
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 9,606.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620120 10/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19212 แผ่น 9,606 บาท 9,606 บาท

2 จดัตดัภาพสติ๊กเกอร์ 1 งาน กองกลาง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 999 ดีไซน์ ร้าน 999 ดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620121 3/5/2019

1 จ้างท าภาพและปริน้ภาพเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 53*80 cm2 ภาพ 1,000 บาท 1,000 บาท

3 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620123 15/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3180 แผ่น 1,590 บาท 1,590 บาท

4 ซ่อมบ ารุงรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบยีน 40-0265 พช.กองกลาง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620124 16/5/2019

1 ขดลวดทองแดงอาบน า้ยา เบอร์ 194 กิโลกรัม 3,000 บาท 3,000 บาท

2 คา่บริการ 1 งาน

5 คา่ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620125 15/5/2019

1 เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น...30 เลม่ 3,480 บาท 3,480 บาท

6 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน 40-0265 พช.กองกลาง 28,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุการช่าง ร้านสมห์ุการช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02620126 17/5/2019

1 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ 28,700 บาท 28,700 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 น า้ยาเคร่ืองปรับอากาศ R228 กิโลกรัม

3 น า้มนัเฟืองท้าย 2 ลิตร

4 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง10 ตวั

5 พาร์ติชัน่กัน้ห้องชนิดหุ้มผ้ากระจกคร่ึงทอ่น1 ชดุ

6 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ

7 ถ่ายเอกสาร  1  รายการ กองกลาง 1,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620127 23/5/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...20 เลม่ 1,720 บาท 1,720 บาท

8 ป้ายไวนิล กองกลาง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620128 24/5/2019

1 คา่ไวนิลประชาสมัพนัธ์การแตง่กายนกัศกึษาคณะมนษุย์ ขนาด 2*3 เมตร1 ผืน 1,000 บาท 1,000 บาท

9 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 4,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620133 28/5/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 9970 แผ่น 4,985 บาท 4,985 บาท

10 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,130.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02620025 14/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6088 แผ่น 2,130.80 บาท 2,130.80 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

11 จ้างท าแผ่นพบั กองนโยบายและแผน2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาทติยา  ฉิมมา นางอาทติยา  ฉิมมา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620026 17/5/2019

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ100 แผ่น 2,000 บาท 2,000 บาท

12 จ้างท าแผ่นพบั กองนโยบายและแผน2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาทติยา  ฉิมมา นางอาทติยา  ฉิมมา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620027 14/5/2019

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ100 แผ่น 2,000 บาท 2,000 บาท

13 พิมพ์สติกเกอร์ กองนโยบายและแผน2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอาทติยา  ฉิมมา นางอาทติยา  ฉิมมา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620028 14/5/2019

1 สติกเกอร์ PCRU WiFi Zone ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 17.3*19.8 cm40 แผ่น 2,800 บาท 2,800 บาท

14 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองพฒันานกัศกึษา4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02620039 14/5/2019

1 การเขียนบทโฆษณา...150 เลม่ 4,200 บาท 4,200 บาท

2 หลกัการสอน (ฉบบัปรับปรุง)...3 เลม่

15 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02620040 14/5/2019

1 ป้ายผ้า ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่1 ป้าย 1,500 บาท 1,500 บาท

16 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวราคาต ่าสดุ 10103PO02620041 15/5/2019

1 ป้ายผ้า ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่1 ป้าย 1,500 บาท 1,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

17 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองพฒันานกัศกึษา3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02620042 14/5/2019

1 การเขียนบทโฆษณา...150 เลม่ 3,750 บาท 3,750 บาท

18 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองพฒันานกัศกึษา450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02620043 14/5/2019

2 หลกัการสอน (ฉบบัปรับปรุง)...3 เลม่ 450 บาท 451 บาท

19 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02620044 21/5/2019

1 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน 1,500 บาท 1,500 บาท

20 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02620045 21/5/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย 2,400 บาท 2,400 บาท

21 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 2,861.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02620059 2/5/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5722 แผ่น 2,861 บาท 2,861 บาท

22 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620062 16/5/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB32000 แผ่น 16,000 บาท 16,000 บาท

23 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 102PO02620063 28/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB48000 แผ่น 24,000 บาท 24,000 บาท

24 คา่อาหารกลางวนั และอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620064 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 840 บาท 841 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

25 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 1,855.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620065 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,855 บาท 1,855 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

26 คา่อาหารกลางวนั และอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620066 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 840 บาท 841 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

27 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 1,155.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620067 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,155 บาท 1,155 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

28 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 1,155.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620068 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,155 บาท 1,155 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

29 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 1,855.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620069 28/5/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,855 บาท 1,855 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

30 เช่ารถปรับอากาศ คณะครุศาสตร์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทติยา  ขาวพรายนางสาวอาทติยา  ขาวพราย ราคาต ่าสดุ 102PO02620070 16/5/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุหอประชมุประกายทอง3 วนั 36,000 บาท 36,000 บาท

31 เปลี่ยนยางรถตู้ของคณะฯ คณะครุศาสตร์ 15,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพีรพงษ์ หจก.พรพีรพงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620071 2/5/2019

1 สาย AV 4 เส้น 15,920 บาท 15,920 บาท

32 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวราคาต ่าสดุ 103PO02620064 8/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง34 ชดุ 1,020 บาท 1,020 บาท

33 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620065 8/5/2019

2 หลกัการสอน (ฉบบัปรับปรุง)...5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

34 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม990.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620066 10/5/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 990 บาท 991 บาท

35 คา่เช่าห้องประชมุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 103PO02620068 8/5/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 10,000 บาท 10,000 บาท

36 คา่เช่าห้องประชมุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02620069 8/5/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 8,000 บาท 8,000 บาท

37 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620070 13/5/2019

1 การเขียนบทโฆษณา...4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

38 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620071 14/5/2019

1 การเขียนบทโฆษณา...3 เลม่ 750 บาท 751 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

39 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620072 31/5/2019

1 DVD ขงจือ้ 21580 แผ่น 10,790 บาท 10,790 บาท

40 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02620074 6/5/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...14 เลม่ 3,410 บาท 3,410 บาท

2 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 181220 แผ่น

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...14 เลม่

41 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 104PO02620102 2/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13000 แผ่น 6,500 บาท 6,500 บาท

42 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์200.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02620103 10/5/2019

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรับปรุง)...4 เลม่ 200 บาท 201 บาท

43 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620105 15/5/2019

1 ไวท์บอร์ด 11072 แผ่น 5,536 บาท 5,536 บาท

44 สรุปรุปรูปเลม่โครงการ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิราคาต ่าสดุ 104PO02620106 22/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การเขียนบทโฆษณา...3 เลม่ 600 บาท 601 บาท

45 คา่ถ่ายเอกสารเนือ้เพลง กิจกรรมขบัร้องประสานเสียงคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์400.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 104PO02620107 8/5/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1 แผ่น 400 บาท 401 บาท

46 คา่จ้างการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 104PO02620108 8/5/2019

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ 10,000 บาท 10,000 บาท

47 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620109 27/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A139600 แผ่น 19,800 บาท 19,800 บาท

48 คา่จ้างวงดนตรีไทย 1 วง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 104PO02620110 8/5/2019

1 จ้างดนตรีไทยเคร่ืองคู่ 1 วง 8,000 บาท 8,000 บาท

49 พิธีสูข่วญัแมโ่พสพ บชูาธาตทุัง้สี่ ดิน น า้ ลม ไฟคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 104PO02620111 8/5/2019

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 8,000 บาท 8,000 บาท

50 เขียนตอบ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02620112 29/5/2019

1 การเขียนบทโฆษณา...1500 เลม่ 9,750 บาท 9,750 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

51 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,039.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02620113 29/5/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั 6,039.09 บาท 6,039.09 บาท

2 ผ้าเบรคหลงั 1 ชดุ

3 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด

4 ลกัส์บาธสีขาวหวัป๊ัม 550 มล.1 ขวด

5 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ L 1 แกลลอน

6 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

7 ประเก็นน๊อตเบอร์ 14 1 ตวั

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

52 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,039.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02620114 29/5/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั 6,039.09 บาท 6,039.09 บาท

2 ผ้าเบรคหลงั 1 ชดุ

3 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 ลกัส์บาธสีขาวหวัป๊ัม 550 มล.1 ขวด

5 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ L 1 แกลลอน

6 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

7 ประเก็นน๊อตเบอร์ 14 1 ตวั

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

53 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,039.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02620115 29/5/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั 6,039.09 บาท 6,039.09 บาท

2 ผ้าเบรคหลงั 1 ชดุ

3 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด

4 ลกัส์บาธสีขาวหวัป๊ัม 550 มล.1 ขวด

5 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ L 1 แกลลอน

6 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

7 ประเก็นน๊อตเบอร์ 14 1 ตวั
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8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

54 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,039.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02620119 29/5/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั 6,039.09 บาท 6,039.09 บาท

2 ผ้าเบรคหลงั 1 ชดุ

3 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด

4 ลกัส์บาธสีขาวหวัป๊ัม 550 มล.1 ขวด

5 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ L 1 แกลลอน

6 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

7 ประเก็นน๊อตเบอร์ 14 1 ตวั

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

55 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02620131 17/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3600 แผ่น 1,800 บาท 1,800 บาท

56 คา่ถ่ายเอสการ คณะวิทยาการจดัการ5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620099 10/5/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร A310400 แผ่น 5,200 บาท 5,200 บาท

57 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620103 22/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น 2,000 บาท 2,000 บาท

58 คา่ถ่ายเอสการ คณะวิทยาการจดัการ4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620108 22/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8000 แผ่น 4,000 บาท 4,000 บาท

59 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด ราคาต ่าสดุ 105PO02620109 29/5/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท

60 คา่จดัท าเอกสารสรุปผลโครงการคณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด ราคาต ่าสดุ 105PO02620110 22/5/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

61 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ9,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620111 30/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19300 แผ่น 9,650 บาท 9,650 บาท

62 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620112 30/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10500 แผ่น 5,250 บาท 5,250 บาท
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63 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620113 10/5/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม80 เลม่ 9,600 บาท 9,600 บาท

64 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620114 10/5/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

65 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ4,210.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด ราคาต ่าสดุ 105PO02620115 30/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8420 แผ่น 4,210 บาท 4,210 บาท

66 คา่จดัท าคู่มือการประกันคณุภาพระดบัหลกัสตูรคณะวิทยาการจดัการ2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด ราคาต ่าสดุ 105PO02620116 30/5/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม15 เลม่ 2,250 บาท 2,250 บาท

67 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620121 31/5/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม45 เลม่ 3,600 บาท 3,600 บาท

68 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ3,280.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620122 31/5/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง40 ชดุ 3,280 บาท 3,280 บาท

69 ซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสง หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.07.60.06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัดบริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02620053 15/5/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี1 ชดุ 10,165 บาท 10,165 บาท

2 บอร์ดอลมิูเนียมชานอ้อยหุ้มก ามะหยี่มีกระจกบานเลื่อนล็อคกุญแจขนาด 2.5*1.15 เมตร1 ชดุ

70 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620054 8/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

71 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,002.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620058 17/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2004 แผ่น 1,002 บาท 1,002 บาท

72 วสัด ุ1 รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620027 3/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

73 วสัด ุ1 รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ600.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัยา  สโุนพนัธ์ นางณฐัยา  สโุนพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 108PO02620028 3/5/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย 600 บาท 601 บาท

