
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)

5-พ.ย.-62 1 ขออนุมัติจ้างดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ บริเวณ
โดยรอบอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

156,000.00      -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น / 
156,000.00 บาท

บริษัท บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น / 
156,000.00 บาท

คณะกรรมการกายภาพ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

4 ต.ค. 62 PO :3340000889

16-ต.ค.-62 2 ขออนุมัติจ้างคนงานในการบรรจุชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือ
เสริมไอโอดีน (I-KIT) จ านวน 2 คน เลขท่ีเอกสาร IL-0004/63

3,250.00          -                เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 3,250.00 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 3,250.00 บาท ราคาตามค่าแรงข้ันต่ า ของ
กระทรวงแรงงาน

4 ต.ค. 62 PO :3340000897

8-พ.ย.-62 3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ
 2563

162,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.แล็บ ซอฟท์โซลูช่ัน จ ากัด /
162,000.00 บาท

บริษัท อาร์.แล็บ ซอฟท์โซลูช่ัน จ ากัด /
162,000.00 บาท

คณะกรรมการกายภาพ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

8 ต.ค. 62 PO : 3340000898

29-ต.ค.-62 4 ขออนุมัติซ้ือช้อนตวงเกลือส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทใน
เกลือเสริมไอโอดีนภาคสนาม

32,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จ ากัด/ 32,100.00 บาท บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จ ากัด/ 32,100.00 บาท ช้อนตวงเกลือเป็นวัสดุเฉพาะ
ส าหรับใช้ผลิตชุดทดสอบ I-Kit

8 ต.ค. 62 PO : 3340000900

8-พ.ย.-62 5 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ 2563

50,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด/ 0.52 บาท
บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด / 0.50 บาท

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด/ 0.52 บาท เป็นเคร่ืองคุณภาพดีกว่า 8 ต.ค. 62 PO : 3340000901

11-ต.ค.-62 6 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เข้าคลังจ านวน 4 รายการ
เลขท่ีเอกสาร IL-0001/63

21,571.20        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) /21,571.20-บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) /21,571.20-บาท

เป็นหมึกขอแท้ และราคาถูก
กว่าบริษัทอ่ืน

8 ต.ค. 61 PO :3340000902

16-ต.ค.-62 7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง เลขท่ีเอกสาร IL-0002/63 16,834.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 16,834.00 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 16,834.00 
บาท

- 10 ต.ค. 62 PO :3340000904

28-ต.ค.-62 8 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม
ไอโอดีนภาคสนาม (กล่องลูกฟูก) เลขท่ีเอกสาร IL-0007/63

2,568.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท พรชัยค้ากล่อง จ ากัด / 2,568.00 บาท บริษัท พรชัยค้ากล่อง จ ากัด / 2,568.00 บาท - 10 ต.ค. 62 PO :3340000907

22-ต.ค.-62 9 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
(เคร่ืองกรองน้ าระบบ DI) เลขท่ีเอกสาร IL-0005/63

3,905.50          -                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย วอเตอร์สโตร์ /3,905.50
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย วอเตอร์สโตร์ /3,905.50
 บาท

- 10 ต.ค. 62 PO :3340000908

8-พ.ย.-62 10 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม
ไอโอดีนภาคสนาม (แผ่นอะคลิริคสีขาวนม)

88,275.00        -  เฉพาะเจาะจง บริษัท อมตะพลาสแพค จ ากัด/ 88,275.00 บาท บริษัท อมตะพลาสแพค จ ากัด/ 88,275.00 บาท แผ่นอะคลิริคสีขาวนมเป็น
วัสดุเฉพาะส าหรับใช้ผลิตชุด
ทดสอบ I-Kit

15 ต.ค. 62 PO : 3340000906

7-พ.ย.-62 11 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม
ไอโอดีนภาคสนาม (สารเคมี)

10,614.00        -  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี. สถาพร กรุ๊ป /
10,614.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี. สถาพร กรุ๊ป /
10,614.00 บาท

- 15 ต.ค. 62 PO : 3340000909

8-พ.ย.-62 12 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมหนังสือรับรอง"

14,284.50        -  เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟต้ี จ ากัด/ 
14,284.50 บาท บริษัท เจริญลาภ ไฟร์เซฟต้ี 
จ ากัด / 18,190.00 บาท บริษัท วังม่วง ไฟร์ 
เซฟต้ี จ ากัด 16,050.00 บาท

บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟต้ี จ ากัด/ 
14,284.50 บาท

ราคาต่ าสุด และเคยใช้บริการ
เม่ือปีงบประมาณท่ีผ่านมา

15 ต.ค. 62 PO : 3340000915

(10)

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



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) (10)

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

13-ต.ค.-62 13 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมการเข้าออก อาคารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ เลขท่ีเอกสาร IL-0003/63

6,420.00          -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเวิร์ก ซิสเต็ม จ ากัด/ 6,420.00 
บาท

บริษัท บางกอกเวิร์ก ซิสเต็ม จ ากัด/ 6,420.00 
บาท

เป็นเคร่ืองท่ีซ้ือกับ บริษัท 
บางกอกเวิร์ก ซิสเต็ม จ ากัด 
จึงจ าเป็นต้องจัดหากับบริษัท

16 ต.ค. 62 PO :3340000910

4-พ.ย.-62 14 ขออนุมัติเช่ารถตู้ จ านวน 2 คัน เลขท่ีเอกสาร IL-0009/63 10,800.00        -                เฉพาะเจาะจง ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 10,800.00 บาท ผู้รับจัดหาท่ัวไป / 10,800.00 บาท คุณอรวรรณ ดวงสีใส นัก
ทรัพยากรและบุคคล เป็นผู้
แจ้งราคา

18 ต.ค. 62 PO : 3340000911

29-ต.ค.-62 15 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับผลิตชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริม
ไอโอดีนภาคสนาม (สารเคมี)

3,343.75          -  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์เทค จ ากัด/ 3,343.75 บาท บริษัท ซายน์เทค จ ากัด/ 3,343.75 บาท - 22 ต.ค. 62 PO : 3340000913

25-ต.ค.-62 16 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาครภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ) เลขท่ีเอกสาร IL-0006/63

23,647.00        -                เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /23,647.00
 บาท

บริษัท แฟร์ คลู เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /23,647.00
 บาท

การบริการ 22 ต.ค. 62 PO :3340000914

8-พ.ย.-62 17 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ารองคลังเข้าคลัง เลขท่ีเอกสาร - 4,572.50          -                เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.จินดา / 4,572.50 บาท ร้าน ป.จินดา / 4,572.50 บาท - 28 ต.ค. 62 PO : 3340000916

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10) ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

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)

4-พ.ย.-62 1 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง เดือน ตุลาคม 
2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

        4,000.00                 -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด 0.50-บาท บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)/
0.50 -บาท

ยังไม่ได้สรุปผลคัดเลือกจึง
ต้องต่อสัญญากับบริษัทเดิม

4 ต.ค. 62 PR: 1020023251

11-พ.ย.-62 2 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (พฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563)

      88,000.00                 -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด/ 0.52 บาท
บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด / 0.50 บาท

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด/ 0.52 บาท เป็นเคร่ืองคุณภาพดีกว่า 21 ต.ค. 62 PR: 1020023478

ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
งำนคลังและพัสดุ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562
เงินรำยได้หลักสูตร

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(10)

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน


