
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17 รำยกำร 26,944.00                26,944.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์ 26,944.00            ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์            26,944.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

028/2563

วันที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 

2
ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 16 รำยกำร 5,600.00                 5,600.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์ 5,600.00              ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์              5,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

029/2563

วันที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 16 รำยกำร 2,500.00                 2,500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมโชค 2,500.00              ร้ำนอุดมโชค              2,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

030/2563

วันที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 

4
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6 รำยกำร 14,275.00                14,275.00              เฉพำะเจำะจง หำ้งกิมเซ่งเชียง 14,275.00            หำ้งกิมเซ่งเชียง            14,275.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

031/2563

วันที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 

5
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 12,000.00                12,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เวิร์ลอิงค์ เทรดด้ิง 12,000.00            หจก.เวิร์ลอิงค์ เทรดด้ิง            12,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

032/2563

วันที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 

6
ซ้ือถังขยะรีไซเคิล 4 สี 15,000.00                15,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.พนมนันทชัย 15,000.00            หจก.พนมนันทชัย            15,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

033/2563

วันที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2563 

7
ซ้ือตัวชี้แบบเลเซอร์ 2,090.00                 2,090.00                เฉพำะเจำะจง บริษทัยูนิต้ีไอทซิีสเต็มจ ำกัด 2,090.00              บริษทัยูนิต้ีไอทซิีสเต็มจ ำกัด              2,090.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

034/2563

วันที่ 13 กุมภำพนัธ์ 2563 

8
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 5 รำยกำร 14,181.00                14,181.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมโชค 14,181.00            ร้ำนอุดมโชค            14,181.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

035/2563

วันที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2563 

9
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 10 รำยกำร 18,455.00                18,455.00              เฉพำะเจำะจง หำ้งกิมเซ่งเชียง 18,455.00            หำ้งกิมเซ่งเชียง            18,455.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

036/2563

วันที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2563 

10
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2 รำยกำร 10,000.00                10,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอซี 10,000.00            ร้ำนโอซี            10,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

037/2563

วันที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2563 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์ 2563

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน มีนำคม พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์ 2563

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน มีนำคม พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

11
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำลิฟต์เล่ียนชุด
แบตเตอร่ีส ำรองเวลำไฟฟำ้ดับ

32,100.00                32,100.00              เฉพำะเจำะจง หจก.วีไอพ ีเจริญทรัพย์ 32,100.00            หจก.วีไอพ ีเจริญทรัพย์            32,100.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ จ-วศ-
026/2563

วันที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2563 

12
จ้ำงท ำตรำยำง 2 อัน 1,120.00                 1,120.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์ 1,120.00              ร้ำนปริญญำกำรพมิพ์              1,120.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ จ-วศ-

027/2563

วันที่ 13 กุมภำพนัธ์ 2563 

13
จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิล 700.00                    700.00                  เฉพำะเจำะจง บริษทันครพนมอิงค์เจทเอ็กซิบชิั่นจ ำกัด 700.00                บริษทันครพนมอิงค์เจทเอ็กซิ

บชิั่นจ ำกัด
               700.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ จ-วศ-

028/2563

วันที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2563 

14
จ้ำงเหมำท ำโครงสร้ำงอำคำรคัดแยกขยะ 3,670.00                 3,670.00                เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์  แพงดี 3,670.00              นำยสมบรูณ์  แพงดี              3,670.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ จ-วศ-

029/2563

วันที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2563 

15
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมประตูม้วนเปล่ียนแมค
เนตริค

5,500.00                 5,500.00                เฉพำะเจำะจง หจก.พนมนันทชัย 5,500.00              หจก.พนมนันทชัย              5,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ จ-วศ-
030/2563

วันที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2563 


