุ เครื�องเขียน และอุปกรณ์ ตาม
โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี ฯ
จัดจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์-จือกอ
ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

19,006

9

4,786,000

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

-

4,786,000

ตกลงราคา

พิเศษ

10

จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

83,234.50

-

ตกลงราคา

11

จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

26,570

-

ตกลงราคา

12

จัดซื�อวารสาร

540

-

ตกลงราคา

13

จัดซื�อวารสาร

1,520

-

ตกลงราคา

14

จัดซื�อวารสาร

540

-

ตกลงราคา

-2รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ
บริษัท ก.จักรวาล
(2003) จํากัด
19,006 บาท
หจก.ยี�งอวัสดุก่อสร้าง
4,788,000 บาท
หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
การก่อสร้าง
4,791,000 บาท
บ.ยางไทยใต้จังหวัด
นราธิวาส
83,234.50 บาท
บ.ยางไทยใต้จังหวัด
นราธิวาส
26,570 บาท
ร้านก้าววิทยา
540 บาท
ร้านก้าววิทยา
1,520 บาท
ร้านก้าววิทยา
540 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
บริษัท ก.จักรวาล
2 มีนาคม 2558
(2003) จํากัด
19,006 บาท
หจก.ยี�งอวัสดุก่อสร้าง
เสนอรายละเอียดถูก
18/2558
4,786,000 บาท
ต้องตรงตามที�กําหนด
14 มกราคม 2558
ไว้และราคาตํ�าสุด

บ.ยางไทยใต้จังหวัด
นราธิวาส
83,234.50 บาท
บ.ยางไทยใต้จังหวัด
นราธิวาส
26,570 บาท
ร้านก้าววิทยา
540 บาท
ร้านก้าววิทยา
1,520 บาท
ร้านก้าววิทยา
540 บาท

-

-

-

6 กุมภาพันธ์ 2558

-

-

-

-

-

-

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

15

จัดซื�อวารสาร

16

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

580

-

ตกลงราคา

จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

13,500

-

ตกลงราคา

17

จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

44,010

-

ตกลงราคา

18

จัดซื�อวารสาร

380

-

ตกลงราคา

19

จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,770

-

ตกลงราคา

20

จัดซื�อวารสาร

920

-

ตกลงราคา

21

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

46,800

-

ตกลงราคา

22

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

2,400

-

ตกลงราคา

23

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

1,550

-

ตกลงราคา

-3รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ
ร้านก้าววิทยา
580 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
เซอร์วิส
13,500 บาท
ร้านนราอิงค์
44,010 บาท
ร้านก้าววิทยา
380 บาท
ร้านนราอิงค์
4,770 บาท
ร้านก้าววิทยา
920 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
46,800 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
2,400 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
1,550 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
ร้านก้าววิทยา
580 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
12 มีนาคม 2558
เซอร์วิส
13,500 บาท
ร้านนราอิงค์
12 มีนาคม 2558
44,010 บาท
ร้านก้าววิทยา
380 บาท
ร้านนราอิงค์
4,770 บาท
ร้านก้าววิทยา
920 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
9 กุมภาพันธ์ 2558
46,800 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
2,400 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
1,550 บาท

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

24

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

2,200

-

ตกลงราคา

25

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

27,400

-

ตกลงราคา

26

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

1,890

-

ตกลงราคา

27

จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

4,800

-

ตกลงราคา

28

จัดซื�อวารสาร

380

-

ตกลงราคา

29

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

30,000

-

ตกลงราคา

30

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

1,350

-

ตกลงราคา

31

จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง

20,334

-

ตกลงราคา

32

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

30,000

-

ตกลงราคา

-4รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
2,200 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
27,400 บาท
ร้านเทพมอเตอร์
1,890 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
เซอร์วิส
4,800 บาท
ร้านก้าววิทยา
380 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
30,000 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
1,350 บาท
หสม.รัตนภัณฑ์
20,334 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
30,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
2,200 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
9 กุมภาพันธ์ 2558
27,400 บาท
ร้านเทพมอเตอร์
1,890 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
เซอร์วิส
4,800 บาท
ร้านก้าววิทยา
380 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
13 มีนาคม 2558
30,000 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
1,350 บาท
หสม.รัตนภัณฑ์
30 มกราคม 2558
20,334 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
10 กุมภาพันธ์ 2558
30,000 บาท

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

-5รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
10 กุมภาพันธ์ 2558
30,000 บาท

33

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

30,000

-

ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
30,000 บาท

34

จัดซื�อวัสดุยานพานะและขนส่ง

21,692

-

ตกลงราคา

ร้านสุวรรณสาส์น
21,692 บาท

-

20 กุมภาพันธ์ 2558

35

จัดจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านกําปงบารู-บ้าน
พงมูบา ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1,930,000

