
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,800.00            5,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 261/61 ลว.11/06/61

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,400.00            2,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,400.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 262/61 ลว.11/06/61

3 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจฯ 3,890.00            3,890.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 3,890.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,890.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 263/61 ลว.11/06/61

4 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจฯ 2,900.00            2,900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,900.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 264/61 ลว.11/06/61

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 5,100.00            5,100.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงกิมเซ่งเชียง 5,100.00              ห้ำงกิมเซ่งเชียง               5,100.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 265/61 ลว.11/06/61

6 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์ 10,000.00             ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 266/61 ลว.13/06/61

7 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์ 10,000.00             ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 267/61 ลว.13/06/61

8 โครงกำรให้ควำมรู้แก่นักศึกษำฯ 500.00               500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 500.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 268/61 ลว.14/06/61

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,560.00            4,560.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 4,560.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,560.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 269/61 ลว.14/06/61

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,000.00            9,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 9,000.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               9,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 270/61 ลว.14/06/61

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,800.00            5,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 271/61 ลว.14/06/61

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,066.00            5,066.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 5,066.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               5,066.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 272/61 ลว.14/06/61

13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์ 10,000.00             ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 273/61 ลว.14/06/61

14 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์ 10,000.00             ร้ำน เอ็น ที มอเตอร์              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 274/61 ลว.14/06/61

15 โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนฯ 8,000.00            8,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอุปกรณ์ 8,000.00              ร้ำนคลังอุปกรณ์               8,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 275/61 ลว.14/06/61

16 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ 5,000.00              ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ               5,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 276/61 ลว.14/06/61

17 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ 5,000.00              ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ               5,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 277/61 ลว.14/06/61

18 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ 5,000.00              ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ               5,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 278/61 ลว.14/06/61

19 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 5,000.00            5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ 5,000.00              ร้ำนม่ังมีโภคทรัพย์กำรค้ำ               5,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 279/61 ลว.14/06/61

20 โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนฯ 20,000.00          20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมโชค 20,000.00             ร้ำนอุดมโชค              20,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 280/61 ลว.18/06/61

21 จัดซ้ือวัสดุฝึก 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอุปกรณ์ 10,000.00             ร้ำนคลังอุปกรณ์              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 281/61 ลว.18/06/61

22 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,995.00            9,995.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอุปกรณ์ 9,995.00              ร้ำนคลังอุปกรณ์               9,995.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 282/61 ลว.18/06/61

23 จัดซ้ือวัสดุฝึก 12,368.00          12,368.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอุปกรณ์ 12,368.00             ร้ำนคลังอุปกรณ์              12,368.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 283/61 ลว.18/06/61

24 จัดซ้ือวัสดุฝึก 8,575.00            8,575.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,575.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,575.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 284/61 ลว.18/06/61

25 จัดซ้ือวัสดุฝึก 14,500.00          14,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 14,500.00             หจก.บุญล้อมเทคนิค              14,500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 285/61 ลว.18/06/61

26 จัดซ้ือวัสดุฝึก 1,800.00            1,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,800.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 286/61 ลว.18/06/61

27 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,400.00            2,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 287/61 ลว.18/06/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  3  เดือน กรกฎำคม 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 พฤษภำคม 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  3  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,426.00            6,426.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,426.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,426.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 288/61 ลว.18/06/61

29 จัดซ้ือวัสดุฝึก 4,000.00            4,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 4,000.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 289/61 ลว.18/06/61

30 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,673.00            9,673.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระชัยซัฟฟลำย 9,673.00              ร้ำนวีระชัยซัฟฟลำย               9,673.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 290/61 ลว.18/06/61

31 จัดซ้ือวัสดุฝึก 10,000.00          10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพรกำรช่ำง 10,000.00             ร้ำนสมพรกำรช่ำง              10,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 291/61 ลว.18/06/61

32 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 500.00               500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 500.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 292/61 ลว.19/06/61

33 จัดซ้ือหนังสือเรียน 17,100.00          17,100.00       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 17,100.00             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              17,100.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 293/61 ลว.20/06/61

34 จัดซ้ือหนังสือเรียน 12,190.50          12,190.50       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 12,190.50             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              12,190.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 294/61 ลว.20/06/61

35 จัดซ้ือหนังสือเรียน 15,376.50          15,376.50       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 15,376.50             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              15,376.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 295/61 ลว.20/06/61

36 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,222.40            5,222.40        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 5,222.40              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               5,222.40 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 296/61 ลว.20/06/61

37 จัดซ้ือหนังสือเรียน 15,537.20          15,537.20       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 15,537.20             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              15,537.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 297/61 ลว.20/06/61

38 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,355.00            5,355.00        เฉพำะเจำะจง สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 5,355.00              สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น               5,355.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 298/61 ลว.20/06/61

39 จัดซ้ือหนังสือเรียน 598.50               598.50           เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 598.50                 ศูนย์หนังสือเมืองไทย                  598.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 299/61 ลว.20/06/61

40 จัดซ้ือหนังสือเรียน 984.20               984.20           เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 984.20                 บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง                  984.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 300/61 ลว.20/06/61

41 จัดซ้ือหนังสือเรียน 174.80               174.80           เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 174.80                 บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง                  174.80 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 301/61 ลว.20/06/61

42 จัดซ้ือหนังสือเรียน 200.00               200.00           เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 200.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  200.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 302/61 ลว.20/06/61

43 จัดซ้ือหนังสือเรียน 161.50               161.50           เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร 161.50                 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร                  161.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 303/61 ลว.20/06/61

44 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,953.20            1,953.20        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 1,953.20              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               1,953.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 304/61 ลว.20/06/61

45 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,360.00            1,360.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,360.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,360.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 305/61 ลว.20/06/61

46 จัดซ้ือหนังสือเรียน 19,960.20          19,960.20       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 19,960.20             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              19,960.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 306/61 ลว.20/06/61

47 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,384.60            5,384.60        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 5,384.60              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               5,384.60 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 307/61 ลว.20/06/61

48 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,817.20            6,817.20        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 6,817.20              ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ               6,817.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 308/61 ลว.20/06/61

49 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,099.50            2,099.50        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร 2,099.50              ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร               2,099.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 309/61 ลว.20/06/61

50 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,212.00            4,212.00        เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 4,212.00              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               4,212.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 310/61 ลว.20/06/61

51 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,200.00            5,200.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 5,200.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               5,200.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 311/61 ลว.20/06/61

52 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,209.60            1,209.60        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,209.60              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,209.60 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 312/61 ลว.20/06/61

53 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,264.80            1,264.80        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,264.80              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,264.80 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 313/61 ลว.20/06/61

54 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,652.40            1,652.40        เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 1,652.40              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               1,652.40 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 314/61 ลว.20/06/61
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55 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,228.70            2,228.70        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 2,228.70              ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ               2,228.70 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 315/61 ลว.20/06/61

56 จัดซ้ือหนังสือเรียน 9,606.40            9,606.40        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 9,606.40              ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ               9,606.40 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 316/61 ลว.20/06/61

57 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,864.00            4,864.00        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 4,864.00              ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ               4,864.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 317/61 ลว.20/06/61

58 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,406.00            1,406.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 1,406.00              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               1,406.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 318/61 ลว.20/06/61

59 จัดซ้ือหนังสือเรียน 7,079.40            7,079.40        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 7,079.40              ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ               7,079.40 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 319/61 ลว.20/06/61

60 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,282.85            2,282.85        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 2,282.85              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               2,282.85 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 320/61 ลว.20/06/61

61 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,622.00            2,622.00        เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 2,622.00              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               2,622.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 321/61 ลว.20/06/61

62 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,530.00            2,530.00        เฉพำะเจำะจง พัฒนำวิชำกำร (2535) 2,530.00              พัฒนำวิชำกำร (2535)               2,530.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 322/61 ลว.20/06/61

63 จัดซ้ือหนังสือเรียน 5,224.50            5,224.50        เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 5,224.50              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               5,224.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 323/61 ลว.20/06/61

64 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,283.20            3,283.20        เฉพำะเจำะจง จิตรวัฒน์ 3,283.20              จิตรวัฒน์               3,283.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 324/61 ลว.20/06/61

