
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ติดฟิล์มหน้าตา่งและบานประตศูนูย์ประชมุกองกลาง 72,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรประดบัยนต์ หจก.เพชรประดบัยนต์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620150 6/8/2019

1 พรมเช็ดเท้า 517 ตารางฟตุ 72,380 บาท 72,380 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 1,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620151 14/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2850 แผ่น 1,425 บาท 1,425 บาท

3 จ้างเหมารือ้ถอนพร้อมติดตัง้เสาไฟฟ้ากองกลาง 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่น เพชรบรูณ์ทวีคณูห้างหุ้นสว่น เพชรบรูณ์ทวีคณู ราคาต ่าสดุ 10101PO02620152 5/8/2019

1 ใบส้ม 2 ต้น 8,560 บาท 8,560 บาท

4 คา่ตรวจเคร่ืองสง่วิทยFุMพร้อมการทดสอบแพร่แปลกปลอมกองกลาง 14,487.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัดบริษัท เสรี เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620153 9/8/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 14,487.80 บาท 14,487.80 บาท

5 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 6,161.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620154 20/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 12322 แผ่น 6,161 บาท 6,161 บาท

6 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 9,999.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620155 20/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19998 แผ่น 9,999 บาท 9,999 บาท

7 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 833.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620157 23/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1666 แผ่น 833 บาท 834 บาท

8 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 998 พช.กองกลาง 9,312.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620158 26/8/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 9,312.21 บาท 9,312.21 บาท

2 กรองโซลา่ 1 ลกู

3 ลกูยางรัดเหล็กก้นโคลงหน้า4 ชดุ

4 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก2 ชดุ

5 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 2 อนั

6 แหวนรองจกุถ่ายน า้ 2 ตวั

7 แหวนรอง 14 ม.ม. 4 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 น็อต 12 * 1 นิว้ 2 ตวั

9 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กจ9145 พช.กองกลาง 2,669.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620159 19/8/2019

1 คา่แรง 1 งาน 2,669.65 บาท 2,669.65 บาท

2 อะไหล ่Mainboard เคร่ือง pH meter1 ชดุ

10 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 889 พชกองกลาง 24,187.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620161 26/8/2019

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 24,187.89 บาท 24,187.89 บาท

2 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน

3 คา่บริการด าเนินงาน 27 จดุ (เคร่ืองเก่า)1 งาน

4 ชดุผ้าเบรกหน้า 1 ชดุ

5 น า้ยากันความร้อน 1 ขวด

6 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

8 จานดิสเบรกหน้า 2 อนั

9 ใบยางปัดน า้ฝน RH 1 อนั

10 ใบยางปัดน า้ฝน RH 2 อนั

11 ถ่าน 9 V 1 ก้อน

12 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

13 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

11 คา่เอกสารประกอบการประชมุ 2 รายการกองกลาง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสพุรรณี  ตัง้จิตเจริญกุลนางสพุรรณี  ตัง้จิตเจริญกุล ราคาต ่าสดุ 10101PO02620164 8/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...25 เลม่ 2,000 บาท 2,000 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...25 ชดุ

12 จดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561กองนโยบายและแผน64,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ไซน์ เฮาส์ เดอะวนั ครีเอท ไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 10102PO02620034 25/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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...400 เลม่ 64,000 บาท 64,000 บาท

13 จดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561กองนโยบายและแผน0.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ไซน์ เฮาส์ เดอะวนั ครีเอท ไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 10102PO02620035 25/8/2019

14 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,932.70 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02620038 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5522 แผ่น 1,932.70 บาท 1,932.70 บาท

15 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,935.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620039 8/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่129 ชดุ 1,935 บาท 1,935 บาท

16 ป้ายไวนิล กองนโยบายและแผน900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620040 8/8/2019

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ป้าย 900 บาท 901 บาท

17 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620057 14/8/2019

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

18 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620058 14/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย 2,640 บาท 2,640 บาท

19 ตกแตง่เวที กองพฒันานกัศกึษา6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620059 14/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 6,000 บาท 6,000 บาท

20 วงดนตรีไทย กองพฒันานกัศกึษา4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620060 15/8/2019

1 คา่บริการด าเนินงาน 27 จดุ (เคร่ืองเก่า)1 งาน 4,500 บาท 4,500 บาท

21 วงดนตรีไทย กองพฒันานกัศกึษา4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620061 14/8/2019

1 คา่บริการด าเนินงาน 27 จดุ (เคร่ืองเก่า)1 งาน 4,500 บาท 4,500 บาท

22 ตกแตง่เวที กองพฒันานกัศกึษา9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620062 26/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 9,500 บาท 9,500 บาท

23 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 10103PO02620063 26/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)26 ป้าย 4,680 บาท 4,680 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

24 จดัสถานที่ กองพฒันานกัศกึษา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620064 26/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 4,000 บาท 4,000 บาท

25 ท าการแสดง กองพฒันานกัศกึษา4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620065 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 4,500 บาท 4,500 บาท

26 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620066 26/8/2019

1 ป้ายผ้า ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่1 ป้าย 1,440 บาท 1,440 บาท

27 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา1,405.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 99 ดีไซน์ ร้าน 99 ดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02620067 27/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 1,405 บาท 1,405 บาท

28 ซ่อมรางผ้ามา่น,ซ่อมมุ้ งลวดบานเลื่อนและซ่อมกระจกบานเลื่อนประตูกองพฒันานกัศกึษา1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 10103PO02620068 26/8/2019

1 3 ชัน้ไม้เอกสาร ขนาด 60*38*84 ซม.2 ตวั 1,340 บาท 1,340 บาท

2 เปลี่ยนกระจก 9 บาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 หน้าตา่ง พร้อมโครง กว้าง 80 ซม. ยาว 95 ซม.1 บาน

29 ท าป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ กองพฒันานกัศกึษา4,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620069 26/8/2019

1 ไส้ดินสอ 2 อนั 4,560 บาท 4,560 บาท

2 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย

30 โดรนถ่ายภาพมมุสงู กองพฒันานกัศกึษา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620070 26/8/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 4,000 บาท 4,000 บาท

2 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

31 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620071 26/8/2019

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

32 เช่าเคร่ืองเสียง กองพฒันานกัศกึษา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620072 26/8/2019

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 4,000 บาท 4,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

33 โดรนถ่ายภาพมมุสงู กองพฒันานกัศกึษา2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620074 26/8/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 2,000 บาท 2,000 บาท

34 โดรนถ่ายภาพมมุสงู กองพฒันานกัศกึษา2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02620075 26/8/2019

2 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 2,000 บาท 2,000 บาท

35 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ ส านกังานอธิการบดี2,325.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมล้่านนา เซอร์วิส จ ากัดบ.เชียงใหมล้่านนา เซอร์วิส จ ากัดราคาต ่าสดุ 101PO02620011 26/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4650 แผ่น 2,325 บาท 2,325 บาท

36 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 4,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02620099 2/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB9570 แผ่น 4,785 บาท 4,785 บาท

37 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ์  ใสโต นางสาวศิวภรณ์  ใสโต ราคาต ่าสดุ 102PO02620100 5/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 9,000 บาท 9,000 บาท

38 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620101 5/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 875 บาท 876 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

39 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620102 5/8/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,050 บาท 1,050 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

40 คา่อาหารและอาหารวา่ง 17-21 มิย 62คณะครุศาสตร์ 875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620103 5/8/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 875 บาท 876 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

41 คา่อาหารและอาหารวา่ง 24-28 มิย 62คณะครุศาสตร์ 805.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620104 5/8/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 805 บาท 806 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

42 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02620105 9/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่ 6,000 บาท 6,000 บาท

43 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620106 13/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 910 บาท 911 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

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

44 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 8-12 กค 62คณะครุศาสตร์ 1,015.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620107 13/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,015 บาท 1,015 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

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

45 คา่อาหารและอาหารวา่ง 15-19 กค 62คณะครุศาสตร์ 595.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620108 13/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 595 บาท 596 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

46 คา่อาหารและอาหารวา่ง 22 - 26 กค 62คณะครุศาสตร์ 875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620109 13/8/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 875 บาท 876 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

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

47 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 455.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620110 13/8/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 455 บาท 456 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

48 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทติยา  ขาวพรายนางสาวอาทติยา  ขาวพราย ราคาต ่าสดุ 102PO02620111 19/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...45 เลม่ 4,500 บาท 4,500 บาท

49 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน 102PO02620112 21/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB7100 แผ่น 3,550 บาท 3,550 บาท

50 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 4,060.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02620113 23/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...58 เลม่ 4,060 บาท 4,060 บาท

51 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์  รัตนวยั นายนรัตว์  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 103PO02620102 2/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

52 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620103 2/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

53 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02620105 2/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่ 120 บาท 121 บาท

54 เปลี่ยนแบตเตอร่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยวิกตอร่ี  จ ากัด บ.ไทยวิกตอร่ี  จ ากัด ราคาต ่าสดุ 103PO02620108 7/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ 25,000 บาท 25,000 บาท

55 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัรินทร์  ศิริรัตนนนัท์นางสาวณฐัรินทร์  ศิริรัตนนนัท์ราคาต ่าสดุ 103PO02620109 7/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 820 แผ่น 410 บาท 411 บาท

56 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02620110 8/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 10000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

57 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620111 9/8/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 1100 แผ่น 2,050 บาท 2,050 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...15 เลม่

58 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620112 9/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นรองเมาส์ 1100 แผ่น 2,050 บาท 2,050 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...15 เลม่

59 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620113 6/8/2019

1 โต๊ะประชมุ 150 ชดุ 4,800 บาท 4,800 บาท

2 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร300 แผ่น

60 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620114 9/8/2019

3 การเขียนบทโฆษณา... 6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

61 พิมพ์ป้ายไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620115 6/8/2019

1 คา่ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60*175 ซม. พร้อมติดตัง้1 ป้าย 1,600 บาท 1,600 บาท

62 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,730.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02620116 13/8/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18546 แผ่น 2,730 บาท 2,730 บาท 



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

63 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02620117 13/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 17640 แผ่น 8,820 บาท 8,820 บาท

64 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัรินทร์  ศิริรัตนนนัท์ นางณฐัรินทร์  ศิริรัตนนนัท์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620118 13/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

65 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม900.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620120 9/8/2019

4 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง15 ชดุ 900 บาท 901 บาท

5 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง15 ชดุ

66 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620122 13/8/2019

6 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...7 เลม่ 2,100 บาท 2,100 บาท

67 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,532.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 103PO02620124 16/8/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1811064 แผ่น 5,532 บาท 5,532 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

68 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล วนัน้อย นางนฤมล วนัน้อย ราคาต ่าสดุ 103PO02620125 9/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง10 ชดุ 1,000 บาท 1,000 บาท

69 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล วนัน้อย นางนฤมล วนัน้อย ราคาต ่าสดุ 103PO02620126 20/8/2019

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

70 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม200.00 เฉพาะเจาะจง นางน า้ผึง้  พนูวิวฒัน์ นางน า้ผึง้  พนูวิวฒัน์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620127 20/8/2019

1 DVD Twilight Say 300 แผ่น 200 บาท 201 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่

71 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620128 20/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 4 เลม่ 600 บาท 601 บาท

72 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620129 20/8/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่ 220 บาท 221 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

73 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620130 20/8/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...14 เลม่ 7,000 บาท 7,000 บาท

74 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620131 13/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง80 ชดุ 1,600 บาท 1,600 บาท

75 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620132 20/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 400 บาท 401 บาท

76 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,532.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620133 20/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 11064 แผ่น 5,532 บาท 5,532 บาท

77 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,878.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 103PO02620134 19/8/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 5,878.26 บาท 5,878.26 บาท

2 โต๊ะประชมุ 2 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 เป็ดโปร 1 ขวด

4 โอลีฟออย 1 แกลลอน

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง2 ตวั

6 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

7 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั

8 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง2 ตวั

9 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

10 น า้มนัทานตะวนั 2 ขวด

11 พาร์ติชัน่กัน้ห้องชนิดหุ้มผ้ากระจกคร่ึงทอ่น32 ชดุ

12 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง32 ชดุ

13 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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เลขที่ ลงวันที่

78 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,280.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชยันายกฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชยั ราคาต ่าสดุ 103PO02620135 21/8/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...6 เลม่ 2,280 บาท 2,280 บาท

3 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 1 แผ่น

79 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม900.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชยันายกฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชยั ราคาต ่าสดุ 103PO02620136 23/8/2019

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

80 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620137 25/8/2019

1 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

81 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620139 22/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

82 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม500.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620140 16/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง20 ชดุ 500 บาท 501 บาท



แบบ  สขร.1
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เลขที่ ลงวันที่

83 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620141 25/8/2019

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

84 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620142 9/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง25 ชดุ 1,000 บาท 1,000 บาท

85 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุ้มทองค า นางนภาพร  ตุ้มทองค า ราคาต ่าสดุ 103PO02620143 22/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

86 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,110.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ ชาติชะนะ นางกุหลาบ ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02620144 23/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 2,110 บาท 2,110 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...7 เลม่

87 พิมพ์เอกสาร และตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02620145 20/8/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 3,600 บาท 3,600 บาท



แบบ  สขร.1
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เลขที่ ลงวันที่

2 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง350 ชดุ

88 พิมพ์เอกสาร และตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02620146 23/8/2019

3 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

89 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,745.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02620147 23/8/2019

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร7490 แผ่น 3,745 บาท 3,745 บาท

90 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,160.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02620148 23/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 2320 แผ่น 1,160 บาท 1,160 บาท

91 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02620149 26/8/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

92 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620150 26/8/2019

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...5 เลม่ 1,150 บาท 1,150 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

93 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620151 27/8/2019

1 ไวท์บอร์ด 11828 แผ่น 5,914 บาท 5,914 บาท

94 พิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วรปัสสุ นายธนภทัร  วรปัสสุ ราคาต ่าสดุ 103PO02620152 16/8/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 3 แผ่น 8,900 บาท 8,900 บาท

2 แผ่นรองเมาส์ 40 แผ่น

3 ข่าวสด 200 ฉบบั

95 พิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วรปัสสุ นายธนภทัร  วรปัสสุ ราคาต ่าสดุ 103PO02620153 27/8/2019

4 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,050 บาท 1,050 บาท

96 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620154 27/8/2019

1 DVD Day after To... 9000 แผ่น 4,500 บาท 4,500 บาท

97 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตริคซิสเต็มห้างหุ้นสว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตริคซิสเต็มราคาต ่าสดุ 103PO02620155 28/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 ที่นั่ง1 ชดุ 7,500 บาท 7,500 บาท

2 ออสซิโลสโคป 4 เคร่ือง

98 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตริคซิสเต็มห้างหุ้นสว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตริคซิสเต็มราคาต ่าสดุ 103PO02620156 28/8/2019

1 ออสซิโลสโคป 7 เคร่ือง 5,600 บาท 5,600 บาท

99 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620157 30/8/2019

1 เหล็กฉาก 1 1/2 นิว้ หนา 4 มิลลิเมตร1100 แผ่น 2,050 บาท 2,050 บาท

2 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...15 เลม่

100 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02620158 20/8/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...14 เลม่ 7,000 บาท 7,000 บาท

101 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02620159 13/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง80 ชดุ 1,600 บาท 1,600 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

102 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 103PO02620160 20/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 400 บาท 401 บาท

103 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620145 2/8/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 600 บาท 601 บาท

104 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,972.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620151 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7944 แผ่น 3,972 บาท 3,972 บาท

105 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,764.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620152 6/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 17528 แผ่น 8,764 บาท 8,764 บาท

106 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,542.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620153 6/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7084 แผ่น 3,542 บาท 3,542 บาท

107 ตดัแผ่นอะคริลิค คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 99 ดีไซน์ ร้าน 99 ดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620154 6/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ไม้อดั 10 มม. 50 แผ่น 4,100 บาท 4,100 บาท

108 ซ่อมเคร่ืองตดัหญ้า คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์800.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดด  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดด  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02620155 2/8/2019

1 ไก่ไข่ 1 ตวั 800 บาท 801 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

3 เชือกสี 1 เส้น

4 ขัว้หลอด 1 อนั

5 ไก่ไข่ 1 ตวั

6 คลิปด า 1 ตวั

7 คา่แรงงาน 1 งาน

109 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐนางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐราคาต ่าสดุ 104PO02620156 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่30 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

110 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐนางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐราคาต ่าสดุ 104PO02620157 8/8/2019

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

111 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620158 7/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1200 แผ่น 600 บาท 601 บาท

112 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,780.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620160 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่89 ชดุ 1,780 บาท 1,780 บาท

113 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620161 15/8/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

114 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์150.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02620162 7/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่150 ชดุ 150 บาท 151 บาท

115 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์240.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620163 16/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 240 บาท 241 บาท

116 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวี ราคาต ่าสดุ 104PO02620164 9/8/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...30 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

117 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวี ราคาต ่าสดุ 104PO02620165 16/8/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 630 บาท 631 บาท

118 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,429.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620166 19/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2858 แผ่น 1,429 บาท 1,429 บาท

119 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์7,959.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620167 20/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 15918 แผ่น 7,959 บาท 7,959 บาท

120 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620168 13/8/2019

1 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.1 ป้าย 3,550 บาท 3,550 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 การเขียนบทโฆษณา... 70 เลม่

121 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620169 21/8/2019

3 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

122 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620170 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4720 แผ่น 2,360 บาท 2,360 บาท

123 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ตกแตง่สถานที่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620171 16/8/2019

2 ป้ายไวนิล ขนาด 6.06 ตรม. (นามราชภฏัภาษาไทย)1 ป้าย 2,250 บาท 2,250 บาท

3 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น

124 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ตกแตง่สถานที่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620172 19/8/2019

1 คา่แรงงาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500 บาท

125 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ตกแตง่สถานที่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620173 22/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

126 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620174 15/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย 4,600 บาท 4,600 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี116 ชดุ

3 ใบปริญญาบตัร 740 แผ่น

127 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620175 23/8/2019

4 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...3 เลม่ 600 บาท 601 บาท

128 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620176 19/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่50 ชดุ 2,250 บาท 2,250 บาท

129 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620177 26/8/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 8 เลม่ 1,600 บาท 1,600 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

130 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,661.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620178 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7322 แผ่น 3,661 บาท 3,661 บาท

131 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,595.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ์  ยทุธศิลปเสวี ราคาต ่าสดุ 104PO02620179 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 17190 แผ่น 8,595 บาท 8,595 บาท

132 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์13,436.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620180 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 26872 แผ่น 13,436 บาท 13,436 บาท

133 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,146.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุนางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุ ราคาต ่าสดุ 104PO02620181 14/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2292 แผ่น 1,146 บาท 1,146 บาท

134 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,146.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุนางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุ ราคาต ่าสดุ 104PO02620182 15/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2292 แผ่น 1,146 บาท 1,146 บาท

135 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุนางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุ ราคาต ่าสดุ 104PO02620183 16/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพร้อมเข้าเลม่5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

136 ไวนิล,ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620184 20/8/2019

1 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.1 ป้าย 2,200 บาท 2,200 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 2600 แผ่น

137 ไวนิล,ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620185 23/8/2019

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

138 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์525.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620186 19/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี105 ชดุ 525 บาท 526 บาท

139 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620187 26/8/2019

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

140 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,522.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620188 26/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7044 แผ่น 3,522 บาท 3,522 บาท

141 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,442.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620189 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10884 แผ่น 5,442 บาท 5,442 บาท

142 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620190 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่150 ชดุ 4,050 บาท 4,050 บาท

143 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620191 29/8/2019

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

144 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจีรพรรณ  พรหมประเสริฐนางจีรพรรณ  พรหมประเสริฐ ราคาต ่าสดุ 104PO02620192 18/8/2019

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

145 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิ ราคาต ่าสดุ 104PO02620193 21/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 180 เลม่ 5,400 บาท 5,400 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

146 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิ ราคาต ่าสดุ 104PO02620194 29/8/2019

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

147 ไวนิล,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,720.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620195 20/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย 1,720 บาท 1,720 บาท

3 คา่ถ่ายเอกสาร 1940 แผ่น

148 ไวนิล,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620196 23/8/2019

2 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี ้แบง่กลุม่)1 วนั 2,000 บาท 2,000 บาท

149 ไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620198 26/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย 7,000 บาท 7,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี120 ชดุ

4 คา่ถ่ายเอกสาร 500 แผ่น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

150 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชา ฉบบัสมบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620154 1/8/2019

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

151 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620157 2/8/2019

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

152 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,750.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620161 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7500 แผ่น 3,750 บาท 3,750 บาท

153 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620162 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13100 แผ่น 6,550 บาท 6,550 บาท

154 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ร้าน บ ีจี ศกึษาภนัฑ์ 105PO02620163 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16000 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

155 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,400.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620164 19/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2800 แผ่น 1,400 บาท 1,400 บาท

156 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,400.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620165 16/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2800 แผ่น 1,400 บาท 1,400 บาท

157 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ5,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ร้าน บ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620166 15/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10030 แผ่น 5,015 บาท 5,015 บาท

158 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด นางสาวณฐัแก้ว  ข้องรอด ราคาต ่าสดุ 105PO02620167 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2200 แผ่น 1,100 บาท 1,100 บาท

159 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสาขาวิชาคณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีต  ใจหนกั นางปราณีต  ใจหนกั ราคาต ่าสดุ 105PO02620168 22/8/2019

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

160 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,575.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02620172 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3150 แผ่น 1,575 บาท 1,575 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

161 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,300.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620173 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4600 แผ่น 2,300 บาท 2,300 บาท

162 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,300.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620174 27/8/2019

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

163 คา่จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรคณะวิทยาการจดัการ2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02620175 26/8/2019

1 DVD ใหญ่พลิกแผ่นดินฟัด700 แผ่น 2,800 บาท 2,800 บาท

164 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,630.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620176 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13260 แผ่น 6,630 บาท 6,630 บาท

165 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,862.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02620177 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5724 แผ่น 2,862 บาท 2,862 บาท

166 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,100.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620178 26/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4200 แผ่น 2,100 บาท 2,100 บาท

167 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620179 26/8/2019

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

168 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรพฒัน์  พาณิชย์ ร้านจิรพฒัน์  พาณิชย์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620180 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16000 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

169 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ7,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620181 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 15000 แผ่น 7,500 บาท 7,500 บาท

170 จ้างซ่อมและตรวจสภาพรถตู้ฮนุได หมายเลขทะเบยีน นข 2558 เพชรบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ19,150.86 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์ทวี  ออโตโมบลิ จ ากัดบ.ทรัพย์ทวี  ออโตโมบลิ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 105PO02620182 23/8/2019

1 แตร 24 V. พร้อมติดตัง้ 1 ตวั 19,150.86 บาท 19,150.86 บาท

2 หลอดไฟ 2 หลอด

3 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

5 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

6 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

7 ตวัปรับสายพาน 1 ชดุ

8 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 2 กระป๋อง

9 น า้มนัเคร่ือง 1 แกลลอน

10 แหวนรองน๊อต 1 ตวั

11 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

12 น า้มนัเบรค 0.5 ลิตร 2 กระป๋อง

13 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

14 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

15 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร2 คนั

16 แตร 24 V. พร้อมติดตัง้ 1 ตวั

17 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

18 คา่บริการ 1 งาน

171 จ้างซ่อมและตรวจสภาพรถตู้ฮนุได หมายเลขทะเบยีน นข 2558 เพชรบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ19,150.87 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์ทวี  ออโตโมบลิ จ ากัดบ.ทรัพย์ทวี  ออโตโมบลิ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 105PO02620183 23/8/2019

1 แตร 24 V. พร้อมติดตัง้ 1 ตวั 19,150.87 บาท 19,150.87 บาท

2 หลอดไฟ 2 หลอด

3 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

4 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

5 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู

6 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 ตวัปรับสายพาน 1 ชดุ

8 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 2 กระป๋อง

9 น า้มนัเคร่ือง 1 แกลลอน

10 แหวนรองน๊อต 1 ตวั

11 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

12 น า้มนัเบรค 0.5 ลิตร 2 กระป๋อง

13 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

14 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

15 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร2 คนั

16 แตร 24 V. พร้อมติดตัง้ 1 ตวั

17 ลกูรอกแรงต ่า 1 ลกู



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

18 คา่บริการ 1 งาน

172 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ7,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02620184 30/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 14620 แผ่น 7,310 บาท 7,310 บาท

173 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,050.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620185 13/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6100 แผ่น 3,050 บาท 3,050 บาท

174 คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร คณะวิทยาการจดัการ700.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620186 13/8/2019

1 คา่จดัท าต้นฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร70 ฉบบั 700 บาท 701 บาท

175 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620187 13/8/2019

1 โต๊ะประชมุ 70 ชดุ 7,000 บาท 7,000 บาท

176 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ650.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620188 13/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1300 แผ่น 650 บาท 651 บาท
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177 คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร คณะวิทยาการจดัการ500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620189 13/8/2019

1 คา่จดัท าต้นฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร50 ฉบบั 500 บาท 501 บาท

178 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02620190 13/8/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง50 ชดุ 5,000 บาท 5,000 บาท

179 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620091 6/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8450 แผ่น 4,225 บาท 4,225 บาท

180 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 106PO02620092 8/8/2019

1 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที.่..100 เลม่ 35,000 บาท 35,000 บาท

181 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี880.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรยา  แป้นวงษา นางเพชรยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620093 6/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี16 ชดุ 880 บาท 881 บาท

182 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620094 5/8/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา12 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

183 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 106PO02620095 14/8/2019

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

184 ซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืององัไอน า้ Water Bath หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.56.18.040.0001/6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัดบริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัด ราคาต ่าสดุ 106PO02620096 15/8/2019

1 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้ 13,268 บาท 13,268 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส2ี ชดุ

3 ตุ๊กตากดปุ่ ม 1 ชิน้

4 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน

185 ซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสงช่วงยวู-ีวิสิเบิล้ ชนิดล าแสงคู่ หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.58.18คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี78,431.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัดบริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัด ราคาต ่าสดุ 106PO02620097 15/8/2019

1 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้ 78,431 บาท 78,431 บาท

2 ลกูโลกจ าลอง 1 ชิน้ 1 2
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3 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน

186 ป้ายไวนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบ ร้านเก้าสิบ ราคาต ่าสดุ 106PO02620098 14/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร11 ป้าย 8,000 บาท 8,000 บาท

2 ป้ายไวนิล ขนาด 3.75 ตรม. (นามราชภฏัภาษาองักฤษ)6 ป้าย

187 สติ๊กเกอร์ผลิตภณัฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,004.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620099 19/8/2019

1 แสตมป์ 251 ดวง 1,004 บาท 1,004 บาท

188 ซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02620100 16/8/2019

1 ตุ๊กตากดปุ่ ม 10 ชิน้ 22,300 บาท 22,300 บาท

189 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี345.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02620101 16/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 690 แผ่น 345 บาท 346 บาท

190 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 106PO02620102 16/8/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 2440 แผ่น 2,440 บาท 2,440 บาท

191 ท าสติกเกอร์ผู้ เข้าร่วมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02620103 5/8/2019

1 หลอดนีออน 36 w 5000 ดวง 5,000 บาท 5,000 บาท

192 เหมาจดันิทรรศการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620104 5/8/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 50,000 บาท 50,000 บาท

2 คา่จ้างท าฉากเวที 1 งาน

3 ป้ายผ้า ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่1 ป้าย

4 ป้ายไวนิล ขนาด 1*2 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย

5 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)15 ป้าย

193 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,450.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620105 1/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 3,450 บาท 3,450 บาท
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2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่

194 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02620106 1/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 2,200 บาท 2,200 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่

195 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02620107 1/8/2019

3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

196 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620108 1/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 2,200 บาท 2,200 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่

197 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620109 1/8/2019
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3 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

198 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02620110 21/8/2019

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

199 คา่เช่าห้องประชมุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,537.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620111 5/8/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุหอประชมุประกายทอง3 วนั 2,537 บาท 2,537 บาท

200 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี565.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620112 5/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1130 แผ่น 565 บาท 566 บาท

201 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620113 5/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา13 เลม่ 1,300 บาท 1,300 บาท

202 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620114 5/8/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

203 ท าโลร่างวลั Hero fo Science and Technology , กรอบรูป และเกียรติบตัรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี37,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620115 5/8/2019

1 โล่ 15 อนั 37,100 บาท 37,100 บาท

2 คา่เกียรติบตัร 4070 ใบ

3 กรอบรูป 10*12 นิว้ 10 อนั

204 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,226.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย์ จงรักษ์ นายอาดลุย์ จงรักษ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02620116 16/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4452 แผ่น 2,226 บาท 2,226 บาท

205 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 106PO02620117 15/8/2019

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

206 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,190.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620118 5/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2380 แผ่น 1,190 บาท 1,190 บาท

207 เหมาจดันิทรรศการผลงานนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620119 5/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า1 งาน 4,500 บาท 4,500 บาท

208 เหมาจดันิทรรศการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02620120 5/8/2019

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า1 งาน 4,500 บาท 4,500 บาท

209 ท าวฒิุบตัร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 106PO02620121 14/8/2019

1 จ้างท ากระถางเพาะข้าวเพ่ือสาธิต ขนาด 10* 12 นิว้ เคลื่อนย้ายได้100 ใบ 2,000 บาท 2,000 บาท

210 เอกสารรายงานประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีว้นั ร้านก๊อปปีว้นั ราคาต ่าสดุ 106PO02620122 26/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 35,000 บาท 35,000 บาท

211 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 106PO02620123 14/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา100 เลม่ 6,500 บาท 6,500 บาท

212 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี900.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 106PO02620124 14/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 900 บาท 901 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

213 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620125 5/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8200 แผ่น 4,100 บาท 4,100 บาท

214 คา่ถ่ายเอกสารสรุปเลม่รายงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 106PO02620126 5/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่10 เลม่ 2,500 บาท 2,500 บาท

215 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรยา  แป้นวงษา นางเพชรยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620127 26/8/2019

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

216 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,389.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 106PO02620128 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8778 แผ่น 4,389 บาท 4,389 บาท

217 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02620129 29/8/2019

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

218 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรยา  แป้นวงษา นางเพชรยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02620130 29/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16000 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

219 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 106PO02620131 15/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A3 3300 แผ่น 4,800 บาท 4,800 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา60 เลม่

220 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,220.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 106PO02620132 30/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6440 แผ่น 3,220 บาท 3,220 บาท

221 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 107PO02620006 1/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 70000 แผ่น

222 ท าเลม่องค์ความรู้ เลม่แผนงาน สถาบนัวิจยัและพฒันา34,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 107PO02620009 16/8/2019

1 การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท : วฒันา ก้อนเชือ้รัตน์130 เลม่ 34,750 บาท 34,750 บาท

2 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม9 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

223 เลม่รายงานโครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 107PO02620010 16/8/2019

1 การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท : วฒันา ก้อนเชือ้รัตน์9 เลม่ 2,250 บาท 2,250 บาท

224 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา79,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 107PO02620011 23/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 158040 แผ่น 79,020 บาท 79,020 บาท

225 จ้างเหมาตกแตง่สถานที่ สถาบนัวิจยัและพฒันา35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620013 12/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 35,000 บาท 35,000 บาท

226 ท าไวนิล ,โฟมบอร์ด สถาบนัวิจยัและพฒันา4,480.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620014 12/8/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 4,480 บาท 4,480 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิลการแตง่กายของนกัศกึษา ขนาด 1.20*80 เมตร1 ผืน

3 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร1 ผืน

4 แผ่นโฟมปพืูน้ 3 แผ่น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

227 ท าไวินิล โฟมบอร์ด , สแตนดี ้ สถาบนัวิจยัและพฒันา9,920.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620015 12/8/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร2 ผืน 9,920 บาท 9,920 บาท

2 จ้างออกแบบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏบิตัิการ4 งาน

3 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

4 ลกูโลกจ าลอง 1 ชิน้

5 ววับบีมีเสียง 1 ชิน้

6 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

7 3 ชัน้ไม้เอกสาร ขนาด 60*38*84 ซม.3 ตวั

8 คา่พิมพ์ไวนิลการแตง่กายของนกัศกึษา ขนาด 1.20*80 เมตร3 ผืน

228 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620016 30/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 24200 แผ่น 14,500 บาท 14,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

3 สติ๊กเกอร์ใส PVC แบบบาง 53*70 ซม.6 แผ่น

229 จดัท าเคาน์เตอร์ โรลอพั แผ่นพบั ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ ตราสินค้า และท าเว็บไซค์สถาบนัวิจยัและพฒันา75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620022 7/8/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชดุ 75,000 บาท 75,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

3 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ500 แผ่น

4 ผ้าสามเหลี่ยม 3 ชิน้

5 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน

6 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

230 จดัท าเคาน์เตอร์ โรลอพั แผ่นพบั ตราสินค้า และท าเว็บไซค์สถาบนัวิจยัและพฒันา45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620023 7/8/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชดุ 45,000 บาท 45,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

3 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ500 แผ่น

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

5 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

231 เหมาการแสดงพิธีเปิด , วงดนตรี สถาบนัวิจยัและพฒันา11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620024 7/8/2019

1 จ้างการแสดงต านานแมโ่พสพ1 ชดุ 11,000 บาท 11,000 บาท

2 จ้างชดุการแสดงนาฎศิลป์2 ชดุ

232 ประชาสมัพนัธ์ บนัทกึเทป ตกแตง่สถานที่ ตวัการ์ตนู ถ่ายเอกสารและท าแผ่นพบัสถาบนัวิจยัและพฒันา25,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620025 7/8/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 25,900 บาท 25,900 บาท

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

3 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ150 แผ่น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

5 คา่พิมพ์ไวนิลการแตง่กายของนกัศกึษา ขนาด 1.20*80 เมตร3 ผืน

6 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 2*4 เมตร1 ผืน

233 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02620030 30/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 24200 แผ่น 14,500 บาท 14,500 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน

3 สติ๊กเกอร์ใส PVC แบบบาง 53*70 ซม.6 แผ่น

234 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620054 15/8/2019

7 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

235 ถ่ายเอกสารประกอบการตรวจประเมิน   จ านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 108PO02620055 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 1,500 บาท 1,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

236 จดัท าเอกสารฉบบัเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  70  เลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บญุแสน นายเกรียงไกร  บญุแสน ราคาต ่าสดุ 108PO02620056 30/8/2019

1 สมทุรกรณี... 70 เลม่ 17,500 บาท 17,500 บาท

237 ถ่ายเอกสารสรุปผลการประเมิน  พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02620057 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 600 บาท 601 บาท

238 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620077 3/8/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร1 ผืน 7,500 บาท 7,500 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร20 ผืน

239 คา่สงัฆทานถวายพระ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620078 3/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส9ี ชดุ 1,800 บาท 1,800 บาท

240 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 370 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620079 5/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...7 เลม่ 3,500 บาท 3,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

241 คา่ถ่ายเอกสาร ส านกัศิลปะและวฒันธรรม12,554.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 109PO02620080 6/8/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1825108 แผ่น 12,554 บาท 12,554 บาท

242 คา่ตกแตง่สถานที่ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620081 9/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 12,000 บาท 12,000 บาท

243 คา่จ้างจดันิทรรศการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงส านกัศิลปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620082 9/8/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 10,000 บาท 10,000 บาท

244 คา่จ้างการแสดง 3 ชดุ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร 109PO02620083 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 13,000 บาท 13,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

245 คา่ถ่ายเอกสารประเมินโครงการ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620084 9/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นรองเมาส์ 3000 แผ่น 1,500 บาท 1,500 บาท

246 คา่เอกสารรูปเลม่สรุปโครงการ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620085 13/8/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 7 เลม่ 3,500 บาท 3,500 บาท

247 คา่จ้างตกแตง่สถานที่ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม15,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620086 15/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,500 บาท 15,500 บาท

248 คา่จ้างเคร่ืองเสียงและไฟฟ้าให้แสงสวา่งในงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620087 15/8/2019

1 คา่ตดัชดุประจ าชาติญ่ีปุ่ น1 ชดุ 10,000 บาท 10,000 บาท

249 คา่จ้างวงดนตรีไทย ส านกัศิลปะและวฒันธรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620088 15/8/2019

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

250 คา่จ้างการแสดง ส านกัศิลปะและวฒันธรรม9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620089 15/8/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 3 ชดุ 9,000 บาท 9,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

251 คา่จ้างการแสดง ส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620090 15/8/2019

252 คา่จ้างจดักิจกรรมออกร้านอาหารส านกัศิลปะและวฒันธรรม30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620091 15/8/2019

1 คา่เช่าร้านค้า 15 ร้าน 30,000 บาท 30,000 บาท

253 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ขนาด 4x2 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620092 15/8/2019

1 ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 ผืน 3,400 บาท 3,400 บาท

2 ตาข่ายวอลเลย์บอล 20 ผืน

254 คา่ถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการส านกัศิลปะและวฒันธรรม600.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620093 15/8/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 181200 แผ่น 600 บาท 601 บาท

255 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสีส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620094 16/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...7 เลม่ 3,500 บาท 3,500 บาท

256 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620095 20/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 100 ชดุ 6,500 บาท 6,500 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...3 เลม่

257 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620096 20/8/2019

258 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620097 20/8/2019

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

259 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620098 20/8/2019

260 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620099 20/8/2019

261 คา่เกียรติบตัรผู้ เข้าอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620100 20/8/2019

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4100 แผ่น 1,300 บาท 1,300 บาท

262 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 4*2 6 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620101 20/8/2019

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 2 ผืน 1,800 บาท 1,800 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

263 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 4*2 6 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620102 20/8/2019

264 คา่ธงญ่ีปุ่ น และคา่ออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผลิตภณัฑ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620103 20/8/2019

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 6 ผืน 3,200 บาท 3,200 บาท

2 ผ้ายางส าหรับเขียนป้าย 5 ตารางเมตร

265 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620104 20/8/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 100 ชดุ 5,000 บาท 5,000 บาท

266 คา่จ้างท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสี จ านวน 370 แผ่นส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620105 22/8/2019

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...3 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

267 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620106 20/8/2019

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 100 ชดุ 5,000 บาท 5,000 บาท

268 คา่ถ่ายเอกสาร ส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,882.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02620107 22/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นรองเมาส์ 13764 แผ่น 6,882 บาท 6,882 บาท

269 คา่ถ่ายเอกสาร ส านกัศิลปะและวฒันธรรม774.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 109PO02620108 27/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1548 แผ่น 774 บาท 775 บาท

270 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุงานบณัฑิตศกึษา3,031.00 ตกลงราคา ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 110010PO02620002 16/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6062 แผ่น 3,031 บาท 3,031 บาท

