
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวสัดุสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 20,519.00               20,519.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิค

 จ ากัด
20,519.00            บริษัท อุบลสายฟ้า 

อิเลคทรอนิค จ ากัด
           20,519.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 012/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

2
ซ้ือวสัดุสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 15,301.00               15,301.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วนีัส ซัพพลาย จ ากัด 15,301.00            บริษัท วนีัส ซัพพลาย จ ากัด            15,301.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 013/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

3 ซ้ือวสัดุสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 22,350.00               22,350.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 22,350.00            หจก.พนมนันทชัย            22,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 014/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

4 ซ้ือวสัดุสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 60,250.00               60,250.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 60,250.00            หจก.พนมนันทชัย            60,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 015/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

5 ซ้ือวสัดุฝึกสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 20,000.00               20,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 20,000.00            ร้านกิมเซ่งเชียง            20,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 016/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

6 ซ้ือวสัดุสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 166,920.00             166,920.00            เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นไอ เทคโนโลยี 166,920.00          บจ.เอ็นไอ เทคโนโลยี          166,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 017/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

7 ซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 7,500.00                 7,500.00               เฉพาะเจาะจง บจ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค 7,500.00             บจ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค              7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 018/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 2,605.00                 2,605.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 2,605.00             ร้านกิมเซ่งเชียง              2,605.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 019/2562

วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2561 

9 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 1,455.00                 1,455.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 1,455.00             ร้านกิมเซ่งเชียง              1,455.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่  020/2562

วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2561 

10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 580.00                   580.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.พนมนันทชัย 580.00                หจก.พนมนันทชัย                580.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 021/2562

วนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561 

11 ซ้ือน้ าด่ืม 30 ลัง 1,950.00                 1,950.00               เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรนคร 1,950.00             หจก.มิตรนคร              1,950.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 022/2562

วนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561 

12 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์สาขาวศิวกรรมโยธา 1,300.00                 1,300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 1,300.00             ร้านกิมเซ่งเชียง              1,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 023/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2561 

13 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์สาขาวศิวกรรมโยธา 18,180.00               18,180.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 18,180.00            ร้านอุดมโชค            18,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 024/2562

วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2561

14 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์สาขาวศิวกรรมโยธา 11,820.00               11,820.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 11,820.00            ร้านเอ็นวายร่วมค้า            11,820.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 025/2562

วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2561 

15 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี(สีด า) 5,000.00                 5,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิส ออโตเมชัน่ 5,000.00             หจก.นครออฟฟิส ออโตเมชัน่              5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 026/2562

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,000.00                 3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์ 3,000.00             ร้านปริญญาการพิมพ์              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 027/2562

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 24,671.00               24,671.00              เฉพาะเจาะจง ร้านคลังครุภัณฑ์ 24,671.00            ร้านคลังครุภัณฑ์            24,671.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 028/2562

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 

18 ซ้ือชุดกุญแจ 1,412.50                 1,412.50               เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 1,412.50             ร้านกิมเซ่งเชียง              1,412.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 029/2562

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

19
ซ้ือกล้องวงจรปิดแบบ Wifi 8,100.00                 8,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลีดเดอร์ ไฮ-เทค 

จ ากัด
8,100.00             บริษัท เดอะลีดเดอร์ ไฮ-เทค 

จ ากัด
             8,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 030/2562

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 

20 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 10,500.00               10,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์2 10,500.00            ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์2            10,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 031/2562

วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 

21 ซ้ือกระเป๋าผ้า งานประชาสัมพันธ์ 3,000.00                 3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 3,000.00             ร้านเอ็นวายร่วมค้า              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 032/2562

วนัที่ 15 พฤศจกิายน 2561

22
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ าฐาน ค่าย
วศิวกรรมศาสตร์

7,500.00                 7,500.00               เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ์ เอกสะพัง 7,500.00             นายประจกัษ์ เอกสะพัง              7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 033/2562

วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 

23 ซ้ือของที่ระลึก 2,000.00                 2,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ ด่านจง 2,000.00             นายศราวธุ ด่านจง              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 034/2562

วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2561 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

24 ซ้ือน้ าด่ืม 40 ลัง 2,600.00                 2,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรนคร 2,600.00             หจก.มิตรนคร              2,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 035/2562

วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

25 ซ้ือของที่ระลึก 1,100.00                 1,100.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ฟอร์ยู 1,100.00             ร้านดอกไม้ฟอร์ยู              1,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 039/2562

วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 

26 ซ้ือของที่ระลึก 700.00                   700.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง 700.00                ร้านเหรียญทอง                700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 040/2562

วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 

27 จา้งเหมาซ่อมมอเตอร์เคร่ืองขัด 2,500.00                 2,500.00               เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ นากรณ์ 2,500.00             นายนครินทร์ นากรณ์              2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 028/2562

วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2561 

28 จา้งเหมาตัดหญ้า 2,500.00                 2,500.00               เฉพาะเจาะจง นางประวนิ สุริรมย์ 2,500.00             นางประวนิ สุริรมย์              2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 029/2562

วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 

29 จา้งเหมาชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับอบรม 160,000.00             160,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทยูด้ามอเตอร์จ ากัด 160,000.00          บริษัทยูด้ามอเตอร์จ ากัด          160,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 030/2562

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

30 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 252.00                   252.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุพรรณ ก๊อปปี้ 252.00                ร้านศรีสุพรรณ ก๊อปปี้                252.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 031/2562

วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2561 

31 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,840.00                 1,840.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,840.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,840.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 032/2562

วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 

32
จา้งเหมาซ่อมป้ายโครงเหล็ก ขนาด 4x8 
เมตร

2,500.00                 2,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ
บิชัน่ จ ากัด

2,500.00             บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ
บิชัน่ จ ากัด

             2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 033/2562

วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 

33 จา้งเหมาท ากระดาษค าตอบแบบอัตนัย 1,000.00                 1,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 1,000.00             ร้านศรีพนมก๊อปปี้              1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 034/2562

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

34 จา้งเหมาท ากระดาษค าตอบแบบปรนัย 2,000.00                 2,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะชัย ซัฟฟลาย 2,000.00             ร้านวรีะชัย ซัฟฟลาย              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 035/2562

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

35 จา้งเหมาจดัสถานที่ 2,000.00                 2,000.00               เฉพาะเจาะจง นายนคร  ธมิกานนท์ 2,000.00             นายนคร  ธมิกานนท์              2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 036/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 1  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

36
จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 13,000.00               13,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ

บิชัน่ จ ากัด
13,000.00            บริษัทนครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ

บิชัน่ จ ากัด
           13,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 037/2562

วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

37
จา้งเหมาออกแบบส่ือและจดัพิมพ์
ประชาสัมพันธ์

4,000.00                 4,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ 4,000.00             นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ              4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 038/2562

วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

38 จา้งเหมารถ 6 ล้อ 3,000.00                 3,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ โกษาแสง 3,000.00             นายสมบูรณ์ โกษาแสง              3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 039/2562

วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

39 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 810.00                   810.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพนมก๊อปปี้ 810.00                ร้านศรีพนมก๊อปปี้                810.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 042/2562

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 


