
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 2,400                ตกลงราคา นราก�อปป�� แอนด� เซอร�วิส นราก�อปป�� แอนด� เซอร�วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 3 ม.ค.62

2 วัสดุสํานักงาน 12,800               ตกลงราคา บริษัท ป�นังเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ป�นังเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 012/2562 ลว.3 ม.ค.62

3 วัสดุสํานักงาน 4,900                ตกลงราคา นราก�อปป�� แอนด� เซอร�วิส นราก�อปป�� แอนด� เซอร�วิส ราคาต่ําสุด 011/2562 ลว. 3 ม.ค.62

4 วัสดุก�อสร5าง 14,400               ตกลงราคา นายจีรยุทธ� ชินนะบดี นายจีรยุทธ� ชินนะบดี ราคาต่ําสุด 014/2562 ลว. 9 ม.ค.62

5 วัสดุก�อสร5าง 32,925               ตกลงราคา พี.โอ.วัสดุก�อสร5าง พี.โอ.วัสดุก�อสร5าง ราคาต่ําสุด 023/2562 ลว. 15 ม.ค.62

6 วัสดุไฟฟ=า 14,700               ตกลงราคา หจก. กิติสินการไฟฟ=า หจก. กิติสินการไฟฟ=า ราคาต่ําสุด 024/2562 ลว. 17 ม.ค.62

7 ค�าจ5างซ�อมครุภัณฑ� 1,800                ตกลงราคา ร5านรอฮิง แวหะยี ร5านรอฮิง แวหะยี ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 17 ม.ค.62

8 ค�าจ5างซ�อมครุภัณฑ� 2,130                ตกลงราคา ร5านรอฮิง แวหะยี ร5านรอฮิง แวหะยี ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

9 ค�าจ5างทําไวนิล 360                   ตกลงราคา ฟCล�มนราไวนิล ฟCล�มนราไวนิล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

10 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 6,000                ตกลงราคา หจก. ทิพวรรณปCโตรเลียม หจก. ทิพวรรณปCโตรเลียม ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

11 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000                ตกลงราคา หจก.ภัทรบริการ หจก.ภัทรบริการ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

12 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 500                   ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิช จํากัด บริษัท พิธานพาณิช จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

13 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 500                   ตกลงราคา หจก. ตันหยงมัสออย� หจก. ตันหยงมัสออย� ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000                ตกลงราคา บริษัท ยางไทยใต5 จังหวัดนราธิวาส บริษัท ยางไทยใต5 จังหวัดนราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

15 วัสดุสํานักงาน 3,290                ตกลงราคา บริษัท ป�นังเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ป�นังเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

16 วัสดุสํานักงาน 4,750                ตกลงราคา หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ชื่อหน:วยงาน) คณะเกษตรศาสตร= มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร=

วันที่  3-29 มกราคม พ.ศ. 2562 (1)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

17 วัสดุการเกษตร 2,275              ตกลงราคา นายอาหะมะ สาแล นายอาหะมะ สาแล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

18 วัสดุการเกษตร 2,800              ตกลงราคา นาง วรรณยุภา ใจดี นาง วรรณยุภา ใจดี ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 23 ม.ค.62

19 วัสดุการเกษตร 7,700              ตกลงราคา ร-านจี้เส็ง ร-านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด 034/2562 ลว.30 ม.ค.62

20 วัสดุสํานักงาน 28,550             ตกลงราคา หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส ราคาต่ําสุด 030/2562 ลว.25 ม.ค.62

21 วัสดุการเกษตร 40,000             ตกลงราคา นายฮาฟ7ซู สาเมาะ นายฮาฟ7ซู สาเมาะ ราคาต่ําสุด 031/2562 ลว. 29 ม.ค.62

22 วัสดุการเกษตร 8,720              ตกลงราคา ร-านจี้เส็ง ร-านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด 032/2562 ลว. 29 ม.ค.62

23 วัสดุการเกษตร 1,440              ตกลงราคา นราการ:เด-นท: นราการ:เด-นท: ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 ม.ค.62

24 ค;าเช;าเครื่องถ;ายเอกสาร 2,400              ตกลงราคา นราก>อปป7@ แอนด:เซอร:วิส นราก>อปป7@ แอนด:เซอร:วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 ม.ค.62

25 วัสดุการเกษตร 2,400              ตกลงราคา นายจีระยุทธ: ชินนะบดี นายจีระยุทธ: ชินนะบดี ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 ม.ค.62

26 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 1,975              ตกลงราคา บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร:จีพลัส จํากัด บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร:จีพลัส จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 ม.ค.62

27 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500              ตกลงราคา บริษัทยางไทยใต- จังหวัดนราธิวาส บริษัทยางไทยใต- จังหวัดนราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 ม.ค.62

(ชื่อหน6วยงาน) คณะเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:

วันที่  3-29 มกราคม พ.ศ. 2562 (1)




