
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)

17-ธ.ค.-62 2 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ 50,183.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด/ 
50,183.00 บาท บริษัท ไมเกรท ซีสเต็ม จ ากัด/
 64,200.00 บาท บริษัท ไลออน อินโนเวช่ัน 
จ ากัด/ 50,076.00 บาท

บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด/ 
50,183.00 บาท

มีฟิลเตอร์ UV แถมมาให้
ส าหรับเลนส์กล้องแคนอน มี
การรับประกัน 1 ปี ไฟ 
studio light มีเจลสีแถมมาให้

26 พ.ย. 62 PO :3340000919

11-ธ.ค.-62 1 ขออนุมัติจ้างต่อประกันภัยรถยนต์ สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เลขท่ีเอกสาร IL-0024-63

8,224.02          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) / 
8,224.02 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) / 
8,224.02 บาท

- 28 พ.ย. 62 PO :3340000920

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน



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.-62 1 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม         5,700.00                  -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /5,700.00-บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /5,700.00-บาท นางสาวสุนทรียา สาเนียม 
นักศึกษาหลักสูตร เป็นผู้แจ้ง
ราคา

26 พ.ย. 62 PR: 1020023940

17-ธ.ค.-62 2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรม       12,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป /12,000.00-บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป /12,000.00-บาท นางสาวสุนทรียา สาเนียม 
นักศึกษาหลักสูตร เป็นผู้แจ้ง
ราคา

26 พ.ย. 62 PR: 1020023941

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 17 ธันวำคม 2562
เงินรำยได้หลักสูตร

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน


