
แบบ สขร. 1

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

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

1

ซ้ือชุดสร้ำงภำพเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร

3,766.40                   3,766.40       เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีดี.คลีนแอนด์เซอร์วสิ หจก.พ.ีดี.คลีนแอนด์

เซอร์วสิ

3,301,376.00 ยืน่ข้อเสนอตรงตำมประกำศ

ทีม่หำวทิยำลัยก ำหนดและ

เสนอรำคำต่ ำสุด

งำนพัสดุ (จ)

05/2563
8-ม.ค.-63

2 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 8,118.00                   8,118.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ 8,118.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2563 8-ม.ค.-63

3
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000.00                 20,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ 20,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 24/2563 8-ม.ค.-63

4
จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,800.00                   1,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 1,800.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 25/2563 9-ม.ค.-63

5
จ้ำงเหมำบริกำรเต็นท์และจัด

นิทรรศกำร

30,000.00                 30,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุมัยนำฝำย ร้ำนสุมัยนำฝำย 30,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 26/2563 9-ม.ค.-63

6

จ้ำงเหมำบริกำรจัดหำเวที เคร่ือง

เสียง และไฟประดับ

65,000.00                 65,000.00     เฉพำะเจำะจง อนุชิตซำวด์แอนด์ไลท์ อนุชิตซำวด์แอนด์ไลท์ 65,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 27/2563 9-ม.ค.-63

7

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

โดยตรง 28/2563 9-ม.ค.-63

8

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 

8461 ชัยภูมิ 1,845.00                   1,845.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         1,845.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
20/2563 8-ม.ค.-63

9

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 

4589 ชัยภูมิ 10,993.00                 10,993.00     

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012        10,993.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
21/2563 8-ม.ค.-63

10

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 

4589 ชัยภูมิ 4,420.00                   4,420.00       

เฉพำะเจำะจง

วนิแอร์ วนิแอร์         4,420.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
22/2563 8-ม.ค.-63

11

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 

9767 ชัยภูมิ 2,195.00                   2,195.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         2,195.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
23/2563 8-ม.ค.-63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2562-31พฤษภำคม 2563)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 มกรำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ



แบบ สขร. 1

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

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2562-31พฤษภำคม 2563)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 มกรำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

12

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 

1666 ชัยภูมิ 4,290.00                   4,290.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         4,290.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
24/2563 8-ม.ค.-63

13

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 

4589 ชัยภูมิ 2,300.00                   2,300.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         2,300.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
25/2563 8-ม.ค.-63

14

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 

2188 ชัยภูมิ 11,000.00                 11,000.00     

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012        11,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
26/2563 8-ม.ค.-63

15

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 

40-0273 ชัยภูมิ 6,130.00                   6,130.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         6,130.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
27/2563 8-ม.ค.-63

16

จ้ำงซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟ ยีห่้อ

 FUJIWINTECH 42,800.00                 42,800.00     

เฉพำะเจำะจง

บจ.วนิคอนเซำท์ฯ บจ.วนิคอนเซำท์ฯ        42,800.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
28/2563 30-ม.ค.-63

17

จ้ำงซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟ ยีห่้อ

 KONE 384,000.00               384,000.00    

เฉพำะเจำะจง

บริษัท โคเน่ จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โคเน่ จ ำกัด 

(มหำชน)      384,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
29/2563 15-ม.ค.-63

18

จ้ำงซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟ ยีห่้อ

 PIONEER ELEVATOR 260,416.60               260,416.60    

เฉพำะเจำะจง

บจ.ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน

บจ.ไพโอเนียร์ลิฟท์

แอนด์เครน      260,416.60
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
30/2563 21-ม.ค.-63

19

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นข 

1666 ชัยภมิู 4,290.00                   4,290.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 4,290.00        

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 40/2563
8-ม.ค.-63

20

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นข 

2188 ชัยภมิู 4,085.00                   4,085.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 4,085.00        

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 41/2563
8-ม.ค.-63

21 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ฝ้ำพร้อมติดต้ัง 5,685.00                   5,685.00       

เฉพำะเจำะจง

ชัยภมูอิงิค์เจ็ท แอด๊เวอร์ไทซ่ิง 

ชัยภมูอิงิค์เจ็ท 

แอด๊เวอร์ไทซ่ิง         5,685.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
43/2563 28-ม.ค.-63



แบบ สขร. 1

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

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2562-31พฤษภำคม 2563)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 มกรำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

22

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (หนว่ย

เลขำ+ลำนกจิกรรม) 12,191.00                 12,191.00     

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรุ่งทวีทรัพย์อปุกรณ์

ร้ำนรุ่งทวีทรัพย์

อปุกรณ์        12,191.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
44/2563 17-ม.ค.-63

23

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นข 

2189 ชัยภมิู 4,829.00                   4,829.00       

เฉพำะเจำะจง

ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012         4,829.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
45/2563 17-ม.ค.-63

24

จ้ำงท ำคู่มือนกัศึกษำ ปี

กำรศึกษำ 2563 45,000.00               45,000.00    

เฉพำะเจำะจง

บจ.สมบรูณ์กำรพิมพ์ บจ.สมบูรณ์กำรพิมพ์        45,000.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
46/2563 15-ม.ค.-63

25 จ้ำงท ำปำ้ยไวนลิ 2,000.00                 2,000.00      

เฉพำะเจำะจง

นวิ ไวนลิ องิค์เจ็ท นิว ไวนิล อิงค์เจ็ท         2,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
47/2563 13-ม.ค.-63

26 จ้ำงเหมำรถโดยสำร 3,000.00                 3,000.00      

เฉพำะเจำะจง

นำงรุ่งทิวำ  ล้ีภยัดี นำงรุ่งทิวำ  ล้ีภัยดี         3,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
48/2563 10-ม.ค.-63

27 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 64,520.00               64,520.00    

เฉพำะเจำะจง

เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม        64,520.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
49/2563 14-ม.ค.-63

28 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (อำคำร) 30,000.00               30,000.00    

เฉพำะเจำะจง

เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม        30,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
50/2563 23-ม.ค.-63

29

จำ้งเหมำจดันิทรรศกำร

ผลงำนวิจยัและนวัตกรรม   

   ณ มหำวิทยำลัยอดุรธำนี

6,000.00               6,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิษณุ คุณทะวงศ์ นำยวิษณุ คุณทะ

วงศ์

      6,000.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

28/2563

7-ม.ค.-63

30

ป้ำยไวนิลแขกอธิกำรบดี

และแขกผู้มีเกยีรติ 2 ผืน

5,800.00               5,800.00     เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิองิค์เจท็ ชัยภูมิองิค์เจท็       5,800.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

29/2563

13-ม.ค.-63



แบบ สขร. 1

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

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2562-31พฤษภำคม 2563)

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 31 มกรำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

31

ป้ำยไวนิลประกำศ

ส ำนักงำนปปช. 2 ผืน

3,600.00               3,600.00     เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิองิค์เจท็ ชัยภูมิองิค์เจท็       3,600.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

30/2563

13-ม.ค.-63

32

ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 

พิธีบวงสรวงต้ังศำลท้ำว

มหำพรหม

1,800.00               1,800.00     เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิองิค์เจท็ ชัยภูมิองิค์เจท็       1,800.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

31/2563

13-ม.ค.-63

33
ค่ำเหมำป้ำยเวที 3*9 เมตร 2,700.00               2,700.00     เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิองิค์เจท็ ชัยภูมิองิค์เจท็       2,700.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

32/2563
15-ม.ค.-63

34
ชุดใส่บำตร 6,000.00               6,000.00     เฉพำะเจำะจง ศรีเมืองเคร่ืองเขยีน ศรีเมืองเคร่ือง

เขยีน

      6,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

33/2563
15-ม.ค.-63

35
เหมำเวทีเคร่ืองเสียงไฟ 15,000.00             15,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ์ ละครพล นำยณัฐพงษ์ 

ละครพล

    15,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

34/2563
15-ม.ค.-63

36
ค่ำเคร่ืองไทยธรรม 2,500.00               2,500.00     เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม       2,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

35/2563
15-ม.ค.-63

37

ของที่ระลึกส ำหรับมอบให้

หน่วยงำนผู้มีนูปกำร

62,500.00             62,500.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยฝน นำรำช นำงสำวสำยฝน 

นำรำช

    62,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

36/2563

15-ม.ค.-63

38
ค่ำพลุดอกไม้ไฟ 2,500.00               2,500.00     เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม       2,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง

37/2563
15-ม.ค.-63


