
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000.00                10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟสิ ออโตเมชั่น 10,000.00            หจก.นครออฟฟสิ ออโตเมชั่น            10,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

017/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 

2
ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟา้จ านวน 2 รายการ 4,500.00                 4,500.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย 4,500.00              หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย              4,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

018/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 

3
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
จ านวน 13 รายการ

20,000.00                20,000.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย 20,000.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พนมนันทชัย            20,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
019/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 

4
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์
 จ านวน 2 รายการ

2,665.00                 2,665.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 2,665.00              บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด              2,665.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
020/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 

5
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน
 13 รายการ

19,585.00                19,585.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยสยามวัสดุ โฮมเพน้ท์ 19,585.00            หจก.ไทยสยามวัสดุ โฮมเพน้ท์            19,585.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
021/2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 

6
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์
 จ านวน 1 รายการ

17,240.00                17,240.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั ไมโครรีเซิส์ธ เทคโนโลยี จ ากัด 17,240.00            บริษทั ไมโครรีเซิส์ธ เทคโนโลยี
 จ ากัด

           17,240.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
022/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 

7
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
จ านวน 9 รายการ

19,995.30                19,995.30              เฉพาะเจาะจง หจก.โลหะกิจอะไหล่ยนต์ 19,995.30            หจก.โลหะกิจอะไหล่ยนต์            19,995.30 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
023/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 

8
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ จ านวน
 26 รายการ

20,000.00                20,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั อุบลสายฟา้ อิเลคทรอนิค จ ากัด 20,000.00            บริษทั อุบลสายฟา้ 
อิเลคทรอนิค จ ากัด

           20,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
024/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 

9
ซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จ านวน 21 รายการ

19,924.47                19,924.47              เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอรืวิส จ ากัด 19,924.47            บริษทั พเีอ็น เทคโนโลยี 
แอนด์ เซอรืวิส จ ากัด

           19,924.47 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-
025/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 

10
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 6,330.00                 6,330.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 6,330.00              ร้านอุดมโชค              6,330.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

026/2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม  2563

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน กุมภำพันธ ์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 มกรำคม  2563

หน่วยงำน...คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม...

วนัที่ 1  เดอืน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

11
ซ้ือกระเปา๋ผ้า 1,350.00                 1,350.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นวายร่วมค้า 1,350.00              ร้านเอ็นวายร่วมค้า              1,350.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ซ-วศ-

027/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 

12
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 361.00                    361.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุพรรณ ก๊อปปี้ 361.00                ร้านศรีสุพรรณ ก๊อปปี้                361.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

020/2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 

13
จ้างเหมาท าระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ 10,000.00                10,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรรัตน์ ทมิมณีสวัสด์ิ 10,000.00            นายธีรรัตน์ ทมิมณีสวัสด์ิ            10,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

021/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 

14
จ้างท าปา้ยไวนิล 750.00                    750.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเรดอาร์ต 750.00                ร้านเรดอาร์ต                750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

022/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 

15
จ้างท าปา้ยไวนิล 750.00                    750.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั นครพนมอิงค์เจท เอ็กซิบชิั่น จ ากัด 750.00                บริษทั นครพนมอิงค์เจท เอ็ก

ซิบชิั่น จ ากัด
               750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

023/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 

16
จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพบั 140.00                    140.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศิวพรก๊อปปี้ 140.00                ร้านศิวพรก๊อปปี้                140.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

024/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 

17
จ้างท าปา้ยคอมโพสิท 750.00                    750.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั นครพนมอิงค์เจท เอ็กซิบชิั่น จ ากัด 750.00                บริษทั นครพนมอิงค์เจท เอ็ก

ซิบชิั่น จ ากัด
               750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ จ-วศ-

025/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 