65 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,180.25            2,180.25        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร 2,180.25              ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร               2,180.25 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 325/61 ลว.20/06/61

66 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,700.00            2,700.00        เฉพำะเจำะจง พัฒนำวิชำกำร (2535) 2,700.00              พัฒนำวิชำกำร (2535)               2,700.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 326/61 ลว.20/06/61

67 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,916.00            2,916.00        เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 2,916.00              ศูนย์หนังสือเมืองไทย               2,916.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 327/61 ลว.20/06/61

68 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,970.00            2,970.00        เฉพำะเจำะจง พัฒนำวิชำกำร (2535) 2,970.00              พัฒนำวิชำกำร (2535)               2,970.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 328/61 ลว.20/06/61

69 จัดซ้ือหนังสือเรียน 972.80               972.80           เฉพำะเจำะจง จิตรวัฒน์ 972.80                 จิตรวัฒน์                  972.80 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 329/61 ลว.20/06/61

70 จัดซ้ือหนังสือเรียน 64,634.20          64,634.20       เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 64,634.20             บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง              64,634.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 330/61 ลว.20/06/61

71 จัดซ้ือหนังสือเรียน 28,728.00          28,728.00       เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 28,728.00             ศูนย์หนังสือเมืองไทย              28,728.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 331/61 ลว.20/06/61

72 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,745.70            8,745.70        เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร 8,745.70              ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร               8,745.70 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 332/61 ลว.20/06/61

73 จัดซ้ือวัสดุฝึก 28,016.00          28,016.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพรกำรช่ำง 28,016.00             ร้ำนสมพรกำรช่ำง              28,016.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 333/61 ลว.21/06/61

74 จัดซ้ือวัสดุฝึก 19,972.00          19,972.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอุปกรณ์ 19,972.00             ร้ำนคลังอุปกรณ์              19,972.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 334/61 ลว.21/06/61

75 จัดซ้ือวัสดุฝึก 41,991.00          41,991.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงกิมเซ่งเชียง 41,991.00             ห้ำงกิมเซ่งเชียง              41,991.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 335/61 ลว.21/06/61

76 จัดซ้ือวัสดุฝึก 68,054.00          68,054.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 68,054.00             ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              68,054.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 336/61 ลว.21/06/61

77 จัดซ้ือวัสดุฝึก 12,000.00          12,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 12,000.00             หจก.บุญล้อมเทคนิค              12,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 337/61 ลว.21/06/61

78 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,480.00          20,480.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 20,480.00             ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              20,480.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 338/61 ลว.21/06/61

79 จัดซ้ือวัสดุฝึก 6,150.00            6,150.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,150.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,150.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 339/61 ลว.21/06/61

80 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,400.00            2,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 340/61 ลว.21/06/61

81 โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ" 250.00               250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 250.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  250.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 341/61 ลว.21/06/61



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  3  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

82 โครงกำรเติมใจให้กัน สำนสัมพันธ์พ่ีน้อง 600.00               600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 600.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  600.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 342/61 ลว.21/06/61

83 โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี 1,250.00            1,250.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 1,250.00              ร้ำน ไอ-ปร้ินท์               1,250.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 343/61 ลว.21/06/61

84 จัดซ้ือวัสดุฝึก 1,800.00            1,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 1,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               1,800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 344/61 ลว.21/06/61

85 จัดซ้ือวัสดุฝึก 18,384.00          18,384.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 18,384.00             ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี              18,384.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 345/61 ลว.21/06/61

86 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,000.00            2,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 2,000.00              หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               2,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 346/61 ลว.22/06/61

87 จัดซ้ือหนังสือเรียน 20,520.00          20,520.00       เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 20,520.00             บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง              20,520.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 347/61 ลว.22/06/61

88 จัดซ้ือหนังสือเรียน 8,203.25            8,203.25        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 8,203.25              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               8,203.25 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 348/61 ลว.22/06/61

89 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,764.85            3,764.85        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 3,764.85              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               3,764.85 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 349/61 ลว.22/06/61

90 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,800.60            2,800.60        เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 2,800.60              บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง               2,800.60 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 350/61 ลว.22/06/61

91 จัดซ้ือหนังสือเรียน 809.40               809.40           เฉพำะเจำะจง บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง 809.40                 บจ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง                  809.40 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 351/61 ลว.22/06/61

92 จัดซ้ือหนังสือเรียน 390.00               390.00           เฉพำะเจำะจง พัฒนำวิชำกำร (2535) 390.00                 พัฒนำวิชำกำร (2535)                  390.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 352/61 ลว.22/06/61

93 จัดซ้ืออุปกรณ์ 16,540.00          16,540.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงกิมเซ่งเชียง 16,540.00             ห้ำงกิมเซ่งเชียง              16,540.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 353/61 ลว.22/06/61

94 โครงกำรกิจกรรมสำนสัมพันธ์พ่ีน้อง 1,000.00            1,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 1,000.00              ร้ำน ไอ-ปร้ินท์               1,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 354/61 ลว.22/06/61

95 โครงกำรวัยรุ่นสดใส มีอนำคตไกล 600.00               600.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 600.00                 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน                  600.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 355/61 ลว.22/06/61

96 จัดซ้ือหนังสือเรียน 510.00               510.00           เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 510.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  510.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 356/61 ลว.22/06/61

97 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,284.00            4,284.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 4,284.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               4,284.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 357/61 ลว.22/06/61

98 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,904.00            1,904.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,904.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,904.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 358/61 ลว.22/06/61

99 จัดซ้ือหนังสือเรียน 697.00               697.00           เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 697.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  697.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 359/61 ลว.22/06/61

100 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,198.00            1,198.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,198.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,198.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 360/61 ลว.22/06/61

101 จัดซ้ือวัสดุฝึก 2,000.00            2,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 2,000.00              หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน               2,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 361/61 ลว.22/06/61

102 จัดซ้ือวัสดุฝึก 33,319.00          33,319.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงกิมเซ่งเชียง 33,319.00             ห้ำงกิมเซ่งเชียง              33,319.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 362/61 ลว.25/06/61

103 จัดซ้ือวัสดุฝึก 8,550.00            8,550.00        เฉพำะเจำะจง หจก.กวงเซียง (2537) 8,550.00              หจก.กวงเซียง (2537)               8,550.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 363/61 ลว.25/06/61

104 จัดซ้ือหนังสือเรียน 585.00               585.00           เฉพำะเจำะจง วังอักษร 585.00                 วังอักษร                  585.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 364/61 ลว.26/06/61

105 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,710.00            1,710.00        เฉพำะเจำะจง พัฒนำวิชำกำร (2535) 1,710.00              พัฒนำวิชำกำร (2535)               1,710.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 365/61 ลว.26/06/61

106 จัดซ้ือหนังสือเรียน 765.00               765.00           เฉพำะเจำะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร 765.00                 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร                  765.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 366/61 ลว.26/06/61

107 โครงกำรสำนสัมพันธ์พ่ีน้อง 250.00               250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 250.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  250.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 367/61 ลว.26/06/61

108 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 8,400.00            8,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,400.00              ร้ำนนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 368/61 ลว.27/06/61



แบบ สขร. 1
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109 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 13,720.00          13,720.00       เฉพำะเจำะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 13,720.00             หจก.บุญล้อมเทคนิค              13,720.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 369/61 ลว.27/06/61

110 กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี 580.00               580.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ-ปร้ินท์ 580.00                 ร้ำน ไอ-ปร้ินท์                  580.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 370/61 ลว.28/06/61

111 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,400.00            2,400.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 2,400.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               2,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 371/61 ลว.28/06/61

112 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,016.60            1,016.60        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,016.60              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,016.60 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 372/61 ลว.28/06/61

113 จัดซ้ือหนังสือเรียน 960.00               960.00           เฉพำะเจำะจง วังอักษร 960.00                 วังอักษร                  960.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 373/61 ลว.28/06/61

114 จัดซ้ือหนังสือเรียน 4,030.00            4,030.00        เฉพำะเจำะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 4,030.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               4,030.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 374/61 ลว.28/06/61


