
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,800.00                 1,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 1,800.00             หจก.พนมนันทชัย              1,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 036/2562

วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561

2
ซ้ือของที่ระลึก 1,500.00                 1,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 1,500.00             ร้านเอ็นวายร่วมค้า              1,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 037/2562

วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 

3
ซ้ือของที่ระลึก 1,500.00                 1,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 1,500.00             ร้านเอ็นวายร่วมค้า              1,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 038/2562

วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 

4
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี(สีด า) 40,000.00               40,000.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครออฟฟิส 

ออโตเมชัน่
40,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครออฟฟิส

 ออโตเมชัน่
           40,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 041/2562

วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 

5 ซ้ือน้ ามันดีเซล 1,000.00                 1,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.โพนแก้วขนส่ง 1,000.00             หจก.โพนแก้วขนส่ง              1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 042/2562

วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 

6 ซ้ือวสัดุฝึกสาขาวศิวกรรมโลจสิติกส์ 20,000.00               20,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 20,000.00            ร้านเอ็นวายร่วมค้า            20,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 043/2562

วนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 

7 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,145.00                 2,145.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 2,145.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              2,145.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 040/2562

วนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 

8
จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงเหล็กพร้อมติดต้ัง 14,000.00               14,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ

บิชัน่ จ ากัด
14,000.00            บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ

บิชัน่ จ ากัด
           14,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 044/2562

วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 

9 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 320.00                   320.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 320.00                ร้านศรีพนมก๊อปปี้                320.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่  043/2562

วนัที่ 3 ธนัวาคม 2561 

10 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,082.00                 2,082.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 2,082.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              2,082.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 045/2562

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 

11
จา้งเหมาเตรียมห้องปฏิบัติการด้าน
วทิยาศาสตร์

1,000.00                 1,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปุณภวฒัน์ กาศรุณ 1,000.00             นายปุณภวฒัน์ กาศรุณ              1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 046/2562

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 2  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 2  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

12 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,339.00                 2,339.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 2,339.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              2,339.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่  047/2562

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 

13
จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 600.00                   600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม 600.00                ร้านป้ายมิสเตอร์เคน นครพนม                600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังจา้ง เลขที่  048/2562

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 

14
จา้งเหมาเตรียมห้องปฏิบัติการด้าน
วทิยาศาสตร์

1,000.00                 1,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปุณภวฒัน์ กาศรุณ 1,000.00             นายปุณภวฒัน์ กาศรุณ              1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่  049/2562

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 

15
จา้งเหมาล้างท าความสะอาดเช็คระบบการ
ท างานเคร่ืองปรับอากาศ

10,000.00               10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 10,000.00            หจก.พนมนันทชัย            10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่  050/2562

วนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 

16
จา้งเหมาตัดหญ้ารอบบริเวณป้ายคณะ
วศิวกรรมศาสตร์

500.00                   500.00                  เฉพาะเจาะจง นางประวนิ  สุริรมย์ 500.00                นางประวนิ  สุริรมย์                500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่  051/2562

วนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 

17 จา้งเหมาจดัสถานที่ 3,000.00                 3,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  แปทา 3,000.00             นายสมศักด์ิ  แปทา              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่  052/2562

วนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 

18 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,084.00                 2,084.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 2,084.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              2,084.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่  053/2562

วนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 

19 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,719.00                 1,719.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,719.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,719.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่  054/2562

วนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 


