
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการบริการวิชาการ 2,000.00            2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,000.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 188/61 ลว.5/02/61

2 โครงการบริการวิชาการ 6,820.00            6,820.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               6,820.00 บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               6,820.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 189/61 ลว.5/02/61

3 โครงการซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ า 51,700.00          51,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติพันธ์ ออโต้ 999              51,700.00 หจก.กิตติพันธ์ ออโต้ 999              51,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 190/61 ลว.5/02/61

4 โครงการวิจัย การศึกษาออกแบบและสร้างชุดทดลองฯ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 191/61 ลว.6/02/61

5 โครงการวิจัย ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 192/61 ลว.6/02/61

6 โครงการวิจัย การศึกษาระบบเซ็นเซอร์ฯ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 193/61 ลว.6/02/61

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 250.00               250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค                  250.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค                  250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 194/61 ลว.6/02/61

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,890.00            3,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,890.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,890.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 195/61 ลว.6/02/61

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 350.00               350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์                  350.00 ร้านปริญญาการพิมพ์                  350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 196/61 ลว.6/02/61

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,900.00            2,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 197/61 ลว.6/02/61

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,750.00            6,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,750.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 198/61 ลว.6/02/61

12 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2,575.00            2,575.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง               2,575.00 ห้างกิมเซ่งเชียง               2,575.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 199/61 ลว.8/02/61

13 โครงการซ่อมบ ารุงระบบเคร่ืองท าความเย็นฯ 99,990.00          99,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน              99,990.00 ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน              99,990.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 200/61 ลว.8/02/61

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,400.00          16,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              16,400.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              16,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 201/61 ลว.14/02/61

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,600.00          13,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              13,600.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              13,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 202/61 ลว.14/02/61

16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 203/61 ลว.20/02/61

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,890.00            8,890.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               8,890.00 บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               8,890.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 204/61 ลว.20/02/61

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,140.00          29,140.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม              29,140.00 บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม              29,140.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 205/61 ลว.22/02/61

19 โครงการร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ 29,980.00          29,980.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค              29,980.00 ร้านอุดมโชค              29,980.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 206/61 ลว.22/02/61

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,490.00            4,490.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               4,490.00 บจ.ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม               4,490.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 207/61 ลว.22/02/61

21 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,000.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 208/61 ลว.22/02/61

22 จัดซ้ือวัสดุ โครงการบริการวิชาการ 3,500.00            3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,500.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 209/61 ลว.23/02/61

23 จัดซ้ือวัสดุ โครงการบริการวิชาการ 3,500.00            3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,500.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 210/61 ลว.26/02/61

24 โครงการบริการวิชาการ 14,500.00          14,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์              14,500.00 ร้านคลังอุปกรณ์              14,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 211/61 ลว.26/02/61

25 โครงการบริการวิชาการ 14,500.00          14,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์              14,500.00 ร้านคลังอุปกรณ์              14,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 212/61 ลว.26/02/61

26 โครงการแข่งขันกีฬา ม.นพ. 44,000.00          44,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ที สปอร์ต              44,000.00 ร้าน เอ็น ที สปอร์ต              44,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 213/61 ลว.27/02/61

27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,340.00          28,340.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติฟาร์ม่า              28,340.00 ร้านกิตติฟาร์ม่า              28,340.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 214/61 ลว.27/02/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  2  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...
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และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 โครงการกิจกรรท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนครพนมอิงค์เจท                  500.00 ร้านนครพนมอิงค์เจท                  500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 215/61 ลว.28/02/61

29 โครงการกิจกรรท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,580.00            2,580.00        เฉพาะเจาะจง นายประนม ขุนศรี               2,580.00 นายประนม ขุนศรี               2,580.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 216/61 ลว.28/02/61


