
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)

2-พ.ย.-61 1 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง IL6 ห้องServer ห้อง

 IL5 เลขท่ีเอกสาร จ-0005/62

4,360.46          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดก้ิลเซลล์ จ ากัด

/4,360.46 -บาท

บริษัท สยามไดก้ิลเซลล์ จ ากัด

/4,360.46 -บาท

เคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบ

 VRV ท่ีต้องใช้บริษัทเฉพาะ

4 ต.ค. 61 PO :3340000832

11-ต.ค.-61 2 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ย่ีห้อ LEONIC 

1600VA จ านวน 1 เคร่ือง เลขท่ีเอกสาร จ-0001/62

3,852.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโต้เมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

/3,852.00- บาท

บริษัท พีเอ็ม ออโต้เมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

/3,852.00- บาท

การบริการ 5 ต.ค. 61 PO :3340000835

18-ต.ค.-61 3 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง LAB I-Kit, ร้านกาแฟ

, ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ือ เลขท่ีเอกสาร จ-0002/62

3,959.00          -               เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,959.00-บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,959.00-บาท

การบริการ 5 ต.ค. 61 PO :3340000836

2-พ.ย.-61 4 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เลขท่ีเอกสาร จ-0007/62

44,000.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด / 0.50- บาท บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด / 0.50- บาท 8 ต.ค. 61 PO :3340000833

29-ต.ค.-61 5 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสาร ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 51(เดือนกรกฎาคม-

กันยายน2561) เลขท่ีเอกสาร จ-0006/62

19,688.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด

/ 19,688.00- บาท

บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด

/ 19,688.00- บาท

24 ต.ค. 61 PO :3340000838

31-ต.ค.-61 6 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง LAB ฟิสิกส์ และ

ห้องพักอาจารย์ เลขท่ีเอกสาร จ-0004/62

3,638.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,638.00-บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

3,638.00-บาท

25 ต.ค. 61 PO :3340000840

30-ต.ค.-61 7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลัง เลขท่ีเอกสาร จ-0003/62 13,974.90        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

13,974.90- บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) /

13,974.90- บาท

26 ต.ค. 61 PO :3340000843

5-พ.ย.-61 8 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เข้าคลัง เลขท่ีเอกสาร 

จ-0008/62

53,234.64        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

(มหาชน) / 53,234.64-บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

(มหาชน) / 53,234.64-บาท

26 ต.ค. 61 PO :3340000839

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

แบบ สขร. 1

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน



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)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(10)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน



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)

31-ต.ค.-61 1 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2561

เลขท่ีเอกสาร บ-0001/61

      36,000.00                  -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)/

0.51-บาท/บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด 0.50-บาท

บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)/

0.50 -บาท

ราคาต่ าสุด 5 ต.ค. 61 PR: 1020020263

9-พ.ย.-61 2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขท่ีเอกสาร บ-0002/61

953.53                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

(มหาชน) / 4,494.00-บาท บริษัท ไมเกรท

ซิสเต็มส์ จ ากัด / 5,200.00 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

(มหาชน) / 4,494.00-บาท

ราคาต่ าสุด 25 ต.ค. 61 PR :1020020514

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561
เงินรำยได้หลักสูตร



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)

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน


