
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 จ้างเปลี่ยนชดุขาล็อกสแกนแอร์ กองกลาง 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620129 6/6/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 600 บาท 601 บาท

2 ป้ายไวนิล กองกลาง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสโมสรศิลป์ ร้านสโมสรศิลป์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620130 7/6/2019

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)3 ป้าย 3,000 บาท 3,000 บาท

3 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์ กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620131 10/6/2019

1 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์1000 ฉบบั 7,000 บาท 7,000 บาท

4 คา่เช่าชดุพร้อมแตง่หน้าท าผม กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620132 7/6/2019

1 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์2 ชดุ 7,000 บาท 7,000 บาท

2 จ้างหยอดเมล็ดข้าวโพด 2 คน

5 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พช.กองกลาง 7,153.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620134 12/6/2019

1 คา่แรง 1 ชัว่โมง 7,153.50  บาท 7,153.50  บาท
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่แรง 2 ชัว่โมง

3 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

4 น า้มนัเกียร์ 90EP 2 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 1 กระป๋อง

6 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

7 น า้มนัเกียร์ 90EP 1 กระป๋อง

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

9 ลกูสบูดิสเบรกหน้า 1 ลกู

10 ไส้กรองเคร่ืองปรับอากาศ1 ชดุ

11 แหวนรองจกุถ่ายน า้ 1 ตวั

12 แหวนรอง 14 ม.ม. 1 ตวั
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13 น๊อตล็อคทอ่ไอเสีย 1 ตวั

6 ซ่อมครุภณัฑ์ลิฟท์โดยสาร กองกลาง 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมล้่านนาเซอร์วิส จ ากัดบริษัท เชียงใหมล้่านนาเซอร์วิส จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620135 21/6/2019

1 ชดุตวัตอ่สายไฟ (ซอกเก็ต 2 รู)1 ชดุ 6,206 บาท 6,206 บาท

7 ซ่อมครุภณัฑ์ลิฟท์โดยสาร กองกลาง 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมล้่านนาเซอร์วิส จ ากัดบริษัท เชียงใหมล้่านนาเซอร์วิส จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620136 10/6/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1 แผ่น 96,300 บาท 96,300 บาท

2 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1 แผ่น

3 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1 แผ่น

4 อปุกรณ์สง่สญัญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 108 Mb1 ชดุ

5 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

6 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

7 ตลบั HP 21/22 ตลบัแท้12 ชดุ
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8 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

8 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 12,474.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620137 25/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 24948 แผ่น 12,474 บาท 12,474 บาท

9 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ม.รภ.พช.01.126.109กองกลาง 6,559.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด พี.เค.กรุ๊ป 1965ห้างหุ้นสว่นจ ากัด พี.เค.กรุ๊ป 1966ราคาต ่าสดุ 10101PO02620138 24/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 6,559.10 บาท 6,559.10 บาท

2 ตะป ู3/4 นิว้ 7 กิโลกรัม

3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.1 ตวั

4 ผ้ายางส าหรับเขียนป้าย 1 ตารางเมตร

10 ซ่อมบ ารุงรถบสัปรับอากาศ 40-0149 พช.กองกลาง 124,224.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)ราคาต ่าสดุ 10101PO02620140 28/6/2019

1 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 1 ชัว่โมง 124,224.86 บาท 124,224.86 บาท

2 เปลี่ยนกรองเชือ้เพลิง 1 ชัว่โมง
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3 คา่แรงเปลี่ยนโช๊คอพั 1 ชัว่โมง

4 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 2 ชัว่โมง

5 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 1 ชัว่โมง

6 คา่แรง 2 ชัว่โมง

7 ลกูหมากปรับตวัถงุลม 2 ตวั

8 ข้อตอ่วาล์วถงุลม 2 ตวั

9 ยางกันกระแทกหน้า 2 ชดุ

10 แมป๊ั่มเบรคบน 1 ชดุ

11 น า้มนัเบรค 0.5 ลิตร 1 กระป๋อง

12 ประตนู า้ 5 ชดุ

13 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ
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14 สวิทซ์ไฟ 2 ตวั

15 กล้องวิดีโอวงจรปิด 2 ตวั

16 ยางกันกระแทกหน้า 2 ชดุ

11 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 988 พช.กองกลาง 10,436.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620143 28/6/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 10,436.46 บาท 10,436.46 บาท

2 น า้มนัเบรค 0.5 ลิตร 2 กระป๋อง

3 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

4 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

5 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 2 ตวั

6 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

7 กรองโซลา่ 1 ลกู
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8 ไส้กรองเคร่ืองปรับอากาศ1 ชดุ

9 ประเก็นรองน๊อตตวัถ่าย 1 ตวั

10 สายพานเคร่ือง 1 เส้น

11 ประเก็นฝาวาล์ว 2 ตวั

12 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

13 น า้มนัเกียร์ 90EP 2 กระป๋อง

14 น า้มนัเฟืองท้าย 32 ลิตร

15 น า้มนัเกียร์ 32 ลิตร

16 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

12 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620029 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา100 เลม่ 6,000 บาท 6,000 บาท
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13 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02620030 10/6/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...59 เลม่ 1,770 บาท 1,770 บาท

