
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ ชื่องำน/โครงกำร วงเงินที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ รำยชื่อคู่สัญญำ รำคำ โดยสรุป เลขที่สัญญำ วันที่ลงนำม

1

จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

สะอำด

3,301,376.00             3,301,376.00   e-bidding หจก.พ.ีดี.คลีนแอนด์

เซอร์วสิ

หจก.พ.ีดี.คลีน

แอนด์เซอร์วสิ

3,301,376.00
ยืน่ข้อเสนอตรงตำม

ประกำศทีม่หำวทิยำลัย

ก ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

งำนพัสดุ (จ)

05/2563
27-ธ.ค.-62

2
จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรม

ห้องสมุด

200,000.00                200,000.00      เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวทิยำลัยวลัย

ลักษณ์

200,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง  11/2563 4-ธ.ค.-62

3
ซ้ือชุดวอร์ม และชุดกีฬำ 7,000.00                   7,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์สปอร์ต ร้ำนอินเตอร์สปอร์ต 7,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง  12/2563 4-ธ.ค.-62

4
จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิล ขนำด 3 x

 6 เมตร

3,600.00                   3,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 3,600.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 13/2563 4-ธ.ค.-62

5

จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

อบรม ธรรมสนำมหลวง

5,000.00                   5,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องเพียงก๊อปปี้ ร้ำนน้องเพียงก๊อปปี้ 5,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
13/2563 4-ธ.ค.-62

6

ซ้ือชุดกีฬำ และถุงเท้ำกีฬำ 146,970.00                146,970.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์สปอร์ต ร้ำนอินเตอร์สปอร์ต 146,970.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 14/2563 11-ธ.ค.-62

7

จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 17,385.00                 17,385.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอก๊อปปี้ ร้ำนทีเอก๊อปปี้ 17,385.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 15/2563 24-ธ.ค.-62

8 กล่องพลำสติกใส่เอกสำร 5,200.00                   5,200.00         

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม         5,200.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 20/2563 24-ธ.ค.-62

9

จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย 599,442.00                599,442.00      เฉพำะเจำะจง

บจ.รักษำควำมปลอดภัย

มำรวย

บจ.รักษำควำม

ปลอดภัยมำรวย      599,442.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
งำนพัสดุ (จ)

04/2563 9-ธ.ค.-62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2561-31 พฤษภำคม 2562)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 ธันวำคม 2562)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
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ล ำดับที่ ชื่องำน/โครงกำร วงเงินที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2561-31 พฤษภำคม 2562)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 ธันวำคม 2562)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

10 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล + สต๊ิกเกอร์ 8,820.00                   8,820.00         เฉพำะเจำะจง นิว ไวนิล อิงค์เจ็ท นิว ไวนิล อิงค์เจ็ท         8,820.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 34/2563 19-ธ.ค.-63

11

จ้ำงท ำกระเป๋ำผ้ำสปันบอล 

พร้อมสกรีน 8,060.00                   8,060.00         เฉพำะเจำะจง ตำกะยำย ตำกะยำย         8,060.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 35/2563 19-ธ.ค.-63

12

จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ขนำด 3x6 

เมตร 5,400.00                   5,400.00         เฉพำะเจำะจง นิว ไวนิล อิงค์เจ็ท นิว ไวนิล อิงค์เจ็ท         5,400.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 36/2563 17-ธ.ค.-63

13

จ้ำงเหมำตกแต่งหอประชุม 

(OPEN HOUSE) 10,000.00                 10,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยศรำวฒิุ  อินค ำแสง

นำยศรำวฒิุ  อินค ำ

แสง        10,000.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 37/2563 17-ธ.ค.-63

14 จ้ำงเหมำพำนพุม่ดอกไม้สด 1,000.00                   1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวศิณุ คุณทะวงศ์

นำยวษิณุ คุณทะ

วงศ์         1,000.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 25/2563 23-ธ.ค.-63

15 ชุดใส่บำตร-ค่ำเทียน 3,500.00                   3,500.00         เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม         3,500.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 26/2563 23-ธ.ค.-63

16 จ้ำงเหมำขบวนพำเหรด 46,630.00                 46,630.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีเมือง ร้ำนศรีเมือง        46,630.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 27/2563 24-ธ.ค.-63


