
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์จ ำนวน 14 รำยกำร 2,517.00                 2,517.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงกิมเซ่งเชียง 2,517.00             ห้ำงกิมเซ่งเชียง              2,517.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

012/2563

วนัที่ 4 ธนัวำคม 2562

2
ซ้ือโต๊ะเก้ำอี้ 35,000.00               35,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 35,000.00            ร้ำนแสงชัยเฟอร์นิเจอร์            35,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

013/2563

วนัที่ 4 ธนัวำคม 2562

3
ซ้ือแผงคอนโทรลเคร่ืองปรับอำกำศ 4,000.00                 4,000.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพนมนันทชัย 4,000.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพนมนันทชัย              4,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

014/2563

วนัที่ 4 ธนัวำคม 2562

4
ซ้ือกรอบรูปขนำด 28*32 นิว้ 1,100.00                 1,100.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนใต้กรอบรูป 1,100.00             ร้ำนบ้ำนใต้กรอบรูป              1,100.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

015/2563

วนัที่ 11 ธนัวำคม 2562

5
ซ้ือชุดของฝำกพื้นเมือง 1,500.00                 1,500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหรียญทอง 1,500.00             ร้ำนเหรียญทอง              1,500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

016/2563

วนัที่ 18 ธนัวำคม 2562 

6
จำ้งท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ขนำด เอ3 220.00                   220.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยมิสเตอร์เคน นครพนม 220.00                ร้ำนป้ำยมิสเตอร์เคน นครพนม                220.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-

014/2563

วนัที่ 4 ธนัวำคม 2562

7
จำ้งเหมำจดัสถำนที่ 2,000.00                 2,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร สุวรรณวงค์ 2,000.00             นำงสำวสุภำพร สุวรรณวงค์              2,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-

015/2563

วนัที่ 4 ธนัวำคม 2562 

8
จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดเคร่ืองชงกำแฟ 1,738.75                 1,738.75               เฉพำะเจำะจง บริษัทบอนกำแฟ(ประเทศไทย)

จ ำกัด
1,738.75             บริษัทบอนกำแฟ(ประเทศไทย)

จ ำกัด
             1,738.75 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-

016/2563

วนัที่ 16 ธนัวำคม 2562 

9
จำ้งเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเชือ้เพลิง 5,600.00                 5,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สิงห์งอย 5,600.00             นำยสมชำย สิงห์งอย              5,600.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-

017/2563

วนัที่ 16 ธนัวำคม 2562 

10
จำ้งเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเชือ้เพลิง 5,600.00                 5,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สิงห์งอย 5,600.00             นำยสมชำย สิงห์งอย              5,600.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-

018/2563

วนัที่ 16 ธนัวำคม 2562 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2562

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 6  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2562

หน่วยงำน...คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันที่ 6  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

11
จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงเหล็กใหม่ขนำด
 4*8 ม.(พร้อมติดต้ัง)

15,000.00               15,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัทนครพนมอิงค์เจทเอ็กซิ
บิชัน่จ ำกัด

15,000.00            บริษัทนครพนมอิงค์เจทเอ็กซิ
บิชัน่จ ำกัด

           15,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที่ จ-วศ-
019/2563

วนัที่ 23 ธนัวำคม 2562 


