
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือแมคเนตริค 3,300.00                  3,300.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย               3,300.00 หจก.พนมนันทชัย              3,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 001/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

2
ซ้ือน้ าด่ืม 25 ถัง 500.00                    500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์ดร๊ิงค์                  500.00 ร้านซุปเปอร์ดร๊ิงค์                 500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 002/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

3 ซ้ือน้ าด่ืม 30 ลัง 1,950.00                  1,950.00                เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรนคร(นครพนม)               1,950.00 หจก.มิตรนคร(นครพนม)              1,950.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 003/2562

วนัที่ 2 ตุลาคม 2561

4 ซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00                  3,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัญญา วรเดชสกุล               3,000.00 นางสาวศรัญญา วรเดชสกุล              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 004/2562

วนัที่ 5 ตุลาคม 2561

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10,830.00                10,830.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธญัชนก 10,830.00             ร้านธญัชนก             10,830.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 005/2562

วนัที่ 9 ตุลาคม 2561 

6
ซ้ือสายเคเบิล HDMI 411.00                    411.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิต้ีไอที ซิสเต็ม จ ากัด 411.00                 บริษทัยูนิต้ีไอที ซิสเต็ม จ ากัด                 411.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 006/2562

วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 

7 ซ้ือวสัดุฝึกสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ 20,000.00                20,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษทัอุบลสายฟา้ อิเลคอรินิค 20,000.00             บริษทัอุบลสายฟา้ อิเลคอรินิค             20,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 007/2562

วนัที่ 5 ตุลาคม 2561 

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอสารสี(สีด า) 5,000.00                  5,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟสิ ออโตเมชั่น 5,000.00              หจก.นครออฟฟสิ ออโตเมชั่น              5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 008/2562

วนัที่ 2 ตุลาคม 2561 

9 ซ้ือวสัดุฝึกสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 20,000.00                20,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี 20,000.00             ร้านเอ็น เค เทคโนโลยี             20,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่  009/2562

วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 

10 ซ้ือชุดกรองลมพร้อมตัวส่งน้ ามัน G1/2 2,500.00                  2,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 2,500.00              หจก.พนมนันทชัย              2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 010/2562

วนัที่ 8 ตุลาคม 2561 

11 ซ้ือเมล็ดกาแฟ 3,200.00                  3,200.00                เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ เนียมขุน 3,200.00              นางสมพศิ เนียมขุน              3,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 011/2562

วนัที่ 30 ตุลาคม 2561 

12 จ้างเหมาจัดสถานที่ 3,000.00                  3,000.00                เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ แปทา 3,000.00              นายสมศักด์ิ แปทา              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 002/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

13 จ้างเหมาจัดท าอาหารเล้ียงพระ 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายนคร  ธมิกานนท์ 2,000.00              นายนคร  ธมิกานนท์              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 003/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

14 จ้างเหมาปะยางรถไถ 400.00                    400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชียยางยนต์นครพนม 400.00                 ร้านเอเชียยางยนต์นครพนม                 400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 004/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,575.00                  3,575.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 3,575.00              ร้านศรีพนมก๊อปปี้              3,575.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 005/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

16 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 500.00                    500.00                   เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  ดวงมาลัย 500.00                 นางสุมาลี  ดวงมาลัย                 500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 006/2562

วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

17 จ้างท าอาหารกลางวนั 700.00                    700.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋น ปลา เป็น 700.00                 ร้านเป๋น ปลา เป็น                 700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 007/2562

วนัที่ 3 ตุลาคม 2561 

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 674.00                    674.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 674.00                 ร้านศรีพนมก๊อปปี้                 674.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 008/2562

วนัที่ 2 ตุลาคม 2561

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,260.00                  1,260.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,260.00              ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,260.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 009/2562

วนัที่ 2 ตุลาคม 2561 

20 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี 6,000.00                  6,000.00                เฉพาะเจาะจง นางศิริพร  ค าพนัธุ์ 6,000.00              นางศิริพร  ค าพนัธุ์              6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 010/2562

วนัที่ 5 ตุลาคม 2561 

21 จ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  โกษาแสง 2,000.00              นายสมบูรณ์  โกษาแสง              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 011/2562

วนัที่ 5 ตุลาคม 2561 

22 จ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  โกษาแสง 2,000.00              นายสมบูรณ์  โกษาแสง              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 012/2562

วนัที่ 18 ตุลาคม 2561 

23
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 510.00                    510.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสุพฒัชัยก๊อปปี้ปร้ินท์ แอนด์ 

เซอร์วสิ
510.00                 ร้านสุพฒัชัยก๊อปปี้ปร้ินท์ แอนด์ 

เซอร์วสิ
                510.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 013/2562

วนัที่ 10 ตุลาคม 2561 

24 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขึงโครงไม้ 1,700.00                  1,700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม 1,700.00              ร้านป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม              1,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 014/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วนัที่ 16 ตุลาคม 2561 

25 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 500.00                    500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะป้าย 500.00                 ร้านเดอะป้าย                 500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 015/2562

วนัที่ 18 ตุลาคม 2561 

26 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,707.00                  1,707.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,707.00              ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,707.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 016/2562

วนัที่ 16 ตุลาคม 2561 

27 จ้างเหมาซ่อมชุดฝึกเคร่ืองท าความเย็น 3,000.00                  3,000.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย 3,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 017/2562

วนัที่ 8 ตุลาคม 2561 

28 จ้างเหมาท าตรายางด้ามโยก 1,200.00                  1,200.00                เฉพาะเจาะจง น้องปาล์มตรายาง 1,200.00              น้องปาล์มตรายาง              1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 018/2562

วนัที่ 18 ตุลาคม 2561 

29 จ้างเหมาท าป้ายชื่อห้องปฏบิัติการ 1,980.00                  1,980.00                เฉพาะเจาะจง ป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม 1,980.00              ป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม              1,980.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 019/2562

วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 

30 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,053.00                  1,053.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,053.00              ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,053.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 020/2562

วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 

31
จ้างเหมาออกแบบส่ือและจัดพมิพ์
ประชาสัมพนัธ์

2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  พวงสิทธิ 2,000.00              นางสาวอัจฉรา  พวงสิทธิ              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 021/2562

วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 

32
จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์และเพิ่มเติม
อักษรโลหะที่ป้ายคณะวศิวกรรมศาสตร์

35,000.00                35,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวฒันา  ดีวงษ์ 35,000.00             นายวฒันา  ดีวงษ์             35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 022/2562

วนัที่ 12 ตุลาคม 2561 

33 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00                    300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภฟูา้ อิงค์เจท 300.00                 ร้านภฟูา้ อิงค์เจท                 300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 025/2562

วนัที่ 10 ตุลาคม 2561 

34 จ้างเหมาจัดสถานที่ 3,000.00                  3,000.00                เฉพาะเจาะจง นายประจักษ ์เอกสะพงั 3,000.00              นายประจักษ ์เอกสะพงั              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 026/2562

วนัที่ 16 ตุลาคม 2561 

35 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 510.00                    510.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 510.00                 ร้านศรีพนมก๊อปปี้                 510.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 027/2562

วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 


