
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)

18-มี.ค.-62 1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำรองคลัง จ ำนวน 6 รำยกำร 

เลขท่ีเอกสำร จ-0048/62

4,032.99          - เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

/ 4,032.99 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

/ 4,032.99 บำท

- 14 มี.ค. 62 PO : 3340000872

2-เม.ย.-62 2 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองเป่ำลมร้อน จ ำนวน 1 เคร่ือง 

เลขท่ีเอกสำร จ-0054/62

3,600.00          4,500.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บูรณ์วัฒน์ ฮำร์ดแวร์ /

3,600.00 บำท บริษัท ศรีนครชัย อินเตอร์เทรด

ด้ิง จ ำกัด / 4,463.94 บำท บริษัท อมตะพลำส

แพค จ ำกัด 6,700.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บูรณ์วัฒน์ ฮำร์ดแวร์ /

3,600.00 บำท

รำคำต่ ำท่ีสุด และอยู่ในวงเงิน

งบประมำณ

19 มี.ค. 62 PO : 3340000873

25-มี.ค.-62 3 ขออนุมัติจ้ำงท ำแผ่นพับชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม

ไอโอดีน (I-KIT) เลขท่ีเอกสำร จ-0050/62

12,305.00        - เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมม่ำดีโซน์แอนด์พร้ินท์ จ ำกัด

/ 12,305.00 บำท

บริษัท คอมม่ำดีโซน์แอนด์พร้ินท์ จ ำกัด

/ 12,305.00 บำท

- 20 มี.ค. 62 PO : 3340000874

26-มี.ค.-62 4 ขออนุมัติจ้ำงคนงำนในกำรบรรจุชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือ

เสริมไอโอดีน (I-KIT) เลขท่ีเอกสำร จ-0051/62

1,300.00          - เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรมณ์ สีขำวข ำ นำงสำวพิชญำ วรรณ

รังษี / 1,300.00 บำท

นำงสำวอำรมณ์ สีขำวข ำ นำงสำวพิชญำ วรรณ

รังษี / 1,300.00 บำท

- 22 มี.ค. 62 PO : 3340000876

9-เม.ย.-62 5 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 39,022.90        - เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุ๊ปเน็ต โซลูช่ัน โพวำยเดอร์ จ ำกัด /

39,022.90 บำท

บริษัท กรุ๊ปเน็ต โซลูช่ัน โพวำยเดอร์ จ ำกัด /

39,022.90 บำท

- 27 มี.ค. 62 PO : 3340000877

28-มี.ค.-62 6 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรผลิตชุด I-Reader 

เลขท่ีเอกสำร จ-0052/62

7,992.90          - เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีซี สถำพรกรุ๊ป /

7,992.90 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีซี สถำพรกรุ๊ป /

7,992.90 บำท

- 28 มี.ค. 62 PO : 3340000875

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 9 เมษายน 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)

9-เม.ย-62 1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำหรับพิมพ์ 3 มิติ         1,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 1,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 1,000.00 - บำท นำงสำวสุขุมำล สุขุมำนันท์

นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

11 มี.ค. 62 PR :1020021741

9-เม.ย-62 2 ขออนุมัติจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร พิมพ์สี เคลือบกระดำษ         3,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 3,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 3,000.00 - บำท นำงสำวสุขุมำล สุขุมำนันท์

นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

11 มี.ค. 62 PR :1020021742

9-เม.ย-62 3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์         7,800.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 7,800.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 7,800.00 - บำท นำงสำวสุขุมำล สุขุมำนันท์

นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

11 มี.ค. 62 PR :1020021743

9-เม.ย-62 4 ขออนุมัติจ้ำงท ำช้ินงำนเสริมกำรเรียนรู้       10,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 10,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 10,000.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021813

9-เม.ย-62 5 ขออนุมัติจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร และพิมพ์สี         6,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 6,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 6,000.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021814

9-เม.ย-62 6 ขออนุมัติเช่ำเคร่ืองตัดอะคิลิค จ ำนวน 8 ช่ัวโมง         2,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 2,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 2,000.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021815

9-เม.ย-62 7 ขออนุมัติจ้ำงออกแบบกรำฟฟิคในทุกส่วนของอุปกรณ์เกม

และช้ินงำน

        2,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 2,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 2,000.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021816

9-เม.ย-62 8 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ อุปกรณ์       37,200.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 37,200.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 37,200.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021817

9-เม.ย-62 9 ขออนุมัติจ้ำงข้ึนรูปอุปกรณ์เกมและช้ินงำนท่ีเป็นโครงสร้ำง 

2 และ 3 มิติ

        1,000.00 - เฉพำะเจำะจง ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 1,000.00 - บำท ผู้รับจัดหำท่ัวไป / 1,000.00 - บำท นำงสำวพิมลพรรณ จันทรพิ

มล นักศึกษำปริญญำโท

เป็นผู้แจ้งรำคำ

20 มี.ค. 62 PR :1020021818

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 9 เมษำยน 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 (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร้อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง พร้อมท้ังรำคำท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงรำยน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท ำสัญญำหรือข้อตกลงน้ัน

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน

ให้เรียงล ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินท่ีประมำณว่ำจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน


