
แบบ สขร. 1

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

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

1
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 18,000.00                 18,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ 18,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
38/2563 9 ม๊.ค.63

2
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 64,000.00                 64,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 64,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 40/2563 9-มี.ค.-63

3
ซ้ือเคร่ืองปร๊ินมัลติฟังชัน 14,000.00                 14,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.ริโก้ ประเทศไทยจ ำกัด บจ.ริโก้ฯ 14,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 41/2563 9-มี.ค.-63

4
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 24,760.00                 24,760.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม 24,760.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 42/2563 17-มี.ค.-63

5
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่

161,650.00               161,650.00    เฉพำะเจำะจง บจ.นำทินโซลูชัน่ บจ.นำทินโซลูชัน่ 161,650.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 43/2563 17-ม.ีค.-63

6

ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 13,800.00                 13,800.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พญำแลออร์แกไนเซอร์ หจก.พญำแลออร์แก

ไนเซอร์

13,800.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 44/2563 17-มี.ค.-63

7

จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิล 2,000.00                  2,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท หจก.ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 2,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 45/2563 17-มี.ค.-63

8 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,356.00                  1,356.00        
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทีเอกอ๊ปปี้ ร้ำนทีเอกอ๊ปปี้       1,356.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 46/2563 17-มี.ค.-63

9 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 38,930.00                 38,930.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม

    38,930.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 47/2563 17-มี.ค.-63

10 ซ้ือวัสดุถวำยเทียนพรรษำ 10,000.00                 10,000.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม

    10,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 48/2563 17-มี.ค.-63

11

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 1666 ชัยภมิู 6,600.00                 6,600.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 6,600.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
54/2563 13-มี.ค.-63

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

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มีนำคม 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 มีนำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มีนำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

12

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 2189 ชัยภมิู 1,977.00                 1,977.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 1,977.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
55/2563 13-มี.ค.-63

13

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 1666 ชัยภมิู 2,750.00                 2,750.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 2,750.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
56/2563 13-มี.ค.-63

14

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 40-0130 ชัยภมูิ 8,310.00                 8,310.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 8,310.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
57/2563 13-มี.ค.-63

15

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 3932 ชัยภมิู 5,280.00                 5,280.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 5,280.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
58/2563 13-มี.ค.-63

16

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 40-0091 ชัยภมูิ 2,645.00                 2,645.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 2,645.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
59/2563 13-มี.ค.-63

17

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 2189 ชัยภมิู 3,835.00                 3,835.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 3,835.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
60/2563 26-มี.ค.-63

18 จ้ำงซ่อมรถกระเช้ำ 4 ล้อ 4,000.00                 4,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอมฤทธิ์ ตอสกลุ นำยอมฤทธิ ์ตอสกุล 4,000.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
61/2563 27-มี.ค.-63

19

ซ้ืออะไหล่รถ+ติดต้ัง นข 

2188 ชัยภมูิ 13,000.00               13,000.00     เฉพำะเจำะจง

บจก.ค็อกพิท ส ำรำญ

กำรยำง
บจก.ค็อกพิท 

ส ำรำญกำรยำง 13,000.00   

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
62/2563 27-มี.ค.-63

20

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน

 นข 2188 ชัยภมิู 5,400.00                 5,400.00      เฉพำะเจำะจง ว.ยำนยนต์ 2012 ว.ยำนยนต์ 2012 5,400.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
63/2563 26-มี.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 มีนำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มีนำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

21

จ้ำงท ำอกัษรพลำสวู๊ด 

หนำ้หอประชุม 5,000.00                 5,000.00      เฉพำะเจำะจง ชัยภมูอิงิค์เจ็ท แอด๊เวอร์ไทซ่ิง 

ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 

แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 5,000.00     

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
64/2563 24-มี.ค.-63

22

จ้ำงท ำกล่องไฟวงรี โลโก้

มหำวิทยำลัย 25,000.00               25,000.00     เฉพำะเจำะจง ชัยภมูอิงิค์เจ็ท แอด๊เวอร์ไทซ่ิง 

ชัยภูมิอิงค์เจ็ท 

แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 25,000.00   

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง
65/2563 30-มี.ค.-63

23 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 8,505.00                 8,505.00      เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม       8,505.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 52/2563 9-ม.ีค.-63

24 ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง 40,000.00                 40,000.00      เฉพำะเจำะจง สุวทิยบ์ริกำร สุวทิยบ์ริกำร 40,000.00

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 57/2563 9-ม.ีค.-63

25 วสัดุ อุปกรณ์ 18,224.00                 18,224.00      เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิฮำร์ดแวร์ ชัยภูมิฮำร์ดแวร์ 18,224.00    

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 58/2563 10-ม.ีค.-63

26 วสัดุส ำนักงำน 53,515.00                 53,515.00      เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม 53,515.00    

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 60/2563 24-ม.ีค.-63

27 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,290.00                  3,290.00        เฉพำะเจำะจง เมเจอร์คอม เมเจอร์คอม 3,290.00      

มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนัน้

โดยตรง 65/2563 24-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 มีนำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มีนำคม 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 มีนำคม 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มีนำคม 2563)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ


