
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,216.00            6,216.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               6,216.00 บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               6,216.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 082/61 ลว.4/12/60

2 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,781.00            2,781.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               2,781.00 บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               2,781.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 083/61 ลว.4/12/60

3 จัดซ้ือหนังสือเรียน 7,040.00            7,040.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               7,040.00 บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               7,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 084/61 ลว.4/12/60

4 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,884.00            2,884.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น               2,884.00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น               2,884.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 085/61 ลว.4/12/60

5 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,600.00            3,600.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               3,600.00 บจ.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 086/61 ลว.4/12/60

6 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,700.00            2,700.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               2,700.00 บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               2,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 087/61 ลว.4/12/60

7 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,006.00            3,006.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               3,006.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               3,006.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 088/61 ลว.4/12/60

8 จัดซ้ือหนังสือเรียน 10,385.00          10,385.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย              10,385.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย              10,385.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 089/61 ลว.4/12/60

9 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,139.00            2,139.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               2,139.00 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               2,139.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 090/61 ลว.4/12/60

10 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,823.00            5,823.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               5,823.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               5,823.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 091/61 ลว.4/12/60

11 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,290.00            5,290.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,290.00 บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,290.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 092/61 ลว.4/12/60

12 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,380.00            1,380.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส านักพิมพ์วังอักษร               1,380.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส านักพิมพ์วังอักษร               1,380.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 093/61 ลว.4/12/60

13 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,980.00            5,980.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               5,980.00 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               5,980.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 094/61 ลว.4/12/60

14 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,472.00            5,472.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,472.00 บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,472.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 095/61 ลว.4/12/60

15 จัดซ้ือหนังสือเรียน 600.00               600.00           เฉพาะเจาะจง บจ.พัฒนาวิชาการ (2535)                  600.00 บจ.พัฒนาวิชาการ (2535)                  600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 096/61 ลว.4/12/60

16 จัดซ้ือหนังสือเรียน 18,920.00          18,920.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย              18,920.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย              18,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 097/61 ลว.4/12/60

17 จัดซ้ือหนังสือเรียน 10,560.00          10,560.00       เฉพาะเจาะจง บจ.พัฒนาวิชาการ (2535)              10,560.00 บจ.พัฒนาวิชาการ (2535)              10,560.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 098/61 ลว.4/12/60

18 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,292.00            5,292.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,292.00 บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               5,292.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 099/61 ลว.4/12/60

19 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,888.00            3,888.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               3,888.00 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               3,888.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 100/61 ลว.4/12/60

20 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,346.00            5,346.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               5,346.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               5,346.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 101/61 ลว.4/12/60

21 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,861.00            3,861.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               3,861.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               3,861.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 102/61 ลว.4/12/60

22 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,691.00            2,691.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               2,691.00 บจ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตต้ิง               2,691.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 103/61 ลว.4/12/60

23 จัดซ้ือหนังสือเรียน 780.00               780.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน                  780.00 บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน                  780.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 104/61 ลว.4/12/60

24 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,450.00            4,450.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               4,450.00 บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน               4,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 105/61 ลว.4/12/60

25 จัดซ้ือวัสดุฝึก 23,775.00          23,775.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              23,775.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              23,775.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 106/61 ลว.6/12/60

26 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,675.00            6,675.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิวบุ๊คส์               6,675.00 ร้านนิวบุ๊คส์               6,675.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 107/61 ลว.6/12/60

27 จัดซ้ือวัสดุฝึก 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค              35,000.00 ร้านอุดมโชค              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 108/61 ลว.6/12/60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 2  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 2  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุฝึก 20,150.00          20,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน              20,150.00 ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน              20,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 109/61 ลว.6/12/60

29 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 110/61 ลว.6/12/60

30 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 111/61 ลว.6/12/60

31 จัดท าและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 39,000.00          39,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนครพนมอิงค์เจท              39,000.00 ร้านนครพนมอิงค์เจท              39,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 112/61 ลว.6/12/60

32 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 33,000.00          33,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน 8 Design              33,000.00 ร้าน 8 Design              33,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 113/61 ลว.6/12/60

33 จัดซ้ือหนังสือเรียน 12,900.00          12,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ              12,900.00 บจ.ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ              12,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 114/61 ลว.12/12/60

34 จัดซ้ือหนังสือเรียน 9,670.00            9,670.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               9,670.00 บจ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               9,670.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 115/61 ลว.12/12/60

35 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,440.00            8,440.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               8,440.00 บจ.ศูนย์หนังสือ เมืองไทย               8,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 116/61 ลว.12/12/60

36 ชุดปฏิบัติการงานโต๊ะปากกาพร้อมอุปกรณ์ 240,000.00         240,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี            239,680.00 บจ.เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี            239,680.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 001/61 ลว.20/12/60

37 เคร่ืองกลึงยันศูนย์ขนาดกลาง (Engine Lathe) พร้อมอุปกรณ์ 500,000.00         500,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี            490,060.00 บจ.เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี            490,060.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 002/61 ลว.20/12/60

38 จัดซ้ือวัสดุฝึก 7,947.00            7,947.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง               7,947.00 ห้างกิมเซ่งเชียง               7,947.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 117/61 ลว.13/12/60

39 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 8,660.00            8,660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,660.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,660.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 118/61 ลว.13/12/60

40 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 3,210.00            3,210.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               3,210.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               3,210.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 119/61 ลว.13/12/60

41 จัดซ้ือวัสดุฝึก 10,810.00          10,810.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              10,810.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              10,810.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 120/61 ลว.13/12/60

42 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,172.00            9,172.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,172.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,172.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 121/61 ลว.13/12/60

43 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00            4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน               4,000.00 ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน               4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 122/61 ลว.13/12/60

44 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 26,378.00          26,378.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              26,378.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              26,378.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 123/61 ลว.13/12/60

45 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,100.00            6,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกระจายเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส               6,100.00 ร้านกระจายเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส               6,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 124/61 ลว.13/12/60

46 จัดซ้ือวัสดุฝึก 3,810.00            3,810.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,810.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,810.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 125/61 ลว.13/12/60

47 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,130.00            2,130.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,130.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,130.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 126/61 ลว.13/12/60

48 จัดซ้ือวัสดุฝึก 1,560.00            1,560.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,560.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,560.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 127/61 ลว.13/12/60

49 จัดซ้ือวัสดุฝึก 720.00               720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี                  720.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี                  720.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 128/61 ลว.13/12/60

50 จัดซ้ือวัสดุฝึก 11,200.00          11,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              11,200.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              11,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 129/61 ลว.13/12/60

51 จัดซ้ือวัสดุฝึก 8,400.00            8,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               8,400.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               8,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 130/61 ลว.14/12/60

52 จัดซ้ือวัสดุฝึก 7,240.00            7,240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               7,240.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               7,240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 131/61 ลว.14/12/60

53 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,880.00            6,880.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,880.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,880.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 132/61 ลว.14/12/60

54 จัดซ้ือวัสดุฝึก 13,000.00          13,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.ที.มอเตอร์              13,000.00 ร้านเอ็น.ที.มอเตอร์              13,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 133/61 ลว.14/12/60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 2  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

55 โครงการวิจัย การให้ความรู้ฯ 135,570.00         135,570.00     เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์            135,570.00 บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์            135,570.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 134/61 ลว.15/12/60

56 โครงการวิจัย การให้ความรู้ฯ 70,000.00          70,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              70,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              70,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 135/61 ลว.15/12/60

57 โครงการวิจัย ระบบติดตามเด็กเล็กฯ 31,852.00          31,852.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              31,852.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              31,852.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 136/61 ลว.15/12/60

58 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,400.00            6,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,400.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 137/61 ลว.15/12/60

59 โครงการบริการวิชาการ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง               5,000.00 ห้างกิมเซ่งเชียง               5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 138/61 ลว.15/12/60

60 จัดซ้ือวัสดุฝึก 15,160.00          15,160.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์              15,160.00 ร้านคลังอุปกรณ์              15,160.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 139/61 ลว.19/12/60

61 จัดซ้ือวัสดุฝึก 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์              20,000.00 ร้านคลังอุปกรณ์              20,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 140/61 ลว.19/12/60

62 จัดซ้ือวัสดุซ่อมรถยนต์ กข 7104 4,045.00            4,045.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไทยมอเตอร์               4,045.00 ร้านไทยมอเตอร์               4,045.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 141/61 ลว.19/12/60

63 จัดซ้ือวัสดุฝึก 5,018.75            5,018.75        เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไอแด็กติก               5,018.75 บจ.นีโอ ไอแด็กติก               5,018.75 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 142/61 ลว.19/12/60

64 จัดซ้ือวัสดุฝึก 5,216.25            5,216.25        เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไอแด็กติก               5,216.25 บจ.นีโอ ไอแด็กติก               5,216.25 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 143/61 ลว.19/12/60

65 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน               5,800.00 ร้านสยามแอร์คอนดิช่ัน               5,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 144/61 ลว.19/12/60

66 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,208.00            9,208.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,208.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,208.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 145/61 ลว.19/12/60

67 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,640.00            2,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 146/61 ลว.19/12/60

68 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 147/61 ลว.19/12/60

69 จัดซ้ือวัสดุฝึก 5,600.00            5,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               5,600.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               5,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 148/61 ลว.19/12/60

70 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,300.00            9,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               9,300.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               9,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 149/61 ลว.19/12/60

71 จัดซ้ือวัสดุฝึก 13,970.00          13,970.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              13,970.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              13,970.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 150/61 ลว.19/12/60

72 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางการบัญชี 600,000.00         600,000.00     e-bidding บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮเทค            409,055.00 บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮเทค            409,055.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 003/61 ลว.20/12/60

73 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 600,000.00         600,000.00     e-bidding บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮเทค            416,055.00 บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮเทค            416,055.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 004/61 ลว.20/12/60

74 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,680.00            6,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,680.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,680.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 151/61 ลว.21/12/60

75 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 32,554.00          32,554.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              32,554.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              32,554.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 152/61 ลว.21/12/60

76 จัดซ้ือวารสารห้องสมุด 900.00               900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยสากล เซ็นเตอร์กรุ๊ป                  900.00 หจก.ไทยสากล เซ็นเตอร์กรุ๊ป                  900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 153/61 ลว.25/12/60

77 จัดซ้ือวัสดุโครงการเข้าร่วมเสด็จฯ 1,400.00            1,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์               1,400.00 ร้านปริญญาการพิมพ์               1,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 154/61 ลว.25/12/60

78 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,640.00            2,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 155/61 ลว.25/12/60

79 จัดซ้ือวัสดุฝึก 4,440.00            4,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,440.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 156/61 ลว.25/12/60

80 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,640.00            2,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 157/61 ลว.25/12/60