14 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,369.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02620031 17/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3914 แผ่น 1,369.90 บาท 1,369.90 บาท

15 ซ่อมและเปลี่ยนกระจกหน้าตา่งบานเลื่อน, บานเกร็ดและติดตัง้กระจกหอพกันกัศกึษากองพฒันานกัศกึษา34,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 10103PO02620046 26/6/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 5 แผ่น 34,515 บาท 34,515 บาท

2 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5 แผ่น

3 ประตไูม้ กว้าง 90* สงู 2 เมตร16 บาน

4 ประตไูม้ กว้าง 70* สงู 1 เมตร 80 เซนติเมตร1 บาน

5 เปลี่ยนกระจก 1 บาน

6 ประตกูระจกพร้อมโครง กว้าง 95 ซม. ยาว 180 ซม.1 บาน
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เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 หน้าตา่ง พร้อมโครง กว้าง 80 ซม. ยาว 95 ซม.4 บาน

8 จ้างท าหน้าตา่งกระจกบานอลมิูเนียม ขนาด 0.60x1 เมตร3 บาน

9 แผ่นรองเมาส์ 1 แผ่น

10 บานประต ู80*200 ไม้จริง2 บาน

11 กรอบอลมิูเนียม 1 บาน

12 ตวัตอ่สญัญาณวิดิโอ 12 ตวั

13 DVD อสรูปลกุไฟใต้ภภิพ9 แผ่น

14 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร8 แผ่น

15 VCD From Paris 9 แผ่น

16 หน้าตา่งห้องประชมุ 2 1 บาน

17 ติดตัง้พร้อมประตหู้องประชมุ 21 บาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

16 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี792.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 101PO02620010 4/6/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...6 เลม่ 792 บาท 793 บาท

17 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทติยา  ขาวพรายนางสาวอาทติยา  ขาวพราย ราคาต ่าสดุ 102PO02620072 11/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...80 เลม่ 4,000 บาท 4,000 บาท

18 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02620073 17/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...18 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

19 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 27 - 31 พค 62คณะครุศาสตร์1,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620074 19/6/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,120 บาท 1,120 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

20 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 21-24 พค 62คณะครุศาสตร์ 910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620075 19/6/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 910 บาท 911 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

21 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 13-17 พ.ค 62คณะครุศาสตร์1,155.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620076 19/6/2019

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

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

22 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง วนัที่ 7-10  พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์ 665.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620077 19/6/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 665 บาท 666 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

23 จดัท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620078 19/6/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 630 บาท 631 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

24 ท าป้ายไวนิล คณะครุศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620080 17/6/2019

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)3 ป้าย 3,000 บาท 3,000 บาท

25 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02620081 17/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...18 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

26 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาพร อ่อนปยุ นางสาววิชญาพร อ่อนปยุ ราคาต ่าสดุ 102PO02620090 7/6/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1400 แผ่น 700 บาท 701 บาท

27 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม480.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลทนีิ  ปานแดง นางกุลทนีิ  ปานแดง ราคาต ่าสดุ 103PO02620073 4/6/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ 480 บาท 481 บาท

28 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02620075 6/6/2019

4 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...3 เลม่ 450 บาท 451 บาท

29 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620076 7/6/2019

1 DVD Day after To...10000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

30 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620077 13/6/2019

1 โต๊ะประชมุ 35 ชดุ 2,100 บาท 2,100 บาท

31 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,500.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02620078 13/6/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นรองเมาส์ 9000 แผ่น 4,500 บาท 4,500 บาท

32 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620079 13/6/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

33 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,500.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02620080 13/6/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 9000 แผ่น 4,500 บาท 4,500 บาท

34 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม665.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620081 13/6/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง35 ชดุ 665 บาท 666 บาท

35 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม450.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620082 17/6/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 450 บาท 451 บาท

36 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,225.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02620083 19/6/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 2451 แผ่น 1,225.50 บาท 1,225.50 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

37 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,652.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02620084 19/6/2019

1 ไวท์บอร์ด 5304 แผ่น 2,652 บาท 2,652 บาท

38 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม15,517.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 103PO02620086 25/6/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 15,517.14 บาท 15,517.14 บาท

2 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้

3 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้

4 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั

5 ตู้ เหล็กใสเ่คร่ืองเสียง 1 ตวั

6 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

7 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

8 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ
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กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

10 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

39 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620089 24/6/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...49 เลม่ 9,800 บาท 9,800 บาท

40 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620138 27/6/2019

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

41 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคหจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคราคาต ่าสดุ 104PO02620116 6/6/2019

1 คา่แรง 1 งาน 5,750 บาท 5,750 บาท

42 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620117 10/6/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 600 บาท 601 บาท

43 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิราคาต ่าสดุ 104PO02620118 11/6/2019
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เลขที่ ลงวันที่

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 900 บาท 901 บาท

44 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,898.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620120 13/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 11796 แผ่น 5,898 บาท 5,898 บาท

45 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620121 8/6/2019

1 จ้างท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์135 แผ่น 675 บาท 676 บาท

46 ซ่อมเบาะรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02620122 17/6/2019

1 ถงุมือหนงั 1 คู่ 4,500 บาท 4,500 บาท

47 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620123 17/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 12000 แผ่น 6,000 บาท 6,000 บาท

48 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์13,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคหจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคราคาต ่าสดุ 104PO02620124 24/6/2019

1 กระดาษขาวแผ่นใหญ่ 5 กิโลกรัม 13,840 บาท 13,840 บาท
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา
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เหตุผลที่
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โดยสรุป
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 กรองเคร่ือง 1 ลกู

3 คลิปด า 1 ตวั

4 เชือกสี 1 เส้น

5 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ถัง

6 แมกเนติกช่วย 1 ตวั

7 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

8 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

9 คา่แรง 1 งาน

10 คา่แรงงาน 1 งาน

49 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐ์  กรนานนัท์ นางสาวกนิษฐ์  กรนานนัท์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620125 7/6/2019

1 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...250 ชดุ 4,000 บาท 4,000 บาท
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

50 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐ์  กรนานนัท์ นางสาวกนิษฐ์  กรนานนัท์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620126 25/6/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่ 250 บาท 251 บาท

51 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจสคราญ  จารึกสมานนางสาวใจสคราญ  จารึกสมานราคาต ่าสดุ 104PO02620127 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่40 ชดุ 1,200 บาท 1,200 บาท

52 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 104PO02620129 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่60 ชดุ 600 บาท 601 บาท

53 พิมพ์วารสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620149 26/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 44000 แผ่น 22,000 บาท 22,000 บาท

54 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02620117 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6000 แผ่น 3,000 บาท 3,000 บาท

55 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 105PO02620118 7/6/2019
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 20000 แผ่น 10,000 บาท 10,000 บาท

56 คา่ถ่ายเอสการ คณะวิทยาการจดัการ8,275.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620119 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16550 แผ่น 8,275 บาท 8,275 บาท

57 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,270.00 เฉพาะเจาะจง สมพรคอมพิวเตอร์ สมพรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620120 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4540 แผ่น 2,270 บาท 2,270 บาท

58 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620123 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8750 แผ่น 3,500 บาท 3,500 บาท

59 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,350.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620124 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10700 แผ่น 5,350 บาท 5,350 บาท

60 คา่จดัท าเกียรติบตัร ประเภทปริน้สี Lacerคณะวิทยาการจดัการ645.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620125 10/6/2019

1 ชดุปากกาตัง้โต๊ะ 0.5 15 อนั 645 บาท 646 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

61 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,580.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620126 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13160 แผ่น 6,580 บาท 6,580 บาท

62 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ9,350.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620127 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 18700 แผ่น 9,350 บาท 9,350 บาท

63 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ9,075.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620128 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 18150 แผ่น 9,075 บาท 9,075 บาท

64 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจดัการ3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสพิุชชา โชติก าจร นายสพิุชชา โชติก าจร ราคาต ่าสดุ 105PO02620129 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม10 เลม่ 3,300 บาท 3,300 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 1600 แผ่น

65 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02620130 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น 2,500 บาท 2,500 บาท
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66 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัหลกัสตูรคณะวิทยาการจดัการ2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02620131 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม10 เลม่ 2,500 บาท 2,500 บาท

67 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานประจ าปี คณะวิทยาการจดัการ900.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620132 25/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารการท ายทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 120 แผ่น/เลม่30 เลม่ 900 บาท 901 บาท

68 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขา ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620136 21/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

69 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่นางสาวนนัทกานต์  ศรีปลัง่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620137 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 2,400 บาท 2,400 บาท

2 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม9 เลม่

70 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ928.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02620139 27/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1856 แผ่น 928 บาท 929 บาท
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71 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620143 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10700 แผ่น 5,350 บาท 5,350 บาท

72 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน ราคาต ่าสดุ 105PO02620144 27/6/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง40 ชดุ 1,200 บาท 1,200 บาท

73 คา่จดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการคณะวิทยาการจดัการ400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน ราคาต ่าสดุ 105PO02620145 27/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

74 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสริฐนางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสริฐราคาต ่าสดุ 105PO02620146 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม9 เลม่ 3,400 บาท 3,400 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น

75 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชา ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสริฐนางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสริฐราคาต ่าสดุ 105PO02620147 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท
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76 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620148 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4200 แผ่น 3,100 บาท 3,100 บาท

2 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม5 เลม่

77 คา่จดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620149 21/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

78 คา่จดัท าเอกสารประเมินตนเอง คณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02620150 21/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

79 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620152 21/6/2019

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

80 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชา ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีต   ใจหนกั นางปราณีต   ใจหนกั ราคาต ่าสดุ 105PO02620153 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท
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81 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชา ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีต   ใจหนกั นางปราณีต   ใจหนกั ราคาต ่าสดุ 105PO02620155 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

82 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีต   ใจหนกั นางปราณีต   ใจหนกั ราคาต ่าสดุ 105PO02620169 21/6/2019

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

83 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ2,750.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีต   ใจหนกั นางปราณีต   ใจหนกั ราคาต ่าสดุ 105PO02620170 21/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม10 เลม่ 2,750 บาท 2,750 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 3500 แผ่น

84 ตรายาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620055 4/6/2019

1 ตรายาง 1 บรรทดัยาวมาก8 อนั 6,800 บาท 6,800 บาท

85 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,105.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620056 4/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2210 แผ่น 1,105 บาท 1,105 บาท
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86 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,442.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620057 4/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2884 แผ่น 1,442 บาท 1,442 บาท

87 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แป้นวงษา นางเพชรธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620059 21/6/2019

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

88 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 106PO02620060 25/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 1,170 บาท 1,170 บาท

89 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620061 19/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา12 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

90 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,180.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02620062 26/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2360 แผ่น 1,180 บาท 1,180 บาท

91 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620065 25/6/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 2020 แผ่น 1,010 บาท 1,010 บาท

92 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แป้นวงษา นางเพชรธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620066 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10000 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี15 ชดุ

93 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แป้นวงษา นางเพชรธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620067 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

94 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แป้นวงษา นางเพชรธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620068 21/6/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี15 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

95 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02620070 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 2,500 บาท 2,500 บาท

96 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,325.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620071 25/6/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา35 เลม่ 3,325 บาท 3,325 บาท

97 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620072 25/6/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่23 เลม่ 5,750 บาท 5,750 บาท

98 ท าไวนิล , บนัทกึเทป สถาบนัวิจยัและพฒันา74,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620003 20/6/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)20 ป้าย 74,400 บาท 74,400 บาท

2 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน

99 ถ่ายเอกสาร , เอกสารประกอบการอบรม , รายงานสรุปผลโครงการสถาบนัวิจยัและพฒันา27,480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620004 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6960 แผ่น 27,480 บาท 27,480 บาท

2 คา่เกียรติบตัร 80 ใบ

3 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)80 เลม่

100 ถ่ายเอกสาร , เอกสารประกอบการอบรม , รายงานสรุปผลโครงการสถาบนัวิจยัและพฒันา5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620005 20/6/2019
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4 การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING REPORT WRITING)20 เลม่ 5,000 บาท 5,000 บาท

101 จดัท าเอกสารประกอบการอบรม , จดัท าคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันา30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620012 18/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)14 เลม่ 30,000 บาท 30,000 บาท

2 คู่มือการวิจยั : การเขียนรายงานการวิจยัและการวิทยานิพนธ์100 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร 200 แผ่น

102 วสัดุ สถาบนัวิจยัและพฒันา40,873.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620026 20/6/2019

1 วาวส์ฝักบวั 12 ชดุ 40,873 บาท 40,873 บาท

2 กาวประสานทอ่เหล็กพร้อมซิล12 ชดุ

3 เหล็กฉาก 2 นิว้ * 1 นิว้ 56 เส้น

4 ตะป ู3/4 นิว้ 40 กิโลกรัม

5 ก๊อกน า้ 4 หนุ 20 ตวั
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6 ประแจบล็อกตวัที 4 ชดุ

7 ดอกสวา่นเจาะเหล็ก 4 ชดุ

8 เข็มขดัรัดทอ่ 2 นิว้ 80 ตวั

9 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 5 ชดุ

10 เมมโมร่ีสติกโซน่ี 1 GB 5 อนั

11 ปลัก๊ 5 ตวั

12 รางหลอดไฟ 20 วตัต์ 5 อนั

13 สายยาง 4 หนุ 10 เมตร

14 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.10 ตวั

15 เบรกเกอร์ 20A 5 ตวั

16 วาล์วฉีดน า้ยาแอร์ 5 ชดุ
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17 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 15 ชดุ

103 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา45,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620029 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 90016 แผ่น 45,008 บาท 45,008 บาท

104 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุพร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620036 6/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่9 เลม่ 900 บาท 901 บาท

105 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ74,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620037 10/6/2019

2 คา่สมาชิกวารสารภาษาปริทศัน์1 ปี 74,861 บาท 74,861 บาท

106 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620038 14/6/2019

5 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

107 บ ารุงรักษาระบบ Fire Wall จ านวน 1 งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620039 18/6/2019

2 จ้างพฒันาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 100,000 บาท 100,000 บาท 
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108 วสัด ุจ านวน  2  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620040 28/6/2019

1 แฟ้ม 30 แฟ้ม 1,120 บาท 1,120 บาท

2 ปากกาน า้เงิน 1 กลอ่ง

109 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620041 19/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพร้อมเข้าเลม่30 เลม่ 5,580 บาท 5,580 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม12 เลม่

110 คา่ถ่ายเอกสาร ส านกัศิลปะและวฒันธรรม20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 109PO02620051 21/6/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 40000 แผ่น 20,000 บาท 20,000 บาท

111 คา่จ้างท าชดุการแสดง 7 ชดุ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม59,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร 109PO02620052 21/6/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...2 ชดุ 59,000 บาท 59,000 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...10 ชดุ
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3 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 10 ชดุ

4 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...5 ชดุ

5 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...5 ชดุ

6 หวัโลล่มเบรค 20 หวั

7 หวัโลล่มเบรค 20 หวั

112 คา่จ้างท าร่ม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620053 21/6/2019

1 เมมโมร่ีสติกโซน่ี 1 GB 10 อนั 3,500 บาท 3,500 บาท

113 คา่จ้างใบโบว์ชวั ส านกัศิลปะและวฒันธรรม20,540.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620054 21/6/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2054 แผ่น 20,540 บาท 20,540 บาท

114 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620055 28/6/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 14 ชดุ 2,800 บาท 2,800 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

115 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 4x2 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620060 25/6/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร2 ผืน 1,800 บาท 1,800 บาท

116 คา่ธงญ่ีปุ่ น ขนาด 1.95x.65 เมตร ส านกัศิลปะและวฒันธรรม900.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620061 25/6/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร6 ผืน 900 บาท 901 บาท

117 คา่ออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผลิตภณัฑ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620062 25/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 2,300 บาท 2,300 บาท

118 คา่เอกสารประกอบการอบรม 100 ชดุส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620063 25/6/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์100 ชดุ 5,000 บาท 5,000 บาท

119 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงาน ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620064 25/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 2,000 บาท 2,000 บาท

120 คา่เกียรติบตัรผู้ เข้าอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620065 25/6/2019
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นรองเมาส์ 100 แผ่น 1,300 บาท 1,300 บาท

121 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภจูุ้ย นางสาววลัยา  ภจูุ้ย ราคาต ่าสดุ 110PO02620018 4/6/2019

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

122 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02620020 6/6/2019

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

123 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน15,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02620021 6/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 30350 แผ่น 15,175 บาท 15,175 บาท

124 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ ราคาต ่าสดุ 110PO02620022 17/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.100 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

125 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ ราคาต ่าสดุ 110PO02620023 17/6/2019

2 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม2 เลม่ 500 บาท 501 บาท
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เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

126 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620206 4/6/2019

5 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

127 ท าไวนิล , เอกสารประกอบการอบรม , ถ่ายเอกสาร , เลม่รายงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,085.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620213 5/6/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 3,085 บาท 3,085 บาท

2 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร 85 แผ่น

4 คา่จ้างท าเลม่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 25505 เลม่

128 ติดสติ๊กเกอร์ห้องโครงการพฒันาสถาบนัภาษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์34,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ ร้านดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620228 5/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 34,100 บาท 34,100 บาท

129 เหมาเก็บข้อมลู กิจกรรมที่ 2 วนัที่ 10 มิ.ย.62มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620229 5/6/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 23,000 บาท 23,000 บาท
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน

3 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน

130 เหมาออกแบบกิจกรรมที่ 3 วนัที่ 11 มิ.ย.62มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620230 6/6/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 13,800 บาท 13,800 บาท

131 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,932.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620232 4/6/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...12 เลม่ 1,932 บาท 1,932 บาท

132 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620233 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 200 แผ่น 100 บาท 101 บาท

133 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620234 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 200 แผ่น 100 บาท 101 บาท

134 คา่เอกสารประกอบการประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620238 7/6/2019
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เลขที่และวันที่ของสัญญา
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่90 ชดุ 4,500 บาท 4,500 บาท

135 คา่เช่าห้องประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620239 7/6/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุ 1 ชัน้ 41 ห้อง 15,000 บาท 15,000 บาท

136 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์95,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620241 6/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 95,500 บาท 95,500 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่

3 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่

4 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่

5 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่

6 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่

7 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...250 เลม่
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เลขที่ ลงวันที่

137 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620242 5/6/2019

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...35 ชดุ 4,200 บาท 4,200 บาท

138 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 1PO02620249 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี100 ชดุ 1,100 บาท 1,100 บาท

139 ก่อสร้างทางเดินทางเดินชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์210,000.00 e-bidding ร้านสมพรสแตนเลส ร้านสมพรสแตนเลส ราคาต ่าสดุ 1PO02620250 12/6/2019

2 ก่อสร้างประตทูางเข้า-ออก1 งาน 210,000 บาท 210,000 บาท

140 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 1PO02620251 7/6/2019

1 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์100 ชดุ 1,100 บาท 1,100 บาท

141 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620252 7/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 2,600 บาท 2,600 บาท

2 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ120 แผ่น
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3 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

142 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์240,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้วนั ร้านก๊อปปี ้วนั ราคาต ่าสดุ 1PO02620253 6/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...450 เลม่ 240,000 บาท 240,000 บาท

2 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...500 เลม่

3 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...500 เลม่

143 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพ  เพียมะลงั นายเทพ  เพียมะลงั ราคาต ่าสดุ 1PO02620255 21/6/2019

1 สติกเกอร์ PCRU WiFi Zone ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 17.3*19.8 cm2500 แผ่น 25,000 บาท 25,000 บาท

144 วสัดุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620256 7/6/2019

1 ใบจิกซอ 300 ใบ 49,500 บาท 49,500 บาท

2 ปากกาเมจิก 300 ด้าม

3 กระเป๋าเอกสาร 300 ใบ
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145 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,868.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620259 21/6/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร 17736 แผ่น 8,868 บาท 8,868 บาท

146 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620260 7/6/2019

1 คา่จดัท าต้นฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร400 ฉบบั 10,800 บาท 10,800 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 12000 แผ่น

147 เหมาตกแตง่สถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา  ภจูุ้ย นางสาวชลธิชา  ภจูุ้ย ราคาต ่าสดุ 1PO02620261 24/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 2,200 บาท 2,200 บาท

148 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์600.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร ชสูาย นางสภุาพร ชสูาย ราคาต ่าสดุ 1PO02620262 21/6/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง60 ชดุ 600 บาท 601 บาท

149 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์12,900.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 1PO02620263 13/6/2019

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ300 แผ่น 12,900 บาท 12,900 บาท
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2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา70 เลม่

4 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย

150 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 1PO02620264 13/6/2019

3 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท

151 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์12,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620265 13/6/2019

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ300 แผ่น 12,900 บาท 12,900 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา70 เลม่

4 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย

152 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620266 13/6/2019

3 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท

153 คา่เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620267 10/6/2019
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1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

154 คา่เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620268 10/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

155 คา่เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620269 10/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

156 คา่เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620270 10/6/2019

1 คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

157 คา่เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620271 10/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

158 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,418.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620272 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 836 แผ่น 1,418 บาท 1,418 บาท
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2 โต๊ะประชมุ 20 ชดุ

159 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,750.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620273 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น 2,750 บาท 2,750 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี15 ชดุ

160 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์385.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620274 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 770 แผ่น 385 บาท 386 บาท

161 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,350.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620275 27/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 700 แผ่น 1,350 บาท 1,350 บาท

2 โต๊ะประชมุ 20 ชดุ

162 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,350.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620276 5/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 700 แผ่น 1,350 บาท 1,350 บาท
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2 โต๊ะประชมุ 20 ชดุ

163 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,153.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620277 10/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 906 แผ่น 3,153 บาท 3,153 บาท

2 โต๊ะประชมุ 18 ชดุ

164 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620278 5/6/2019

1 คา่เช่าสถานที่ 1 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

165 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620279 5/6/2019

1 คา่เช่าสถานที่ 1 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

166 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620280 5/6/2019

1 คา่เช่าสถานที่ 1 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

167 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620281 5/6/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่เช่าสถานที่ 1 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

168 คา่เช่าสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620282 5/6/2019

1 คา่เช่าสถานที่ 1 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

169 ท าจดหมายข่าว ประจ าเดือน พ.ค.2562มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ราคาต ่าสดุ 1PO02620283 24/6/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1500 แผ่น 3,810 บาท 3,810 บาท

170 จดัท าหนงัสือประกอบการอบรม Book Campมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620284 25/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...60 เลม่ 9,000 บาท 9,000 บาท

171 เช่ารถปรับอากาศ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620285 25/6/2019

1 ซ่อมโครงหลงัคาพร้อมกะบะใหม่2 คนั 40,000 บาท 40,000 บาท

172 เช่ารถสองแถว มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620286 25/6/2019

1 ท าสีหวั+ปะผุ 8 คนั 8,000 บาท 8,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

173 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620287 10/6/2019

1 คา่เกียรติบตัร 300 ใบ 18,600 บาท 18,600 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น

3 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น

4 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น

5 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่300 ชดุ

174 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620288 7/6/2019

1 คา่เกียรติบตัร 300 ใบ 18,600 บาท 18,600 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น

3 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น

4 คา่ถ่ายเอกสาร A1 300 แผ่น



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่300 ชดุ

175 สรุปรูปเลม่โครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,220.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620290 24/6/2019

1 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...5 เลม่ 3,220 บาท 3,220 บาท

176 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620291 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี1000 ชดุ 3,500 บาท 3,500 บาท

177 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปราบพาลา นายปริญญา  ปราบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620292 21/6/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 2,500 บาท 2,500 บาท

178 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620293 10/6/2019

4 ไส้ดินสอ 1 อนั 1,290 บาท 1,290 บาท

5 ตดัสติกเกอร์ 30 ชดุ

179 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620294 10/6/2019



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่แรงงาน 1 งาน 8,290 บาท 8,290 บาท

4 ไส้ดินสอ 1 อนั

5 ตดัสติกเกอร์ 30 ชดุ

180 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620295 11/6/2019

2 สินค้าเบด็เตล็ด 1000 ชิน้ 11,000 บาท 11,000 บาท

3 คา่บริการ 1 งาน

181 ไวนิล,ถ่ายเอกสาร,ออกแบบ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620296 10/6/2019

1 คา่แรง 1 งาน 8,600 บาท 8,600 บาท

4 ขัว้หลอด 1 อนั

5 หมกึถ่ายเอกสาร Canon50 ชดุ

182 ไวนิล,ถ่ายเอกสาร,ออกแบบ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620297 11/6/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ซองยา 1000 ชิน้ 11,000 บาท 11,000 บาท

3 คา่แรงงาน 1 งาน

183 ไวนิล,ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620298 10/6/2019

1 ขัว้หลอด 1 อนั 2,620 บาท 2,620 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่80 ชดุ

184 แผ่นพบั,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์56,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620300 10/6/2019

1 ใบปริญญาบตัร 1500 แผ่น 56,800 บาท 56,800 บาท

2 แผ่นรองเมาส์ 1500 แผ่น

3 คา่แรงงาน 1 งาน

4 วาล์วฝักบวั 2 อนั

5 ขัว้หลอด 1 อนั



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 สวิทซ์ปิด -เปิด 2 อนั

185 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,150.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620302 25/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 4300 แผ่น 2,150 บาท 2,150 บาท

186 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,150.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620304 25/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 4300 แผ่น 2,150 บาท 2,150 บาท

187 คา่จดัท าเอกสารประกอบการวิพากษ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 1PO02620308 28/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)64 เลม่ 20,300 บาท 20,300 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 8600 แผ่น

188 คา่บริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้อง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,354.76 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ราคาต ่าสดุ 1PO02620309 14/6/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 2,357.76 บาท 2,357.76 บาท

2 คา่จ้างท าฉากเวที 1 งาน



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่จ้างท าซุ้มงานรับปริญญาหน้าคณะมนษุย์ฯ1 งาน

4 คา่จ้างเทพืน้ปนูส าหรับวางโต๊ะเก้าอี ้1 งาน

189 จ้าง ผลิตสื่อแผ่นพบัขนาด A3 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 1PO02620310 6/6/2019

1 คา่จ้างจดัท า เขียนข้อมลู ลงแผ่นซีดี2500 แผ่น 15,000 บาท 15,000 บาท

190 คา่จดัท าเอกสารฝึกปฏบิตัิสร้าง Content Marketingมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620311 10/6/2019

1 คา่จดัท าเอกสารการท ายทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 120 แผ่น/เลม่50 เลม่ 1,400 บาท 1,400 บาท

191 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์225.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620313 10/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 450 แผ่น 225 บาท 226 บาท

192 คา่จดัท าเอกสารหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620314 10/6/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม50 เลม่ 1,400 บาท 1,400 บาท

193 คา่จดัท าเอกสารหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620315 10/6/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม50 เลม่ 1,400 บาท 1,400 บาท

194 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์530.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 1PO02620316 10/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1060 แผ่น 530 บาท 531 บาท

195 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 1PO02620324 18/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่500 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท

196 จดัท าวีดีทศัน์แนะน าโครงการพฒันาสถาบนัภาษาและคา่บริการการถ่ายท ามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์49,900.00 เฉพาะเจาะจง เลิฟ บาลานซ์ เวดดิง้ สตดูิโอเลิฟ บาลานซ์ เวดดิง้ สตดูิโอ ราคาต ่าสดุ 1PO02620326 27/6/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 49,900 บาท 49,900 บาท

197 คา่บริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขดัข้อง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,354.76 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ราคาต ่าสดุ 1PO02620330 14/6/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 2,354.76 บาท 2,354.76 บาท

2 คา่จ้างท าฉากเวที 1 งาน

3 คา่จ้างท าซุ้มงานรับปริญญาหน้าคณะมนษุย์ฯ1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่จ้างเทพืน้ปนูส าหรับวางโต๊ะเก้าอี ้1 งาน

198 ท าป้ายช่ือพนัธุ์ไม้และท าฐานข้อมลูพนัธุ์ไม้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 1PO02620331 13/6/2019

1 ตรายาง 1 บรรทดัยาวมาก47 อนั 14,400 บาท 14,400 บาท

2 คา่จดัท าผงัข้อมลูพนัธุ์ไม้50 ชนิด

199 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี-้แคน ร้านก๊อบปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620341 7/6/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...10 เลม่ 2,400 บาท 2,400 บาท

200 เหมาออกแบบกิจกรรมที่ 3 วนัที่ 11 มิ.ย.62มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620354 5/6/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 13,800 บาท 13,800 บาท

201 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์13,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620368 25/6/2019

