
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุฝึก 26,000.00          26,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ที สปอร์ต              26,000.00 ร้าน เอ็น ที สปอร์ต              26,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 158/61 ลว.3/01/61

2 จัดซ้ือวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1,480.00            1,480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,480.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,480.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 159/61 ลว.3/01/61

3 จัดซ้ือวัสดุฝึก 49,691.00          49,691.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              49,691.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              49,691.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 160/61 ลว.3/01/61

4 จัดซ้ือวัสดุฝึก 4,600.00            4,600.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็ดดู พาร์ท               4,600.00 บจ.เอ็ดดู พาร์ท               4,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 161/61 ลว.3/01/61

5 โครงการวิจัย การให้ความรู้ฯ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              60,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 162/61 ลว.3/01/61

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,590.00            8,590.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,590.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,590.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 163/61 ลว.9/01/61

7 จัดซ้ือวัสดุฝึก 21,474.90          21,474.90       เฉพาะเจาะจง บจ.นีโอ ไอแด็กติก              21,474.90 บจ.นีโอ ไอแด็กติก              21,474.90 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 164/61 ลว.9/01/61

8 โครงการวิจัย ระบบติดตามเด็กเล็กฯ 179,510.00         179,510.00     เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์            179,510.00 บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์            179,510.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 165/61 ลว.12/01/61

9 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 6,420.00            6,420.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,420.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,420.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 166/61 ลว.16/01/61

10 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 31,400.00          31,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              31,400.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              31,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 167/61 ลว.16/01/61

11 จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 15,970.00          15,970.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              15,970.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              15,970.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 168/61 ลว.16/01/61

12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานฯ 2,900.00            2,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 169/61 ลว.16/01/61

13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานฯ 9,855.00            9,855.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,855.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               9,855.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 170/61 ลว.16/01/61

14 จัดซ้ืออุปกรณ์ประจ ากองลูกเสือ 250.00               250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์                  250.00 ร้านปริญญาการพิมพ์                  250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 171/61 ลว.16/01/61

15 จัดซ้ืออุปกรณ์ประจ ากองลูกเสือ 4,300.00            4,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่               4,300.00 ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่               4,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 172/61 ลว.16/01/61

16 จัดซ้ืออุปกรณ์ประจ ากองลูกเสือ 21,655.00          21,655.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              21,655.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              21,655.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 173/61 ลว.16/01/61

17 จัดซ้ืออุปกรณ์ประจ ากองลูกเสือ 7,670.00            7,670.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิวบุ๊คส์               7,670.00 ร้านนิวบุ๊คส์               7,670.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 174/61 ลว.16/01/61

18 โครงการบริการวิชาการ จังหวัดเคล่ือนท่ี 8,980.00            8,980.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์               8,980.00 ร้านคลังอุปกรณ์               8,980.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 175/61 ลว.17/01/61

19 โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4,800.00            4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,800.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 176/61 ลว.18/01/61

20 โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2,140.00            2,140.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               2,140.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               2,140.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 177/61 ลว.18/01/61

21 จัดซ้ืออุปกรณ์ประจ ากองลูกเสือ 5,900.00            5,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่               5,900.00 ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่               5,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 178/61 ลว.19/01/61

22 โครงการวิจัย การศึกษาระบบเซ็นเซอร์ฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 179/61 ลว.23/01/61

23 โครงการวิจัย ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 180/61 ลว.23/01/61

24 โครงการวิจัย การศึกษาออกแบบและสร้างชุดทดลองฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 181/61 ลว.23/01/61

25 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 237,600.00         237,600.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)            237,600.00 บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)            237,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 005/61 ลว.25/01/61

26 โครงการจัดสอบปลายภาค 29,570.00          29,570.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              29,570.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              29,570.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 182/61 ลว.29/01/61

27 โครงการจัดสอบปลายภาค 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 183/61 ลว.29/01/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 1  เดือน กุมภำพันธ์ 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 มกรำคม 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี 1  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 โครงการจัดสอบปลายภาค 10,700.00          10,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              10,700.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 184/61 ลว.29/01/61

29 โครงการจัดสอบปลายภาค 34,000.00          34,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธ์การพิมพ์              34,000.00 หจก.กาฬสินธ์การพิมพ์              34,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 185/61 ลว.29/01/61

30 โครงการบริการวิชาการ 1,400.00            1,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,400.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 186/61 ลว.31/01/61

31 โครงการบริการวิชาการ 2,093.00            2,093.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,093.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,093.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 187/61 ลว.31/01/61