74 วสัด ุ1 รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620029 3/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

75 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620030 14/5/2019
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1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 798 บาท 799 บาท

76 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ74,069.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620031 14/5/2019

1 คา่สมาชิกวารสารภาษาปริทศัน์1 ปี 74,069 บาท 74,069 บาท

77 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620032 16/5/2019

4 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

78 บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวน  1 งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02620033 16/5/2019

2 จ้างพฒันาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 123,750 บาท 123,750 บาท

79 บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวน  1 งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02620034 14/5/2019

2 จ้างพฒันาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 123,750 บาท 123,750 บาท

80 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ74,867.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620035 17/5/2019

1 คา่สมาชิกวารสารภาษาปริทศัน์1 ปี 74,867 บาท 74,867 บาท

81 จ้างบ ารุงรักษาระบบยืม-คืนอตัโนมตัิ ด้วย RFID จ านวน 1 ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ104,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ จ ากัดบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02620060 1/5/2019

1 จ้างดแูลระบบสารสนเทศ1 ระบบ 104,170 บาท 104,170 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

82 คา่ตกแตง่สถานที่ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620041 21/5/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 14,500 บาท 14,500 บาท

83 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรส านกัศิลปะและวฒันธรรม20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620042 21/5/2019

1 ทอ่ร้อยสายชนิดพีวีซีและอปุรณ์อ่ืนๆ1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

84 คา่จ้างการแสดง 2 ชดุ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620043 21/5/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์1 ชดุ 8,000 บาท 8,000 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์1 ชดุ

85 คา่ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620044 22/5/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร2 ผืน 6,200 บาท 6,200 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร40 ผืน

86 คา่ถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการส านกัศิลปะและวฒันธรรม300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620045 8/5/2019

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4600 แผ่น 300 บาท 301 บาท

87 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620046 15/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...2 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

88 คา่ตกแตง่สถานที่ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620047 8/5/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 14,500 บาท 14,500 บาท

89 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรส านกัศิลปะและวฒันธรรม20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620048 8/5/2019

1 ทอ่ร้อยสายชนิดพีวีซีและอปุรณ์อ่ืนๆ1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

90 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620049 15/5/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...2 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

91 คา่จ้างการแสดง 2 ชดุ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620050 8/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี1 ชดุ 8,000 บาท 8,000 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์1 ชดุ

92 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน9,547.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02620019 28/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19094 แผ่น 9,547 บาท 9,547 บาท

93 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,288.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620151 1/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10576 แผ่น 5,288 บาท 5,288 บาท

94 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620153 1/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น 4,000 บาท 4,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น

95 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620154 1/5/2019

3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท

96 ติดตัง้กระจกพร้อมคา่บริการติดตัง้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์33,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ ร้านดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620155 7/5/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 33,425 บาท 33,425 บาท

2 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน

97 ท าไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พาวเวอร์ ออล เอ็นจิเนียร์ร้าน พาวเวอร์ ออล เอ็นจิเนียร์ราคาต ่าสดุ 1PO02620156 7/5/2019

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ป้าย 2,500 บาท 2,500 บาท

98 ก่อสร้างศนูย์ประชมุอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ งวดที่ ๑๔ – ๑๕ (งวดสดุท้าย)มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์34,795,750.00 e-bidding บริษัท ว.ีสถาปัตย์ จ ากัด บริษัท ว.ีสถาปัตย์ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 1PO02620162 8/5/2019

1 อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ1 หลงั 34,795,750 บาท 34,795,750 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

99 ก่อสร้างศนูย์ประชมุอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ งวดที่ ๑๔ – ๑๕ (งวดสดุท้าย)มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์14,498,300.00 e-bidding บริษัท ว.ีสถาปัตย์ จ ากัด บริษัท ว.ีสถาปัตย์ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 1PO02620163 8/5/2019

1 อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ1 หลงั 14,498,300 บาท 14,498,300 บาท

100 คา่จ้างวิเคราะห์ข้อมลูประมวลผลแบบส ารวจมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  อาจศิริ นางสมปอง  อาจศิริ ราคาต ่าสดุ 1PO02620166 10/5/2019

1 คา่จ้างวิเคราะห์แบบประเมิน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 3500 บาท100 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท

101 คา่จดัท ารูปเลม่สรุปผลโครงการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620167 10/5/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)5 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

102 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,120.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620168 10/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4240 แผ่น 2,120 บาท 2,120 บาท

103 คา่จดัท ารูปเลม่สรุปผลโครงการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง ฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620169 3/5/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)5 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

104 คา่จ้างวิเคราะห์ข้อมลูประมวลผลแบบส ารวจมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620170 3/5/2019

1 คา่จ้างวิเคราะห์แบบประเมิน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 3500 บาท100 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท

105 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,120.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620171 3/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4240 แผ่น 2,120 บาท 2,120 บาท

106 วสัดุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรางค์  ปทมุมาศ นางศิริวรางค์  ปทมุมาศ ราคาต ่าสดุ 1PO02620172 13/5/2019

4 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

107 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620174 10/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6200 แผ่น 5,100 บาท 5,100 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น

108 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 1PO02620175 14/5/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6500 แผ่น 3,250 บาท 3,250 บาท

109 คา่บริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้องมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,390.47 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์ราคาต ่าสดุ 1PO02620181 17/5/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 4,390.47 บาท 4,390.47 บาท

2 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน

3 คา่แรงงาน 1 งาน

110 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620185 14/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6000 แผ่น 6,000 บาท 6,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 6000 แผ่น

111 ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620186 22/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี120 ชดุ 4,800 บาท 4,800 บาท

112 ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620187 8/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี120 ชดุ 4,800 บาท 4,800 บาท

113 ท าไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ ร้านดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620188 7/5/2019

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ป้าย 2,500 บาท 2,500 บาท

114 จ้างเหมาผลิตหนงัสัน้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์210,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620189 2/5/2019

1 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน า้ ขนาด 40 เซนติเมตร จ านวน 170 ทอ่น พร้อมบอ่พกัจ านวน 4 จดุ1 งาน 210,000 บาท 210,000 บาท

115 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620190 13/5/2019

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ100 ชดุ 2,500 บาท 2,500 บาท

116 ถ่ายเอกสารและป้ายไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620191 22/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9000 แผ่น 4,500 บาท 4,500 บาท

117 ถ่ายเอกสารและป้ายไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620192 22/5/2019

2 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 600 บาท 601 บาท

118 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ์  ใสโต นางสาวศิวภรณ์  ใสโต ราคาต ่าสดุ 1PO02620193 21/5/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...40 เลม่ 1,200 บาท 1,200 บาท

119 เอกสารด าเนินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์11,550.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์ รัตนวยั นายนรัตว์ รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620194 27/5/2019

1 ใบปริญญาบตัร 1500 แผ่น 11,550 บาท 11,550 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี60 ชดุ

120 เช่าสถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์ รัตนวยั นายนรัตว์ รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620195 27/5/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 3,000 บาท 3,000 บาท

121 ถ่ายเอกสารประจ าเดือน พฤษภาคม 2562มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,046.10 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02620200 28/5/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5846 แผ่น 2,046.10 บาท 2,046.10 บาท

122 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620201 17/5/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 3,000 บาท 3,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น

123 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620202 24/5/2019

1 ขัว้หลอด 1 อนั 1,170 บาท 1,170 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี30 ชดุ

124 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620203 30/5/2019

3 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

125 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620204 28/5/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...100 เลม่ 3,620 บาท 3,620 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 100 แผ่น

4 ผ้าปิดจมกู 1 ผืน

126 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620205 31/5/2019

3 ตดัสติกเกอร์ 100 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

127 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620207 31/5/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...80 ชดุ 1,600 บาท 1,600 บาท