4 คา่ตรวจวิเคราะห์น า้ 1 งาน 13,750 บาท 13,750 บาท

5 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

202 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620369 25/6/2019

5 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 3,750 บาท 3,750 บาท

6 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

203 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620370 26/6/2019

1 คา่แรงงาน 1 งาน 8,500 บาท 8,500 บาท

2 จ้างขดุตกแตง่สระน า้ 1 งาน

204 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620371 27/6/2019

3 ผ้าสามเหลี่ยม 2000 ชิน้ 16,000 บาท 16,000 บาท

4 คา่ตรวจวิเคราะห์น า้ 1 งาน

205 ออกแบบและปริน้งาน โครงการ 24 มิ.ย.62มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620372 17/6/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

2 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน

206 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 26/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 3000 แผ่น 10,750 บาท 10,750 บาท

2 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

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

207 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620376 26/6/2019

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

208 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620377 28/6/2019

5 ซองยา 2000 ชิน้ 16,000 บาท 16,000 บาท

6 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

209 วสัดุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 1PO02620382 26/6/2019

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

210 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620385 25/6/2019

4 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 3,750 บาท 3,750 บาท

5 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

211 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620386 26/6/2019

1 จ้างขดุตกแตง่สระน า้ 1 งาน 7,000 บาท 7,000 บาท

212 ตกแตง่สถานที,่ถ่ายเอกสาร,ไวนิล,จ้างเหมาท าของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620387 27/6/2019

2 ผ้าสามเหลี่ยม 2000 ชิน้ 16,000 บาท 16,000 บาท

3 คา่ตรวจวิเคราะห์น า้ 1 งาน

213 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620388 25/6/2019
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 3000 แผ่น 3,750 บาท 3,750 บาท

2 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

214 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620389 26/6/2019

3 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 7,000 บาท 7,000 บาท

215 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620390 28/6/2019

4 ซองยา 2000 ชิน้ 16,000 บาท 16,000 บาท

5 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

216 แผ่นพบั,จ้างท าของ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์62,350.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620391 25/6/2019

1 จ้างท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์1500 แผ่น 62,350 ฐาท 62,350 ฐาท

2 จ้างท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์1500 แผ่น

3 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.2 ป้าย

5 หาง 4 อนั

217 คา่จ้างอดัภาพ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 1PO02620403 21/6/2019

1 คา่จ้างจดัท า เขียนข้อมลู ลงแผ่นซีดี30 แผ่น 4,500 บาท 4,500 บาท

218 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์300.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 1PO02620404 21/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 600 แผ่น 300 บาท 301 บาท

219 เหมาซ่อมแซมอปุกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,007.26 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ราคาต ่าสดุ 1PO02620418 17/6/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 9,007.26 บาท 9,007.26 บาท

220 เหมาซ่อมแซมอปุกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,007.26 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ราคาต ่าสดุ 1PO02620426 17/6/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 9,007.26 บาท 9,007.26 บาท

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

221 ออกแบบบรรจภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620453 20/6/2019

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

2 คา่จ้างท าซุ้มงานรับปริญญาหน้าคณะมนษุย์ฯ1 งาน

3 คา่จ้างท าฉากเวที 1 งาน

4 คา่จ้างเทพืน้ปนูส าหรับวางโต๊ะเก้าอี ้1 งาน

222 เหมาท าเคร่ืองท าเส้นตอกไม้ไผ่ , ผ่าไม้ไผ่่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620454 20/6/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 45,000 บาท 45,000 บาท

2 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน

223 ท าป้ายไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620455 20/6/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ป้าย 5,400 บาท 5,400 บาท

2 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)2 ป้าย



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

224 จดัท าบรรจภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620456 20/6/2019

1 คา่จ้างผลิตข่าวโทรทศัน์ 1 ชดุ 60,000 บาท 60,000 บาท

2 คา่จ้างรือ้ถอนประตู 1 ชดุ

3 คา่จ้างวิเคราะห์แบบประเมิน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 3500 บาท1 ชดุ

4 คา่จ้างผลิตข่าวโทรทศัน์ 1 ชดุ

225 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์440.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620457 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 880 แผ่น 440 บาท 441 บาท

226 เหมาออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620474 20/6/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 2 งาน 70,000 บาท 70,000 บาท

227 กระเป๋าใสเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์66,875.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620475 20/6/2019

1 กระเป๋า 250 ใบ 66,875 บาท 66,875 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

228 ถ่ายเอกสาร , เอกสารประกอบการอบรม , ไวนิลมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์39,225.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620476 20/6/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 18450 แผ่น 39,225 บาท 39,225 บาท

2 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)100 เลม่

3 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)3 ป้าย

4 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย

229 ออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620478 17/6/2019

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า2 งาน 70,000 บาท 70,000 บาท

230 เหมาท าเส้นตอกไม้ไผ่ , ผ่าไม้ไผ้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620567 20/6/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 45,000 บาท 45,000 บาท

2 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน


