
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1
ซ้ือของที่ระลึก 1,500.00                 1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภณัฑ์ 1,500.00              ร้านวิทยาภณัฑ์              1,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

056/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

2
ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมประตู 325.00                    325.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 325.00                ร้านกิมเซ่งเชียง                325.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

058/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

3
ซ้ือกระเปา๋ผ้า 4,200.00                 4,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 4,200.00              ร้านเอ็นวายร่วมค้า              4,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

060/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 

4
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพิ่มเติม) 12,780.00                12,780.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกิมเซ่งเชียง 12,780.00            ร้านกิมเซ่งเชียง            12,780.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

061/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

5
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าปา้ยติดหน้าหอ้งปฏบิติัการ 1,575.00                 1,575.00                เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพมิพ์ 1,575.00              ร้านปริญญาการพมิพ์              1,575.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

062/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

6
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,225.00                 2,225.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 2,225.00              ร้านอุดมโชค              2,225.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

063/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 

7
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 10,000.00                10,000.00              เฉพาะเจาะจง บจ.โฮมพลัส แสงดาว

เฟอร์นิเจอร์ มอลล์
10,000.00            บจ.โฮมพลัส แสงดาว

เฟอร์นิเจอร์ มอลล์
           10,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

064/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 

8
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 14,770.00                14,770.00              เฉพาะเจาะจง บจ.โฮมพลัส แสงดาว

เฟอร์นิเจอร์ มอลล์
14,770.00            บจ.โฮมพลัส แสงดาว

เฟอร์นิเจอร์ มอลล์
           14,770.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

065/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 

9
ซ้ือลูกเปตองพร้อมลูกแก่นเปตอง 1,860.00                 1,860.00                เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง(2537) 1,860.00              หจก.กวงเชียง(2537)              1,860.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

066/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 

10
ซ้ือเมล็ดกาแฟค่ัว 3,200.00                 3,200.00                เฉพาะเจาะจง นางสมพศิ เนียมขุน 3,200.00              นางสมพศิ เนียมขุน              3,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

067/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มีนำคม  2562

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มีนำคม  2562

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

11
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงกล้องวัดมุมแบบประมวลผล 8,000.00                 8,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.ท.ีซี.เซอร์เวย์ จ ากัด 8,000.00              บริษทั บี.ท.ีซี.เซอร์เวย์ จ ากัด              8,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

073/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

12
จ้างเหมาท ากุญแจประจ าหอ้งพกัอาจารย์ 300.00                    300.00                  เฉพาะเจาะจง นายชะเนด โกพลรัตน์ 300.00                นายชะเนด โกพลรัตน์                300.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

074/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

13
จ้างเหมารถบสั 40 ที่นั่งพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 14,000.00                14,000.00              เฉพาะเจาะจง นาย วิทรูย์ ดีผาง 14,000.00            นาย วิทรูย์ ดีผาง            14,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

075/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

14
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 600.00                    600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยมิสเตอร์เคน 600.00                ร้านปา้ยมิสเตอร์เคน                600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

076/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

15
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,200.00                 1,200.00                เฉพาะเจาะจง นริศราก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 1,200.00              นริศราก๊อปปี้เซ็นเตอร์              1,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

077/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 

16
จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

6,800.00                 6,800.00                เฉพาะเจาะจง บริษทันครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ
บชิั่น จ ากัด

6,800.00              บริษทันครพนมอิงค์เจท เอ็กซิ
บชิั่น จ ากัด

             6,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-
078/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 

17
จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟทแ์บบไม่รวมอะไหล่ 29,660.00                29,660.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วีไอพ ีเจริญทรัพย์ 29,660.00            หจก.วีไอพ ีเจริญทรัพย์            29,660.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

079/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 

18
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 400.00                    400.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยมิสเตอร์เคน 400.00                ร้านปา้ยมิสเตอร์เคน                400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

080/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 

19
จ้างเหมารถ 6 ล้อพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00                 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายปยิวัฒน์ ภชูุม 2,000.00              นายปยิวัฒน์ ภชูุม              2,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

081/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 