128 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620208 24/5/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...80 ชดุ 1,600 บาท 1,600 บาท

129 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองร้อย นายพรทวี กองร้อย ราคาต ่าสดุ 1PO02620209 28/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6600 แผ่น 6,300 บาท 6,300 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่

130 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองร้อย นายพรทวี กองร้อย ราคาต ่าสดุ 1PO02620223 28/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6600 แผ่น 3,300 บาท 3,300 บาท

131 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองร้อย นายพรทวี กองร้อย ราคาต ่าสดุ 1PO02620224 28/5/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

132 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์ รัตนวยั นายนรัตว์ รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620225 27/5/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 3,000 บาท 3,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

133 ท าเอกสารด าเนินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,350.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์ รัตนวยั นายนรัตว์ รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620226 29/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่30 ชดุ

2 การเขียนบทโฆษณา...5 เลม่

134 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์ รัตนวยั นายนรัตว์ รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620227 29/5/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 3,000 บาท 3,000 บาท

135 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 1PO02620235 10/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น 5,080 บาท 5,080 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพร้อมเข้าเลม่40 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่

136 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 1PO02620236 10/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น 4,080 บาท 4,080 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพร้อมเข้าเลม่40 เลม่

137 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 1PO02620237 10/5/2019
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3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

138 จ้างเหมา มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620245 3/5/2019

6 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์3 ชดุ 24,500 บาท 24,500 บาท

7 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

139 จ้างเหมา มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620246 10/5/2019

4 คา่บริการด าเนินงาน 27 จดุ (เคร่ืองเก่า)1 งาน 12,000 บาท 12,000 บาท

140 จ้างเหมา มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620247 13/5/2019

3 ไวท์บอร์ด 2400 แผ่น 60,000 บาท 60,000 บาท

141 จ้างเหมา มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์84,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620248 13/5/2019

3 ไวท์บอร์ด 2400 แผ่น 84,500 บาท 84,500 บาท

6 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์3 ชดุ

7 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

142 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์240.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620254 30/5/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 480 แผ่น 240 บาท 241 บาท

143 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่ ราคาต ่าสดุ 1PO02620257 31/5/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง20 ชดุ 800 บาท 801 บาท

144 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 1PO02620258 7/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี300 ชดุ 18,000 บาท 18,000 บาท

145 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 1PO02620461 7/5/2019

1 สติกเกอร์ PCRU WiFi Zone ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 17.3*19.8 cm3000 แผ่น 45,000 บาท 45,000 บาท

146 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิตมิหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 1PO02620462 14/5/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)3 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

147 1รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 1PO02620463 7/5/2019

1 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 3 งาน

148 ท าก่ีทอผ้า มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620470 30/5/2019

1 ตู้ ไม้เก็บอปุกรณ์ 2 บานเปิด ขนาด 60*38*84 ซม.5 หลงั 25,000 บาท 25,000 บาท
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149 จดัท าเอกสารประกอบการอบรม , ไวนิล , แบบประเมิน , สรุปลโคงการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,160.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620471 14/5/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)40 เลม่ 8,160 บาท 8,160 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

3 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่80 ชดุ

4 คา่จดัท าเอกสารประกันคณุภาพ คณะวิทยาการจดัการ 100 แผ่น/เลม่5 เลม่

5 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

150 ท าโครงมดัหม่ี มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620473 30/5/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 35,000 บาท 35,000 บาท

151 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์62,819.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620477 14/5/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 125638 แผ่น 62,819 บาท 62,819 บาท

152 ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620479 14/5/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร2 ผืน 4,400 บาท 4,400 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร1 ผืน
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153 ทอผ้ามดัหม่ี มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620568 30/5/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 25,000 บาท 25,000 บาท

154 เหมาย้อมผ้ามดัหม่ี มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620569 30/5/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 35,000 บาท 35,000 บาท


