
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)

12-ก.ค.-62 1 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน เลขท่ีเอกสาร จ-00079/62
3,210.00          - เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คูล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด / 3,210.00

 บาท

บริษัท แฟร์ คูล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด / 3,210.00

 บาท

การบริการ 8 ก.ค. 62 PO : 3340000891

11 ก.ค. 62 2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง

เลขท่ีเอกสาร จ-00078/62
8,628.00          - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 8,628.00 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 8,628.00 

บาท

การบริการ และการส่ง

เอกสารเบิกจ่าย สินค้าตรง

ตามท่ีจัดซ้ือ

9 ก.ค. 62 PO : 3340000892

25 ก.ค. 62 3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง รายการหมึกพิมพ์

เลขท่ีเอกสาร จ-00081/62
60,669.00        - เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 60,669.00 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) / 60,669.00 บาท

การบริการ และการส่ง

เอกสารเบิกจ่าย สินค้าตรง

ตามท่ีจัดซ้ือ

12 ก.ค. 62 PO : 3340000893

1 ส.ค. 62 4 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง 

เลขท่ีเอกสาร จ-00082/62
3,830.00          - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด /3,830.00 บาท บริษัท ซีโอแอล จ ากัด /3,830.00 บาท การบริการ และการส่ง

เอกสารเบิกจ่าย สินค้าตรง

ตามท่ีจัดซ้ือ

30 ก.ค. 62 PO : 3340000894

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 กรกฎาคม 2562
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 5 สิงหาคม 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)

5-ส.ค.-62 1 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยเชิงกราฟฟิกเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ

การเรียนรู้และการออกแบบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์)

        7,935.00 - เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 7,935.00 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 7,935.00 บาท นางสาวสุภารัตน์ เช้ือโชติ 

นักศึกษาปริญญาเอก ผู้แจ้ง

ราคา

12 ก.ค. 62 PR :1020022776

5-ส.ค.-62 2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยเชิงกราฟฟิกเพ่ือวิเคราะห์

คุณภาพการเรียนรู้และการออกแบบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์)

        1,730.00 - เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /1,730.00 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /1,730.00 บาท นางสาวสุภารัตน์ เช้ือโชติ 

นักศึกษาปริญญาเอก ผู้แจ้ง

ราคา

12 ก.ค. 62 PR :1020022777

6-ส.ค.-62 3 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนามัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ในเน้ือหา 

เร่ือง ข้ันตอนวิธีการค้นหาเพ่ือรองรับการท างานบนหน้าจอ

อุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา

      10,000.00 - เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป นางสาวพัชราภรณ์ 

ศรีบุญทันกุล / 10,000.00 บาท

ผู้รับจัดหาท่ัวไป นางสาวพัชราภรณ์ 

ศรีบุญทันกุล / 10,000.00 บาท

Mr. andang adi firria 

hananto เป็นผู้แจ้งราคา

12 ก.ค. 62 PR :1020022778

6-ส.ค.-62 4 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เพ่ือใช้ในโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

      10,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายทัศนัย วิริยะวงศ์สกุล /4,655.00 บาท นายทัศนัย วิริยะวงศ์สกุล /4,655.00 บาท การบริการ 18 ก.ค. 62 PR :1020022796

5-ส.ค.-62 5 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (ปากกาจ านวน 2 ด้าม)         1,500.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 998.00 บาท บริษัท บีทูเอส จ ากัด / 998.00 บาท ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 23 ก.ค. 62 PR :1020022865

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 สิงหำคม 2562
เงินรำยได้หลักสูตร

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)



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)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน


