
เงินรายได้สถาบันฯ

วันท่ี ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง  วิธีการซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

28-ธ.ค.-61 1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เลขท่ีเอกสาร 

จ-0020/62

17,334.00        - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ากัด / 17,334.00 บาท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ากัด / 17,334.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย

เดียวท่ีเสนอราคา ตรงตามท่ี

สถาบันต้องการ

12 ธ.ค. 61 PO : 3340000850

28-ธ.ค.-61 2 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง Lab I-Kit 

เลขท่ีเอกสาร จ-0019/62

18,500.00        -  เฉพาะเจาะจง นายพัสพงศ์ อุ่นศิริ / 18,500.00 บาท นายพัสพงศ์ อุ่นศิริ / 18,500.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย

เดียวท่ีเสนอราคา และสถาบัน

เคยใช้บริการ

14 ธ.ค. 61 PO : 3340000851

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

(10)

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วันท่ี ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4-ม.ค.-62 1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการ Nutrition card 

game and calorie  counter! Board game for teachers' 

implementation with primary students in grade 6 เลขท่ี

เอกสาร บ-00011/62

      10,304.00  - เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 10,127.00 - บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 10,127.00 - บาท Miss ONG Dee Jean

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

3 ธ.ค. 61 PR :1020020875

4-ม.ค.-62 2 ขออนุมัติจ้างเหมาท า Board Game จ านวน 13 ชุด เพ่ือใช้ใน

โครงการ Nutrition card game and calorie  counter! 

Board game for teachers' implementation with primary

 students in grade 6 เลขท่ีเอกสาร บ-00012/63

        6,500.00  - เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นายไพฑรูย์ แสงค า) / 

6,500.00 - บาท

ผู้รับจัดหาท่ัวไป (นายไพฑรูย์ แสงค า) / 

6,500.00 - บาท

Miss ONG Dee Jean

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

3 ธ.ค. 61 PR :1020020874

4-ม.ค.-06 3 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 10 เคร่ือง

เลขท่ีเอกสาร บ-00013/62

      19,153.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท 108 โอเอ จ ากัด /19,260.00 บาท 

บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ากัด /19,153.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ /

19,260.00 บาท

บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ากัด /19,153.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 24 ธ.ค. 61 PR :1020021069

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2561
เงินรำยได้หลักสูตร

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)


