
แบบ สขร. 1

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

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

1

ซ้ือดอกไม้กลัดอก 3,000.00                  3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม 3,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  01/2563 24-ต.ค.-62

2
ซ้ือของทีร่ะลึก 100,000.00               100,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พญำแลออแกร์ไนเซอร์ หจก.พญำแลออแกร์ไน

เซอร์

100,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  02/2563 24-ต.ค.-62

3

ซ้ือโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดต้ัง 40,000.00                40,000.00       เฉพำะเจำะจง บจ.สตำร์ค์ท คอปอเรชัน่ บจ.สตำร์ค์ท คอปอเรชัน่ 40,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  03/2563 25-ต.ค.-62

4
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

9,000.00                  9,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม 9,000.00      มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  03/2563 24-ต.ค.-62

5

จ้ำงซ่อมพำติชัน่และประตู

หอประชุมใหญ่

70,000.00                70,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยชัยชนะ  ฝำชัยภูมิ นำยชัยชนะ  ฝำชัยภูมิ 70,000.00    มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  10/2563 25-ต.ค.-62

6
จ้ำงท ำกล่องโลโก้รำชภัฏ 125,000.00               125,000.00      เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์

ไทซ่ิง

125,000.00  มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  11/2563 25-ต.ค.-62

7

จ้ำงซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ

หอประชุมใหญ่

100,000.00               100,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โอโซลำร์เซลล์ จ ำกัด บริษัท โอโซลำร์เซลล์ 

จ ำกัด

100,000.00  มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  12/2563 25-ต.ค.-62

8
จ้ำงท ำป้ำยทำงเข้ำ

หอประชุมใหญ่ พร้อมติดต้ัง

8,500.00                  8,500.00         เฉพำะเจำะจง ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์

ไทซ่ิง

8,500.00      
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  13/2563 25-ต.ค.-62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ



แบบ สขร. 1

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

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

9

ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำส่องสวำ่ง 70,960.00                70,960.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทวทีรัพยอ์ุปกรณ์ ร้ำนรุ่งทวทีรัพยอ์ุปกรณ์ 70,960.00    มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  14/2563 25-ต.ค.-62

10
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้ำงอ่ำง

เก็บน้ ำ ปลูกหญ้ำ

109,500.00               109,500.00      เฉพำะเจำะจง
นำยภำคภูมิ  แสงนำค นำยภำคภูมิ  แสงนำค

109,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  15/2563 25-ต.ค.-62

11

ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ปรับปรุงถัง

เก็บน้ ำข้ำงศูนยศิ์ล)

25,100.00                25,100.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมเจอร์คอม ร้ำนเมเจอร์คอม

25,100.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  16/2563 25-ต.ค.-62

12
ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ลำนธรรม 

คลับเฮำส์)

131,144.00               131,144.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนรุ่งทวทีรัพยอ์ุปกรณ์ ร้ำนรุ่งทวทีรัพยอ์ุปกรณ์

131,144.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  17/2563 25-ต.ค.-62

13

จ้ำงพิมพ์ไวนิลพระบรม

ฉำยำลักษณ์

168,000.00               168,000.00      เฉพำะเจำะจง
ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 

ชัยภูมิอิงค์เจ็ท แอ๊ดเวอร์

ไทซ่ิง

168,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  18/2563 25-ต.ค.-62

14
จ้ำงเหมำไฟแสงสียอ้มอำคำร 6,000.00                  6,000.00         เฉพำะเจำะจง

นำยจักรพันธ ์ นิลโท นำยจักรพันธ ์ นิลโท
6,000.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง  19/2563 25-ต.ค.-62

15

จัดซ้ือผ้ำไตร ชุดใส่บำตร     

                 (งำนกองกลำง)

14,500.00                14,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมเจอร์คอม14500 ร้ำนเมเจอร์คอม 14,500.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง
 (จ)01/2563

 11 ต.ค.2561

16

จ้ำงจัดท ำพำนพุมดอกไม้สด 

              (งำนกองกลำง)

1,000.00                  1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอนุชิต สระเกำะ  นำยอนุชิต สระเกำะ 1,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง
5/2562 17-ต.ค.-62



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

17

จ้ำงจัดท ำพวงมำลำ           

(งำนกองกลำง)

1,500.00                  1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยอนุชิต สระเกำะ นำยอนุชิต สระเกำะ 1,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง
5/2562

17-ต.ค.-62

18
ซ้ือวสัดุบรวงศรวงศำล       

           (งำนกองกลำง)

22,700.00                22,700.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุชิต สระเกำะ นำยอนุชิต สระเกำะ 22,700.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง 8/2562 18-ต.ค.-62

19

เช่ำเต้น เก้ำอี ้                 

 (งำนกองกลำง)

18,500.00                18,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยภูมิฮำร์ดแวร์ 18,500.00 มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง

9/2562

18-ต.ค.-62

20

จ้ำงท ำหนังสือสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร

ยทุธศำสตร์ (สถำบันวจิัย

และพัฒนำ)

79,000.00                79,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยสมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนไทยสมบูรณ์กำรพิมพ์ 79,000.00
มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง

นัน้โดยตรง
10/2562 24-ต.ค.-62



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1-31 ตุลำคม 2562)
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

(ชื่อหน่วยงำน) งำนพัสดุ กองกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
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