
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 วัสดุสํานักงาน 6,710               ตกลงราคา ร�านรุ�งทรัพย� เปเปอร� ร�านรุ�งทรัพย� เปเปอร� ราคาต่ําสุด 119/2562 ลว.2 พ.ค.62

2 วัสดุวิทยาศาสตร�ทางการแพทย� 7,538               ตกลงราคา บอส ออฟติคอล บอส ออฟติคอล ราคาต่ําสุด 120/2562 ลว. 3 พ.ค.62

3 ค�าถ�ายเอกสาร 5,889               ตกลงราคา ร�านโชติพานิช ร�านโชติพานิช ราคาต่ําสุด 122/2562 ลว. 15 พ.ค.62

4 วัสดุวิทยาศาสตร�ทางการแพทย� 8,760               ตกลงราคา บอส ออฟติคอล บอส ออฟติคอล ราคาต่ําสุด 124/2562 ลว. 15 พ.ค.62

5 วัสดุก�อสร�าง 61,484              ตกลงราคา พี.โอ.วัสดุก�อสร�าง พี.โอ.วัสดุก�อสร�าง ราคาต่ําสุด 125/2562 ลว. 15 พ.ค.62

6 วัสดุการเกษตร 45,080              ตกลงราคา หสม.นราเกษตรสมบูรณ� หสม.นราเกษตรสมบูรณ� ราคาต่ําสุด 126/2562 ลว.15 พ.ค.62

7 วัสดุการเกษตร 22,045              ตกลงราคา วิริยะผลสหกิจ วิริยะผลสหกิจ ราคาต่ําสุด 130/2562 ลว.16 พ.ค.62

8 วัสดุวิทยาศาสตร�ทางการแพทย� 8,760               ตกลงราคา บอส ออฟติคอล บอส ออฟติคอล ราคาต่ําสุด 124/2562 ลว. 15 พ.ค.62

9 ค�าจ�างทําไวนิล 730                  ตกลงราคา ฟ9ล�มนราไวนิล ฟ9ล�มนราไวนิล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 16 พ.ค.62

10 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 500                  ตกลงราคา หจก.ทิพยวรรณป9โตรเลียม หจก.ทิพยวรรณป9โตรเลียม ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 16 พ.ค.62

11 วัสดุงานบ�านงานครัว 250                  ตกลงราคา ณรงค�เครื่องครัว ณรงค�เครื่องครัว ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 22 พ.ค.62

12 ค�าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000               ตกลงราคา นางสาวลัคลีมา แวฮามะ นางสาวลัคลีมา แวฮามะ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 22 พ.ค.62

13 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,000               ตกลงราคา บริษัท ทริปเป9ล เค กรุ?ป จํากัด บริษัท ทริปเป9ล เค กรุ?ป จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 24 พ.ค.62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,000               ตกลงราคา บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร�จีพลัส จํากัด บริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร�จีพลัส จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 24 พ.ค.62

15 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,000               ตกลงราคา บริษัทยางไทยใต� จังหวัดนราธิวาส บริษัทยางไทยใต� จังหวัดนราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 24 พ.ค.62

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,000               ตกลงราคา บจก.ทริปเป9ลเค กรุ?ป บจก.ทริปเป9ลเค กรุ?ป ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 24 พ.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ชื่อหน=วยงาน)  คณะเกษตรศาสตร? มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร?
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17 วัสดุการเกษตร 50,550              ตกลงราคา หสม.นรากลการ หสม.นรากลการ ราคาต่ําสุด 138/2562 ลว. 27 พ.ค.62

18 วัสดุการเกษตร 1,500                ตกลงราคา ร!านจี้เส็ง ร!านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 พ.ค.62

19 วัสดุงานบ!านงานครัว 4,620                ตกลงราคา ณรงค-เครื่องครัว ณรงค-เครื่องครัว ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 พ.ค.62

20 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000                ตกลงราคา หจก.ตันหยงมัสออยล- หจก.ตันหยงมัสออยล- ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 31 พ.ค.62

21 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000                ตกลงราคา บริษัทพิธานพาณิชย- จํากัด บริษัทพิธานพาณิชย- จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 31 พ.ค.62

22 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000                ตกลงราคา หจก.ตันหยงมัสออยล- หจก.ตันหยงมัสออยล- ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 31 พ.ค.62
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