
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุฝึก 9,500.00            9,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์               9,500.00 ร้านคลังอุปกรณ์               9,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 229/61 ลว.2/04/61

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 230/61 ลว.3/04/61

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน              35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 231/61 ลว.3/04/61

4 โครงการกิจกรรมรับสมัครและรายงานตัวฯ 2,500.00            2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครพนมอิงค์เจท               2,500.00 ร้านนครพนมอิงค์เจท               2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 232/61 ลว.3/04/61

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,450.00            4,450.00        เฉพาะเจาะจง บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์               4,450.00 บจ.กรณ์ประกาย โซลูช่ันส์               4,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 233/61 ลว.3/04/61

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,750.00            2,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,750.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 234/61 ลว.3/04/61

7 โครงการจัดการเรียนการสอน 1,000.00            1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,000.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 235/61 ลว.9/04/61

8 จัดซ้ืออุปกรณ์พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,850.00            2,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค               2,850.00 ร้านอุดมโชค               2,850.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 236/61 ลว.9/04/61

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,700.00            9,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค               9,700.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค               9,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 237/61 ลว.9/04/61

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,315.00            7,315.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               7,315.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               7,315.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 238/61 ลว.9/04/61

11 โครงการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.วีนัส ซัพพลาย              10,000.00 บจ.วีนัส ซัพพลาย              10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 239/61 ลว.9/04/61

12 ซ่อมแซมรถยนต์ กง7529 19,530.00          19,530.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเจริญยนต์              19,530.00 ร้านเฮงเจริญยนต์              19,530.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 240/61 ลว.19/04/61

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,810.00            8,810.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็มส์               8,810.00 บจ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็มส์               8,810.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 241/61 ลว.19/04/61

14 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนช่างกลโรงงานและการโรงแรม 793,000.00         793,000.00     e-bidding หจก.เรืองเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง            478,000.00 หจก.เรืองเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง            478,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญา 007/61 ลว.24/04/61

15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 12,220.00          12,220.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              12,220.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              12,220.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 242/61 ลว.27/04/61

16 โครงการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 5,503.00            5,503.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               5,503.00 ร้านนวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               5,503.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 243/61 ลว.27/04/61

17 จัดซ้ือวัสดุ 4,800.00            4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์               4,800.00 ร้านคลังอุปกรณ์               4,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 244/61 ลว.27/04/61

18 โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลฯ 24,100.00          24,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค              24,100.00 หจก.บุญล้อมเทคนิค              24,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 245/61 ลว.27/04/61

19 จัดซ้ืออุปกรณ์ไวท์บอร์ด 15,700.00          15,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง              15,700.00 ห้างกิมเซ่งเชียง              15,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 246/61 ลว.30/04/61

20 จัดซ้ืออุปกรณ์เทพ้ืนคอนกรีต 21,500.00          21,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง              21,500.00 ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง              21,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 247/61 ลว.30/04/61

21 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ านักศึกษา 40,000.00          40,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง              40,000.00 ร้านค าห่ังวัสดุก่อสร้าง              40,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 248/61 ลว.30/04/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

วันท่ี  2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


