
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ค่าซ่อมบ ารุง 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ว.ีคาร์เซอร์วสิ 15,200.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 พ.ย. 2563

2 ค่าซ่อมบ ารุง 3,999.13          3,999.13         เฉพาะเจาะจง บ.พธิานพาณิชย์ 3,999.13 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 พ.ย. 2563

3 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ไตรมาส 1 คร้ังที  1 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานินทร์ ทีวี 1,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 พ.ย. 2563

4 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ไตรมาส 1 คร้ังที  2 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นรากอ๊ปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ 3,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  26 พ.ย. 2563

5 โครงการจดัท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ไปพลางกอ่น

699.00 699.00 เฉพาะเจาะจง อานัสวนิการพมิพ์ 699.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  26 พ.ย. 2563

6 โครงการวนัเด็ก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 5,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ม.ค. 2563

7 โครงการโครงงานนักศึกษา 3,862.70 3,862.70 เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 3,862.70 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  20 ม.ค. 2563

8 วสัดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส 2 คร้ังที  1 3,565.00 3,565.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 3,565.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

9 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี 14,446.00 14,446.00 เฉพาะเจาะจง พ ีเอส ซายน์ 14,446.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  8 ม.ค. 2563

10 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ศิริชัย 3,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  28 ม.ค. 2563

11 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปีนัง เทรดด้ิง จ ากดั 3,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  28 ม.ค. 2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

12 โครงการโครงงานนักศึกษา 3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 3,030.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  24 ม.ค. 2563

13 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเพาะเล้ียง
เนือ้เยื อพชื คร้ังที  13

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟล์ิมนราไวนิล 2,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

14 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วอนนาเทค 3,200.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  29 ม.ค. 2563

15 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเพาะเล้ียง
เนือ้เยื อพชื คร้ังที  13

10,000.00         10,000.00       เฉพาะเจาะจง กิ๊พถา่ยเอกสาร 10,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/26           
    21 ม.ค. 2564

16 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

7,072.70 7,072.70 เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 7,072.70 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

17 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง  ศรสมบูรณ์คอมพวิเตอร์ 4,990.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  24 ม.ค. 2563

18 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง ฟล์ิมนราไวนิล 1,400.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  29 ม.ค. 2563

19 โครงการโครงงานนักศึกษา 7,992.90 7,992.90 เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 7,992.90 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/99           
    5 มิ.ย 2563

20 โครงการวจิยั เรื องการศึกษาปริมาณ
สารส าคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระในชา
สมุนไพร

14,959.67 14,959.67 เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 14,959.67 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

21 วสัดุส านักงาน ไตรมาส 2 คร้ังที  1 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง แบ่งปัน 5,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  29 ม.ค. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

22 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

50,733.00         50,733.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 50,733.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/54           
    29 ม.ค. 2563

23 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

1,404.00          1,404.00         เฉพาะเจาะจง ณรงค์ เครื องครัว 1,404.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  4 ก.พ. 2563

24 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

4,706.00          4,706.00         เฉพาะเจาะจง หา้งขายยาสมุนไพร 4,706.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ก.พ. 2563

25 โครงการโครงงานนักศึกษา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 3,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ม.ค. 2563

26 โครงการโครงงานนักศึกษา 1,123.50          1,123.50         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 1,123.50 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  28 ม.ค. 2563

27 ครุภณัฑ์ส านักงาน 16,200.00         16,200.00       เฉพาะเจาะจง กรุงเทพเครื องเรือน 16,200.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/149         
      16 ธ.ค. 2562

28 โครงการโครงงานนักศึกษา 11,101.30         11,101.30       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 11,101.30 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  26 มี.ค. 2563

29 โครงการโครงงานนักศึกษา 2,885.00          2,885.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 2,885.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  26 มี.ค. 2563

30 โครงการโครงงานนักศึกษา 8,417.69          8,417.69         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 8,417.69 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/77           
    26 มี.ค. 2563

31 โครงการโครงงานนักศึกษา 2,782.00          2,782.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 2,782.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/78           
    26 มี.ค. 2563

32 วสัดุอาคารสถานที  ไตรมาส 2 คร้ังที  1 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง ทองไทย 3,210.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  27 มี.ค. 2563

33 โครงการโครงงานนักศึกษา 1,586.81          1,586.81         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 1,586.81 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  27 มี.ค. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

34 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเพาะเล้ียง
เนือ้เยื อพชื คร้ังที  13

16,103.79         16,103.79       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 16,103.79 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

35 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  2

10,076.19         10,076.19       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 10,076.19 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  25 มี.ค. 2563

36 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  2

7,934.05          7,934.05         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 7,934.05 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  25 มี.ค. 2563

37 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเพาะเล้ียง
เนือ้เยื อพชื คร้ังที  13

6,295.00          6,295.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 6,295.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

38 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

1,647.80          1,647.80         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 1,647.80 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  24 ม.ค. 2563

39 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 2,140.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  27 มี.ค. 2563

40 โครงการประกวดแขง่ขนัพฒันาทักษะด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (วนัสถาปนา)

18,748.80         18,748.80       เฉพาะเจาะจง  พกิเซล ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ 18,748.80 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

41 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

10,000.00         10,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งขายยาสมุนไพร 10,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  21 ม.ค. 2563

42 โครงการเตรียมความพร้อมในการท างาน
ของนักศึกษาชั้นปีที  4

4,550.00          4,550.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 4,550.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  12 พ.ค. 2563

43 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเพาะเล้ียง
เนือ้เยื อพชื คร้ังที  13

1,648.00          1,648.00         เฉพาะเจาะจง จารวเีภสัช 1,648.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  24 ม.ค. 2563

44 โครงการบริการวชิาการเพื อพฒันาชุมชน 
มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์

3,817.00          3,817.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 3,817.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  7 ม.ค. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

45 โครงการบริการวชิาการเพื อพฒันาชุมชน 
มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์

2,965.47          2,965.47         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 2,965.47 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  7 ม.ค. 2563

46 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง ณรงค์ เครื องครัว 8,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/85           
    1 เม.ย. 2563

47 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรของชุมชน ระยะที  3

1,932.00          1,932.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 1,932.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/86           
    1 เม.ย. 2563

48 โครงการจดัท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

699.00             699.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอานัสวนิการพมิพ์ 699.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  1 มิ.ย. 2563

49 โครงการสนับสนุนโครงงานนักศึกษาและสห
กจิศึกษาภายในประเทศ

7,992.90          7,992.90         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 7,992.90 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/99           
    5 มิ.ย. 2563

50 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 125,820.00       125,820.00      เฉพาะเจาะจง นายมะรูซี บินอาแว 125,820.00 ราคาต  าสุด 1/2563    15 มิ.ย. 2564
51 โครงการผลิตเจลและสเปรยแ์อลกอฮอล์เพื อ

แจกจา่ยแกส่่วนราชการและประชาชน
36,594.00         36,594.00       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 36,594.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/109         

      19 มิ.ย. 2563
52 โครงการผลิตเจลและสเปรยแ์อลกอฮอล์เพื อ

แจกจา่ยแกส่่วนราชการและประชาชน
6,750.00          6,750.00         เฉพาะเจาะจง ฟล์ิมนราไวนิล 6,750.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/110         

      19 มิ.ย. 2563
53 โครงการพกิลุแรกแยม้ 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง กิ๊พถา่ยเอกสาร 7,200.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             

  9 ก.ค. 2563
54 วสัดุงานอาคารสถานที  ไตรมาส 4 คร้ังที  1 592.00             592.00           เฉพาะเจาะจง ทองไทย 592.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             

  8 ก.ค. 2563
55 วสัดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส 4 คร้ังที  1 2,985.00          2,985.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 2,985.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             

  4 ส.ค. 2564
56 วสัดุงานอาคารสถานที  ไตรมาส 4 คร้ังที  2 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 1,800.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             

  4 ส.ค. 2564
57 ค่าซ่อมแซมสุขภณัฑ์และหอ้งน้ า 153,780.00       153,780.00      เฉพาะเจาะจง นายมะรูซี บินอาแว 153,780.00 ราคาต  าสุด 1/2563    15 มิ.ย. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

58 โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แกค่รูใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา กจิกรรมการ
พฒันาการเรียนรู้ผ่านโครงงานหุน่ยนต์
ระดับประถมศึกษา

36,200.00         36,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ทิส 36,200.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  13 ก.ค. 2563

59 โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แกค่รูใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา กจิกรรมการ
พฒันาการเรียนรู้ผ่านชุดการทดลอง
วทิยาศาสตร์

36,180.00         36,180.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ทิส 36,180.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  13 ก.ค. 2563

60 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ส านักงาน) 2,167.00          2,167.00         เฉพาะเจาะจง ฟล์ิมนราไวนิล 2,167.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ส.ค. 2564

61 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ส านักงาน) 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง นรากราฟฟติ 500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ส.ค. 2564

62 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ไตรมาส 4 คร้ังที  2 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นรากอ๊ปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ 4,500.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ส.ค. 2564

63 ค่าซ่อมบ ารุง 3,748.75          3,748.75         เฉพาะเจาะจง บ.พธิานพาณิชย์ 3,748.75 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

64 โครงการสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ 
ประจ าปี 2563

8,080.56          8,080.56         เฉพาะเจาะจง พกิเซล ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ 8,080.56 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  11 ส.ค. 2564

65 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ไตรมาส 4 คร้ังที  1 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 2,568.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  14 ส.ค. 2564

66 โครงการสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ 
ประจ าปี 2563

20,000.00         20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญฤทธิ์ ลีมอปาแล 20,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  11 ส.ค. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

67 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (คณิตศาสตร์และ
สารสนเทศ)

14,996.00         14,996.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 14,996.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

68 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ส านักงาน) 27,355.00         27,355.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 27,355.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  11 ส.ค. 2564

69 โครงการติดตามความกา้วหน้าและรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

9,675.00          9,675.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 9,675.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  17 ก.ค. 2563

70 วสัดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส 4 คร้ังที  2 18,270.00         18,270.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 18,270.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/153         
      14 ส.ค. 2564

71 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (เคมี) 34,997.56         34,997.56       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 34,997.56 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

72 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ไตรมาส 4 คร้ังที  1 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ ซี ออโตเมชั น 5,350.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

73 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ฟสิิกส์) 35,000.00         35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ทิส 35,000.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

74 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ชีววทิยา) 32,870.40         32,870.40       เฉพาะเจาะจง แอล บี ซายน์ 32,870.40 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

75 วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี (ชีววทิยา) 2,114.00          2,114.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย ์เปเปอร์ 2,114.00 ราคาต  าสุด อว 0608.05.02/-             
  10 ส.ค. 2564

76 โครงการช่วยเหลือประชาชนที ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ไวรัส 2019

8,100.00          8,100.00         เฉพาะเจาะจง หา้งขายยาสมุนไพร 8,100.00 ราคาต  าสุด


