
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 วัสดุการเกษตร 1,625               ตกลงราคา ร�านจี้เส็ง ร�านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 1 ก.พ.62

2 วัสดุการเกษตร 7,940               ตกลงราคา นางนกเล็ก เขียวจรัส นางนกเล็ก เขียวจรัส ราคาต่ําสุด 035/2562 ลว 6 ก.พ.62

3 ค,าซ,อมแซมครุภัณฑ2 1,498               ตกลงราคา หจก. พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร2 หจก. พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 6 ก.พ.62

4 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 840                 ตกลงราคา เพื่อนสัตว2 เพื่อนสัตว2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 7 ก.พ.62

5 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 1,800               ตกลงราคา หจก.บอส ออฟติคอล หจก.บอส ออฟติคอล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 7 ก.พ.62

6 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 1,800               ตกลงราคา หจก.บอสออฟติคอล หจก.บอสออฟติคอล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 7 ก.พ.62

7 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 2,640               ตกลงราคา เพื่อนสัตว2 เพื่อนสัตว2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 7 ก.พ.62

8 ค,าจ�างหมาซ,อมแซมระบบน้ํา 10,000             ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ เจ:ะเงาะ นายอับดุลเลาะ เจ:ะเงาะ ราคาต่ําสุด 037/2562 ลว. 11 ก.พ.62

9 วัสดุการเกษตร 11,700             ตกลงราคา นราเกษตรสมบูรณ2 นราเกษตรสมบูรณ2 ราคาต่ําสุด 041/2562 ลว. 13ก.พ.62

10 วัสดุการเกษตร 11,700             ตกลงราคา หสม. นราเกษตรสมบูรณ2 หสม. นราเกษตรสมบูรณ2 ราคาต่ําสุด 041/2562 ลว.13 ก.พ.62

11 วัสดุการเกษตร 7,136               ตกลงราคา หสม. นราเกษตรสมบูรณ2 หสม. นราเกษตรสมบูรณ2 ราคาต่ําสุด 043/2562 ลว.13 ก.พ.62

12 ค,าจ�างประกอบชั้นวางขวด 25,000             ตกลงราคา นาย ฮาซัน สะตาปอ นาย ฮาซัน สะตาปอ ราคาต่ําสุด 039/2562 ลว.13 ก.พ.62

13 วัสดุการเกษตร 10,000             ตกลงราคา นายมะรอปา หามะ นายมะรอปา หามะ ราคาต่ําสุด 040/2562 ลว.13 ก.พ.62

14 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 7,215               ตกลงราคา หจก.พรชัยอินเตอร2เทรด หจก.พรชัยอินเตอร2เทรด ราคาต่ําสุด 046/2562 ลว. 14 ก.พ.62

15 วัสดุก,อสร�าง 2,996               ตกลงราคา หจก.ยะกังทรายและวัสดุ หจก.ยะกังทรายและวัสดุ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 15 ก.พ.62

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,480               ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย2 จํากัด บริษัท พิธานพาณิชย2 จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 ก.พ.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ:  พ.ศ. 2561

(ชื่อหน<วยงาน)  คณะเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:

วันที่  1-27 กุมภาพันธ:  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 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000              ตกลงราคา หจก.ภัทรบริการ หจก.ภัทรบริการ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 ก.พ.62

18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500              ตกลงราคา บริษัท ยางไทยใต- จังหวัดนราธิวาส บริษัท ยางไทยใต- จังหวัดนราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 ก.พ.62

19 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000              ตกลงราคา บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร1จีพลัส บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร1จีพลัส จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 ก.พ.62

20 วัสดุวิทยาศาสตร1ทางการแพทย1 25,000            ตกลงราคา นาย อดินันท1 ล5ากูด นาย อดินันท1 ล5ากูด ราคาต่ําสุด 047/2562 ลว. 18 ก.พ.62

21 วัสดุการเกษตร 18,000            ตกลงราคา ร-านจี้เส็ง ร-านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด 038/2562 ลว. 18 ก.พ.62

22 ค5าจ-างทําไวนิล 2,560              ตกลงราคา ฟ:ล1มนราไวนิล ฟ:ล1มนราไวนิล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 20 ก.พ.62

23 วัสดุไฟฟ;า 1,200              ตกลงราคา กิติสินการไฟฟ;า กิติสินการไฟฟ;า ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 20 ก.พ.62

24 วัสดุการเกษตร 4,000              ตกลงราคา นราการเกษตร นราการเกษตร ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 25 ก.พ.62

25 ค5าจ-างทําไวนิล 3,780              ตกลงราคา ฟ:ล1มนราไวนิล ฟ:ล1มนราไวนิล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 25 ก.พ.62

26 วัสดุก5อสร-าง 146,163           ตกลงราคา หจก.ยะกังทราย และวัสดุ หจก.ยะกังทราย และวัสดุ ราคาต่ําสุด 048/2562 ลว. 25 ก.พ.62

27 ค5าเช5าเครื่องถ5ายเอกสาร 2,400              ตกลงราคา นราก>อปป@Aแอนด1 เซอร1วิส นราก>อปป@Aแอนด1 เซอร1วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 27 ก.พ.62

28 วัสดุการเกษตร 12,000            ตกลงราคา นาย จีรยุทธ1 ชินนะบดี นาย จีรยุทธ1 ชินนะบดี ราคาต่ําสุด 052/2562 ลว. 27 ก.พ.62

29 วัสดุการเกษตร 30,000            ตกลงราคา นาย จีรยุทธ1 ชินนะบดี นาย จีรยุทธ1 ชินนะบดี ราคาต่ําสุด 051/2562 ลว. 27 ก.พ.62

(ชื่อหน6วยงาน)   คณะเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:

วันที่  1-27 กุมภาพันธ:  พ.ศ. 2562 (1)




