
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1
ซ้ือกรอบรูปรัชกาลที่10 600.00                   600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยาภัณฑ์ 600.00                ร้านวทิยาภัณฑ์                600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

047/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

2
ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ า 4,300.00                 4,300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกมิเซ่งเชียง 4,300.00              ร้านกมิเซ่งเชียง              4,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

048/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

3
ซ้ืออุปกรณ์ส ารองไฟ 5,180.00                 5,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิต้ีไอทีซิสเต็มจ ากดั 5,180.00              บริษัทยูนิต้ีไอทีซิสเต็มจ ากดั              5,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

049/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

4
ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,740.00                 7,740.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์ 7,740.00              ร้านปริญญาการพิมพ์              7,740.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

050/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

5
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,070.00                 1,070.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกระจายเซลล์แอนด์เซอร์วสิ 1,070.00              ร้านกระจายเซลล์แอนด์เซอร์วสิ              1,070.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

051/2562

วนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2562 

6
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กอ่สร้าง 4,415.00                 4,415.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเพิม่วสัดุกอ่สร้าง 4,415.00              ร้านบุญเพิม่วสัดุกอ่สร้าง              4,415.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

052/2562

วนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2562 

7
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กอ่สร้าง 9,900.00                 9,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเชิงชุมคอนกรีตจ ากดั 9,900.00              บริษัทเชิงชุมคอนกรีตจ ากดั              9,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

053/2562

วนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2562 

8
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กอ่สร้าง 21,000.00               21,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 21,000.00            ร้านอุดมโชค            21,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

054/2562

วนัที่ 26 กมุภาพันธ ์2562 

9
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,400.00                 1,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเอทีเอโกลบอลโซลูชั่นจ ากดั 1,400.00              บริษัทเอทีเอโกลบอลโซลูชั่น

จ ากดั
             1,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

055/2562

วนัที่ 28 กมุภาพันธ ์2562 

10
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโฆษณาต่อต้านการ
ทุจริต

1,500.00                 1,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทนครพนมอิงค์เจทเอ็กซิบิชั่นจ ากดั 1,500.00              บริษัทนครพนมอิงค์เจทเอ็กซิ
บิชั่นจ ากดั

             1,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
061/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

11
จ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธค์ณะ
วศิวกรรมศาสตร์

4,800.00                 4,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านผลิตส่ือ 4,800.00              ร้านผลิตส่ือ              4,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
062/2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ ์ 2562

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที ่1  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ ์ 2562

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที ่1  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

12
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 896.00                   896.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนม กอ๊ปปี้ 896.00                ร้านศรีพนม กอ๊ปปี้                896.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

063/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

13
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาแผงควบคุมลิฟท์ 53,500.00               53,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วไีอพี เจริญทรัพย์ 53,500.00            หจก.วไีอพี เจริญทรัพย์            53,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

064/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

14
จ้างเหมาปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์ ประจ า
คณะวศิวกรรมศาสตร์

10,700.00               10,700.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 10,700.00            หจก.พนมนันทชัย            10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
065/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

15
จ้างเหมาท าตรายางหมึกในตัว 2,120.00                 2,120.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์ 2,120.00              ร้านปริญญาการพิมพ์              2,120.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

066/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

16
จ้างเหมาท าสปอตวทิยุคณะ
วศิวกรรมศาสตร์

3,000.00                 3,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) สาขา 
นครพนม

3,000.00              บริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) 
สาขา นครพนม

             3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
067/2562

วนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2562 

17
จ้างเหมาจัดท าเล่มเอกสาร 2,023.00                 2,023.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนม กอ๊ปปี้ 2,023.00              ร้านศรีพนม กอ๊ปปี้              2,023.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

068/2562

วนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2562 

18
จ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธค์ณะ
วศิวกรรมศาสตร์

3,516.00                 3,516.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสยามสตูดิโอ 3,516.00              ร้านสยามสตูดิโอ              3,516.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
069/2562

วนัที่ 15 กมุภาพันธ ์2562 

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 11,984.00               11,984.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทพีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เวอร์วสิ 

จ ากดั
11,984.00            บริษัทพีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ 

เวอร์วสิ จ ากดั
           11,984.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

070/2562

วนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2562 

20
จ้างเหมาจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาส่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7,500.00                 7,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ 7,500.00              นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ              7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
071/2562

วนัที่ 25 กมุภาพันธ ์2562 

21
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมห้องปฏิบัติการ
ทดสอบวสัดุกอ่สร้าง

1,000.00                 1,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร หมอนทอง 1,000.00              นางสาวธนัชพร หมอนทอง              1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
072/2562

วนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2562 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ ์ 2562

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที ่1  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง


