
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 วัสดุก�อสร�าง 5,400                   ตกลงราคา หสม.นรากลการ หสม.นรากลการ ราคาต่ําสุด 091/2562 ลว. 3 เม.ย.62

2 วัสดุก�อสร�าง 30,986                 ตกลงราคา หจก.ยะกังทรายและวัสดุ หจก.ยะกังทรายและวัสดุ ราคาต่ําสุด 083/2562 ลว.6 เม.ย. 62

3 วัสดุการเกษตร 2,370                   ตกลงราคา ร�านจี้เส็ง ร�านจีแส็ง ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 8 เม.ย.62

4 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 1,100                   ตกลงราคา เพื่อนสัตว2 เพื่อนสัตว2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 8 เม.ย.62

5 วัสดุไฟฟ7า 1,017                   ตกลงราคา หจก. กิติสินการไฟฟ7า หจก. กิติสินการไฟฟ7า ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 8 เม.ย.62

6 วัสดุการเกษตร 2,435                   ตกลงราคา ร�านจี้เส็ง ร�านจี้เส็ง ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 8 เม.ย.62

7 วัสดุวิทยาศาสตร2ทางการแพทย2 3,100                   ตกลงราคา หจก.บอส ออฟติคอล หจก.บอส ออฟติคอล ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 8 เม.ย.62

8 ค�าจ�างทําป7าย 7,500                   ตกลงราคา ร�านนรากราฟฟ9ต ร�านนรากราฟฟ9ต ราคาต่ําสุด 084/2562 ลว.9 เม.ย.62

9 วัสดุสํานักงาน 1,708                   ตกลงราคา รุ�งทรัพย2 เปเปอร2 รุ�งทรัพย2 เปเปอร2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 9 เม.ย.62

10 วัสดุก�อสร�าง 1,580                   ตกลงราคา หจก.ยะกังทรายและวัสดุ หจก.ยะกังทรายและวัสดุ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 10 เม.ย.62

11 วัสดุการเกษตร 5,600                   ตกลงราคา ร�านนราการเกษตร ร�านนราการเกษตร ราคาต่ําสุด 095/2562 ลว. 10 เม.ย.62

12 วัสดุครุภัณฑ2งานบ�านงานครัว 16,710                 ตกลงราคา ร�านกรุงเทพ เครื่องเรือน ร�านกรุงเทพ เครื่องเรือน ราคาต่ําสุด 097/2562 ลว. 11 เม.ย.62

13 วัสดุการเกษตร 22,815                 ตกลงราคา ร�านจีแส็ง ร�านจีแส็ง ราคาต่ําสุด 199/2562 ลว.14 เม.ย.62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000                   ตกลงราคา หจก.ตันหยงมัสออยล2 หจก.ตันหยงมัสออยล2 ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 เม.ย.63

15 วัสดุการเกษตร 12,000                 ตกลงราคา นายจีรยุทธ2 ชินนะบดี นายจีรยุทธ2 ชินนะบดี ราคาต่ําสุด 104/2562 ลว. 18 เม.ย.62

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 950                     ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย2 จํากัด บริษัท พิธานพาณิชย2 จํากัด ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 18 เม.ย.63

(ชื่อหน6วยงาน) คณะเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:
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17 ค�าจ�างทําป�าย 14,000              ตกลงราคา ร�านนรากราฟฟ�ต ร�านนรากราฟฟ�ต ราคาต่ําสุด 108/2562 ลว. 23.เม.ย.62

18 ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 2,400                ตกลงราคา นราก+อปป,-แอนด/เซอร/วิส นราก+อปป,-แอนด/เซอร/วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 20 เม.ย.63

19 วัสดุงานบ�านงานครัว 971                  ตกลงราคา ณรงค/ เครื่องครัว ณรงค/ เครื่องครัว ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 21 เม.ย.62

20 ค�าจ�างซ�อมคราด 2,760                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ สาอิ นายอับดุลเลาะ สาอิ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 22 เม.ย.62

21 ค�าจ�างถอนกล�า 960                  ตกลงราคา นางคอมือสาะ สําซีสะกิอา นางคอมือสาะ สําซีสะกิอา ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 22 เม.ย.62

22 ค�าอาหารว�าง 3,870                ตกลงราคา นางมนทนา รุจิระศักดิ์ นางมนทนา รุจิระศักดิ์ ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 22 เม.ย.62

23 ซ�อมแซมครุภัณฑ/ 400                  ตกลงราคา หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 26 เม.ย.62

24 ซ�อมแซมครุภัณฑ/ 200                  ตกลงราคา หจก.บางนาค การยาง หจก.บางนาค การยาง ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 26 เม.ย.62

25 ซ�อมแซมครุภัณฑ/ 3,500                ตกลงราคา หจก. เอส พี เพนทาเทค หจก. เอส พี เพนทาเทค ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 26 เม.ย.62

26 ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 2,400                ตกลงราคา นราก+อปป,-แอนด/ เซอร/วิส นราก+อปป,-แอนด/ เซอร/วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 28 เม.ย.62

27 วัสดุสํานักงาน 6,040                ตกลงราคา นราก+อปป,- แอนด/ เซอร/วิส นราก+อปป,- แอนด/ เซอร/วิส ราคาต่ําสุด ขอความเห็นชอบ 29 เม.ย.62

28 ค�าจ�งรถ 10 ล�อบรรทุก 6,000                ตกลงราคา นายจีรยุทธ/ ชินนะบดี นายจีรยุทธ/ ชินนะบดี ราคาต่ําสุด 117/2562 ลว. 30 เม.ย.62

29 วัสดุการเกษตร 75,000              ตกลงราคา นาง สุชัญญา เหนือเมฆ นาง สุชัญญา เหนือเมฆ ราคาต่ําสุด 118/2562 ลว.30 เม.ย.62

(ชื่อหน6วยงาน) คณะเกษตรศาสตร: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:

วันที่  3-30 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)




