
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)

9-พ.ย.-61 1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร

เลขท่ีเอกสำร จ-0011/62

21,721.00        -  เฉพำะเจำะจง บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ำกัด / 21,721.00 บำท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ำกัด / 21,721.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำย

เดียวท่ีเสนอรำคำตรงตำม

รุ่นท่ีต้องกำร

1 พ.ย. 61 PO : 3340000844

20-พ.ย.-61 2 ขออนุมัติจ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ือง I-Reader จ ำนวน 69 เคร่ือง

เลขท่ีเอกสำร จ-0012/62

41,400.17        - เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกไฮแล็บ จ ำกัด / 41,400.17- บำท บริษัท บำงกอกไฮแล็บ จ ำกัด / 41,400.17- บำท เป็นเคร่ืองเฉพำะท่ีต้องใช้

บริษัทท่ีเป็นผู้ผลิต

2 พ.ย. 61 PO : 3340000845

6-พ.ย.-61 3 ขออนุมัติจ้ำงเติมน้ ำยำแอร์ รถยนต์ของสถำบันนวัตกรรมกำร

เรียนรู้ ทะเบียน ศณ1658 กรุงเทพ 

เลขท่ีเอกสำร จ-0010/62

400.00            -  เฉพำะเจำะจง

(เงินทดรองจ่ำย)

โอห์ม.อิเลคทริค / 400.00 บำท โอห์ม.อิเลคทริค / 400.00 บำท นำยพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนำพร

เป็นผู้แจ้งรำคำ

6 พ.ย. 61 PO : 3340000846

23-พ.ย.-61 4 ขออนุมัติจ้ำงต่อประกันภัยรถยนต์ สถำบันนวัตกรรมกำร

เรียนรู้ เลขท่ีเอกสำร จ-0013/62

8,608.15          -  เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) / 

8,608.15- บำท

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) / 

8,608.15- บำท

- 12 พ.ย. 61 PO : 3440000847

3-ธ.ค.-61 5 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมหนังสือรับรอง"

15,000.00        -  เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟต้ี จ ำกัด / 

14,284.50- บำท

บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟต้ี จ ำกัด / 

14,284.50- บำท

นำยธนำยุทธ อังกิตำนนท์

เป็นผู้แจ้งรำคำ

19 พ.ย. 61 PO : 3340000848

26-พ.ย.-61 6 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมท่อน้ ำท้ิงอ่ำงล้ำงหน้ำ

เลขท่ีเอกสำร จ-0015/62

400.00            -  เฉพำะเจำะจง

(เงินทดรองจ่ำย)

นำยยศ แพสวัสด์ิ / 400.00- บำท นำยยศ แพสวัสด์ิ / 400.00- บำท - 23 พ.ย. 61 PO : 3440000849

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

(10)

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน

ให้เรียงล ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินท่ีประมำณว่ำจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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)

17-ธ.ค.-61 1 ขออนุมัติในหลักการค่าจ้างเหมาพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์พลเมือง

ยุคดิจิทัล โดยแนวทางการมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงบริบท เร่ือง 

ความเป็นจริงบนโลกดิจิทัล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น เลขท่ีเอกสาร บ-00007/62

      20,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินนา นัยบุตร / 20,000.00 - บาท นางสาวกวินนา นัยบุตร / 20,000.00 - บาท นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

16 พ.ย. 61 PR :1020020722

17-ธ.ค.-61 2 ขออนุมัติในหลักการค่าจ้างเหมาพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์พลเมือง

ยุคดิจิทัล โดยแนวทางการมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงบริบท เร่ือง จง

เป็นผู้ลุกข้ึนช่วยเหลือเม่ือพบเห็นการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เลขท่ีเอกสาร บ-00005/62

      20,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรี สีนะ / 20,000.00 - บาท นางสาววรรณรี สีนะ / 20,000.00 - บาท นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

16 พ.ย. 61 PR :1020020723

26-พ.ย.-61 3 ขออนุมัติในหลักการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ

เลขท่ีเอกสาร บ-00003/62

      21,594.74  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมเกรท ซิสเต็มส์ จ ากัด / 21,594.74- 

บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์

 13,107.50 - บาท บริษัท 108 โอเอ จ ากัด / 

25,072.24 - บาท

บริษัท ไมเกรท ซิสเต็มส์ จ ากัด / 21,594.74- 

บาท

เสนอราคาต่ ากว่า ตรงตามรุ่น

 และครบทุกรายการท่ี

ต้องการจัดหา

21 พ.ย. 61 PR :1020020769

17-ธ.ค.-61 4 ขออนุมัติในหลักการค่าจ้างเหมาพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์พลเมือง

ยุคดิจิทัล โดยแนวทางการมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงบริบท เร่ือง 

พูดคุยออนไลน์ให้ปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น เลขท่ีเอกสาร บ-00006/62

      20,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายวศิน ป่ินนาค / 20,000.00 - บาท นายวศิน ป่ินนาค / 20,000.00 - บาท นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

28 พ.ย. 61 PR :1020020836

17-ธ.ค.-61 5 ขออนุมัติในหลักการค่าจ้างเหมาพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์พลเมือง

ยุคดิจิทัล โดยแนวทางการมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงบริบท เร่ือง 

การก้าวข้ามผ่านการกล่ันบนโลกไซเบอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น เลขท่ีเอกสาร บ-00008/62

      20,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน์ อัศวอารยกุล / 20,000.00 - บาท นายไชยวัฒน์ อัศวอารยกุล / 20,000.00 - บาท นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก

นักศึกษาปริญญาเอก

เป็นผู้แจ้งราคา

28 พ.ย. 61 PR :1020020837

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 18 ธันวำคม พ.ศ. 2561
เงินรำยได้หลักสูตร

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)


