
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุฝึก 17,925.00          17,925.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 17,925.00            หจก.บุญล้อมเทคนิค             17,925.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 237/62 ลว.4/06/62

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000.00          35,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 35,000.00            หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน             35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 238/62 ลว.5/06/62

3 จัดซ้ือวัสดุฝึก 4,991.55            4,991.55        เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไดแด็กติค 4,991.55              บจ.นีโอ ไดแด็กติค               4,991.55 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 239/62 ลว.6/06/62

4 จัดซ้ือวัสดุฝึก 5,016.16            5,016.16        เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไดแด็กติค 5,016.16              บจ.นีโอ ไดแด็กติค               5,016.16 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 240/62 ลว.6/06/62

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,635.00            3,635.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 3,635.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,635.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 241/62 ลว.10/06/62

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,060.00          11,060.00      เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์ 11,060.00            บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์             11,060.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 242/62 ลว.10/06/62

7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 4,400.00            4,400.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 4,400.00              ห้างกิมเซ่งเชียง               4,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 243/62 ลว.14/06/62

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,345.00            6,345.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 6,345.00              ห้างกิมเซ่งเชียง               6,345.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 244/62 ลว.14/06/62

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,800.00          11,800.00      เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์ 11,800.00            บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์             11,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 245/62 ลว.17/06/62

10 จัดซ้ือวัสดุฝึก 5,010.00            5,010.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์ 5,010.00              ร้านคลังอุปกรณ์               5,010.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 246/62 ลว.17/06/62

11 จัดซ้ือหนังสือเรียน 520.00              520.00           เฉพาะเจาะจง พัฒนาวิชาการ (2535) 520.00                 พัฒนาวิชาการ (2535)                  520.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 247/62 ลว.19/06/62

12 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,513.00            1,513.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 1,513.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               1,513.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 248/62 ลว.19/06/62

13 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,962.00            4,962.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 4,962.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               4,962.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 249/62 ลว.19/06/62

14 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,736.00            3,736.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 3,736.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               3,736.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 250/62 ลว.19/06/62

15 จัดซ้ือหนังสือเรียน 520.00              520.00           เฉพาะเจาะจง พัฒนาวิชาการ (2535) 520.00                 พัฒนาวิชาการ (2535)                  520.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 251/62 ลว.19/06/62

16 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,024.00            1,024.00        เฉพาะเจาะจง จิตรวัฒน์ 1,024.00              จิตรวัฒน์               1,024.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 252/62 ลว.19/06/62

17 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,000.00            3,000.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 3,000.00              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 253/62 ลว.19/06/62

18 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,176.00            2,176.00        เฉพาะเจาะจง จิตรวัฒน์ 2,176.00              จิตรวัฒน์               2,176.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 254/62 ลว.19/06/62

19 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,700.00            1,700.00        เฉพาะเจาะจง พัฒนาวิชาการ (2535) 1,700.00              พัฒนาวิชาการ (2535)               1,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 255/62 ลว.19/06/62

20 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,750.00            2,750.00        เฉพาะเจาะจง พัฒนาวิชาการ (2535) 2,750.00              พัฒนาวิชาการ (2535)               2,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 256/62 ลว.19/06/62

21 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,192.00            8,192.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 8,192.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               8,192.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 257/62 ลว.19/06/62

22 จัดซ้ือหนังสือเรียน 7,009.00            7,009.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 7,009.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               7,009.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 258/62 ลว.19/06/62

23 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,910.00            8,910.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 8,910.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               8,910.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 259/62 ลว.19/06/62

24 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,014.00            5,014.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 5,014.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               5,014.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 260/62 ลว.19/06/62

25 จัดซ้ือหนังสือเรียน 14,330.00          14,330.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 14,330.00            บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง             14,330.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 261/62 ลว.19/06/62

26 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,650.00            6,650.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 6,650.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               6,650.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 262/62 ลว.19/06/62

27 จัดซ้ือหนังสือเรียน 11,795.00          11,795.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 11,795.00            ศูนย์หนังสือเมืองไทย             11,795.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 263/62 ลว.19/06/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,541.00            5,541.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 5,541.00              ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,541.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 264/62 ลว.19/06/62

29 จัดซ้ือหนังสือเรียน 10,450.00          10,450.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 10,450.00            ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ             10,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 265/62 ลว.19/06/62

30 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,490.00            6,490.00        เฉพาะเจาะจง จิตรวัฒน์ 6,490.00              จิตรวัฒน์               6,490.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 266/62 ลว.19/06/62

31 จัดซ้ือหนังสือเรียน 17,346.00          17,346.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 17,346.00            ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ             17,346.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 267/62 ลว.19/06/62

32 จัดซ้ือหนังสือเรียน 61,965.00          61,965.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 61,965.00            ศูนย์หนังสือเมืองไทย             61,965.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 268/62 ลว.19/06/62

33 จัดซ้ือวัสดุฝึก 22,975.00          22,975.00      เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 22,975.00            ห้างกิมเซ่งเชียง             22,975.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 269/62 ลว.21/06/62

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 270/62 ลว.21/06/62

35 จัดท าป้าย 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอ-ปร้ินท์ 600.00                 ร้านไอ-ปร้ินท์                  600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 271/62 ลว.21/06/62

36 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,096.00            4,096.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 4,096.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               4,096.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 272/62 ลว.24/06/62

37 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,295.00            2,295.00        เฉพาะเจาะจง พัฒนาวิชาการ (2535) 2,295.00              พัฒนาวิชาการ (2535)               2,295.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 273/62 ลว.24/06/62

38 จัดซ้ือหนังสือเรียน 9,704.00            9,704.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 9,704.00              ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               9,704.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 274/62 ลว.24/06/62

39 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,957.00            3,957.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 3,957.00              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               3,957.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 275/62 ลว.24/06/62

40 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,096.00            5,096.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 5,096.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               5,096.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 276/62 ลว.24/06/62

41 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,024.00            2,024.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ 2,024.00              สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ               2,024.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 277/62 ลว.24/06/62

42 จัดซ้ือหนังสือเรียน 25,904.00          25,904.00      เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 25,904.00            บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน             25,904.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 278/62 ลว.24/06/62

43 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,240.00            6,240.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 6,240.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               6,240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 279/62 ลว.24/06/62

44 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,052.00            3,052.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 3,052.00              บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               3,052.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 280/62 ลว.24/06/62

45 จัดซ้ือหนังสือเรียน 45,140.00          45,140.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 45,140.00            ศูนย์หนังสือเมืองไทย             45,140.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 281/62 ลว.24/06/62

46 จัดซ้ือหนังสือเรียน 13,372.00          13,372.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 13,372.00            บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง             13,372.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 282/62 ลว.24/06/62

47 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,615.00            3,615.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 3,612.00              ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               3,612.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 283/62 ลว.24/06/62

48 จัดซ้ือหนังสือเรียน 120,280.00        120,280.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง 120,280.00           บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง            120,280.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 284/62 ลว.26/06/62

49 จัดซ้ือหนังสือเรียน 83,477.00          83,477.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 83,477.00            ศูนย์หนังสือเมืองไทย             83,477.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 285/62 ลว.26/06/62

50 จัดซ้ือหนังสือเรียน 30,180.00          30,180.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 30,180.00            ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ             30,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 286/62 ลว.26/06/62

51 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,900.00            3,900.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 3,900.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               3,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 287/62 ลว.26/06/62

52 จัดซ้ือวัสดุฝึก 31,635.00          31,635.00      เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 31,635.00            ห้างกิมเซ่งเชียง             31,635.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 288/62 ลว.26/06/62

53 จัดซ้ือวัสดุฝึก 15,000.00          15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์ 15,000.00            ร้านคลังอุปกรณ์             15,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 289/62 ลว.26/06/62

54 จัดซ้ือวัสดุฝึก 3,509.60            3,509.60        เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไดแด็กติค 3,509.60              บจ.นีโอ ไดแด็กติค               3,509.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 290/62 ลว.26/06/62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

55 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 25,693.00          25,693.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 25,693.00            บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี             25,693.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 291/62 ลว.27/06/62

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 292/62 ลว.27/06/62

57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,280.00            4,280.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 4,280.00              หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               4,280.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 293/62 ลว.27/06/62

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,500.00          16,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์ุการพิมพ์ 16,500.00            หจก.กาฬสินธ์ุการพิมพ์             16,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 294/62 ลว.27/06/62

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,200.00            1,200.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,200.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 295/62 ลว.27/06/62

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,900.00            2,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,900.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 296/62 ลว.27/06/62

61 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 297/62 ลว.28/06/62

62 จัดซ้ือวัสดุฝึก 13,653.00          13,653.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 13,653.00            บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี             13,653.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 298/62 ลว.28/06/62