1,931,000

พิเศษ

ร้านสุวรรณสาส์น
21,692 บาท
หจก.สหการค้าต้นไทร
1,932,000 บาท
หจก.ไร่แอลอง
1,931,000 บาท

หจก.ไร่แอลอง
1,930,000 บาท

21/2558
20 กุมภาพันธ์ 2558

หจก.ไร่แอลอง
1,942,000 บาท
หจก.ซอฟรอนธุรกิจ
การก่อสร้าง
1,947,000 บาท
หจก.ยี�งอวัสดุก่อสร้าง
20,700,000 บาท
หจก.มุสลิมมะนังตายอ
20,706,000 บาท

หจก.ไร่แอลอง
1,942,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ต้องตรงตามที�กําหนด
ไว้และราคาตํ�าสุด
เสนอรายละเอียดถูก
ต้องตรงตามที�กําหนด
ไว้และราคาตํ�าสุด

เสนอรายละเอียดถูก
ต้องตรงตามที�กําหนด
ไว้และราคาตํ�าสุด

3/2558
24 ตุลาคม 2557

36

จัดจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านซือเลาะ ม.4บ้านลอ ม.5 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1,942,000

1,942,000

พิเศษ

37

จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทาเนาะ
20,675,000
ต.บาโงสะโต-บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก (ช่วง
ตําบลเฉลิม) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

20,700,000

พิเศษ

หจก.ยี�งอวัสดุก่อสร้าง
20,675,000 บาท

19/2558
16 กุมภาพันธ์ 2558

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

38

จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบิโล๊ะ ต.ซากอ-บ้านกะดี
ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

1,110,000

1,110,000

พิเศษ

39

จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ

2,000

-

ตกลงราคา

40

จัดซื�อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

26,580

26,580

ตกลงราคา

41

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข-576

7,756.43

-

ตกลงราคา

42

จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง-3255

8,885.28

-

ตกลงราคา

43

จัดจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-107

21,870

-

44

จัดจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-252

19,795

-

ตกลงราคา

-6รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ
หจก.ซอฟรอน ธุรกิจ
การก่อสร้าง
1,133,000 บาท
หจก.สหการค้าต้นไทร
1,135,000 บาท
ร้านซูเฟียนการยาง
2,000 บาท
บ.โปรคอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์)
จํากัด สาขานราธิวาส
26,580 บาท
บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด
7,756.63 บาท
บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด
8,885.28 บาท
ร้านอุสมานการช่าง
21,870 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
(อาบ้อ)
19,795 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
หจก.ซอฟรอน ธุรกิจ
เสนอรายละเอียดถูก
10/2558
การก่อสร้าง
ต้องตรงตามที�กําหนด
22 ธันวาคม 2557
1,110,000 บาท
ไว้และราคาตํ�าสุด

ร้านซูเฟียนการยาง
2,000 บาท
บ.โปรคอมพิวเตอร์
แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์)
จํากัด สาขานราธิวาส
26,580 บาท
บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด
7,756.63 บาท
บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด
8,885.28 บาท
ร้านอุสมานการช่าง
21,870 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
(อาบ้อ)
19,795 บาท

เสนอรายละเอียดถูก
ต้องตรงตามที�กําหนด
ไว้และราคาตํ�าสุด

6/2558
16 มีนาคม 2558

-

-

-

-

-

16/2558
30 มกราคม 2558
14/2558
30 มกราคม 2558

-

ลําดับที�

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

45

จัดจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-251

29,211

-

ตกลงราคา

46

จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกนํ�า ทะเบียน 80-4001

19,201.15

-

ตกลงราคา

47

จัดจ้างซ่อมรถตัก ทะเบียน ต-0073

20,276.50

-

ตกลงราคา

48

จัดจ้างซ่อมรถเกรด ทะเบียน ตค-5

850

-

ตกลงราคา

49

จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน
80-5409
จัดจ้างซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์

300

-

ตกลงราคา

600

-

ตกลงราคา

50

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

-7รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ
อู่ ป.นราเซอร์วิส
(อาบ้อ)
29,211 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
(อาบ้อ)
19,201.15 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
(อาบ้อ)
20,276.50 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
850 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
300 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
เซอร์วิส
600 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที� เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป เลขที�และวันที�ของสัญญา
ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
อู่ ป.นราเซอร์วิส
15/2558
(อาบ้อ)
30 มกราคม 2558
29,211 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
13/2558
(อาบ้อ)
30 มกราคม 2558
19,201.15 บาท
อู่ ป.นราเซอร์วิส
12/2558
(อาบ้อ)
30 มกราคม 2558
20,276.50 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
850 บาท
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
300 บาท
ร้านนราก๊อปปี� แอนด์
เซอร์วิส
600 บาท