271 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน6,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  ประทมุมา นางสาวอรทยั  ประทมุมา ราคาต ่าสดุ 110PO02620025 6/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 12100 แผ่น 6,050 บาท 6,050 บาท

272 จดัท ารูปเลม่สรุปโครงการ ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  ประทมุมา นางสาวอรทยั  ประทมุมา ราคาต ่าสดุ 110PO02620026 7/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่2 เลม่ 500 บาท 501 บาท

273 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน1,363.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02620027 18/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2726 แผ่น 1,363 บาท 1,363 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

274 ตกแตง่สถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620346 1/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 2,900 บาท 2,900 บาท

275 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง วรัญญา  หมวกนว่ม วรัญญา  หมวกนว่ม ราคาต ่าสดุ 1PO02620350 3/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 9,000 บาท 9,000 บาท

276 พระบรมรูปพร้อมกรอบ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์110,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเขาค้อ คลัเลอร์แล็บ ร้านเขาค้อ คลัเลอร์แล็บ ราคาต ่าสดุ 1PO02620351 5/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...2 ชดุ 110,210 บาท 110,210 บาท

277 ท าป้ายไวนิลศนย์การเรียนรู้และฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลโปรโมชัน่ ร้านธนพลโปรโมชัน่ ราคาต ่าสดุ 1PO02620353 7/8/2019

1 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.11 ป้าย 16,500 บาท 16,500 บาท

278 ท าป้ายไวนิลศนย์การเรียนรู้และฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,500.00 เฉพาะเจาะจง แบล็คพาวเวอร์ แบล็คพาวเวอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620355 7/8/2019

1 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.11 ป้าย 16,500 บาท 16,500 บาท

279 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์450.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620358 5/8/2019
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่เกียรติบตัร 15 ใบ 450 บาท 451 บาท

280 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620359 5/8/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา15 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท

3 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่

281 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์450.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620360 5/8/2019

1 คา่เกียรติบตัร 15 ใบ 450 บาท 451 บาท

282 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์450.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620361 5/8/2019

1 คา่เกียรติบตัร 15 ใบ 450 บาท 451 บาท

283 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620362 5/8/2019

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา15 เลม่ 1,200 บาท 1,200 บาท

284 ถ่ายเอกสารและท าวฒิุบตัร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์600.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620363 5/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่6 เลม่ 600 บาท 601 บาท

285 ท าจดหมายข่าวประจ าเดือน พ.ค. 2562มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,076.70 เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ราคาต ่าสดุ 1PO02620365 8/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1500 แผ่น 4,076.70 บาท 4,076.70 บาท

286 จดัท าเอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620366 8/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...40 เลม่ 4,000 บาท 4,000 บาท

287 คา่เอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620373 9/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...80 ชดุ 7,200 บาท 7,200 บาท

288 จดัท าข้อสอบPost- test และคา่บริการการสอบ จ านวน 600 ชดุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์298,861.98 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์ราคาต ่าสดุ 1PO02620374 9/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ 298,861.98 บาท 298,861.98 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ

289 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์89,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620378 8/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1275 ชดุ 89,250 บาท 89,250 บาท

290 ไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดารักษ์  ลือชา นางธิดารักษ์  ลือชา ราคาต ่าสดุ 1PO02620381 8/8/2019

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

291 วสัดุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต ่าสดุ 1PO02620383 13/8/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...6 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

292 ถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์360.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620392 9/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 520 แผ่น 360 บาท 361 บาท

2 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่

293 เหมาออกแบบและจดัท าเว็ปไซต์สถาบนัภาษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620393 15/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

294 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,383.70 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02620394 15/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 GB15382 แผ่น 5,383.70 บาท 5,383.70 บาท

295 คา่ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620395 16/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...10 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

296 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์109,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก้ายก๊อปปี้ ร้านก้ายก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02620398 5/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...730 ชดุ 109,500 บาท 109,500 บาท

297 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์109,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองราคาต ่าสดุ 1PO02620399 2/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...730 ชดุ 109,500 บาท 109,500 บาท

298 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์109,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองราคาต ่าสดุ 1PO02620400 2/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...730 ชดุ 109,500 บาท 109,500 บาท

299 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์109,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองราคาต ่าสดุ 1PO02620401 2/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...730 ชดุ 109,500 บาท 109,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

300 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองราคาต ่าสดุ 1PO02620402 2/8/2019

301 ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์450.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620405 6/8/2019

1 ป้ายไวนิลขนาด 1*5 เมตร1 แผ่น 450 บาท 451 บาท

302 คา่จดัท ารูปเลม่สรุปผลโครงการอบรมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620407 6/8/2019

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

303 คา่จดัท ารูปเลม่คู่มือกองทนุหมู่บ้านมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620408 6/8/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

304 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 1PO02620409 6/8/2019

1 โต๊ะประชมุ 30 ชดุ 4,500 บาท 4,500 บาท

305 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์32,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ์  ใสโต นางสาวศิวภรณ์  ใสโต ราคาต ่าสดุ 1PO02620411 16/8/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...328 เลม่ 32,800 บาท 32,800 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

306 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,จ้างพิมพ์เกียรติบตัรมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,416.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620417 1/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 832 แผ่น 6,416 บาท 6,416 บาท

2 กระเป๋ายา 300 ใบ

307 พิมพ์ฉลากผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์67,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620419 14/8/2019

1 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร225 แผ่น 67,500 บาท 67,500 บาท

2 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร225 แผ่น

3 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร225 แผ่น

4 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร225 แผ่น

5 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร180 แผ่น

6 แผ่นรองตดั 30*40 เซนติเมตร270 แผ่น

308 พิมพ์ฉลากผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์78,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620420 14/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4221 แผ่น 78,550 บาท 78,550 บาท

2 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4250 แผ่น

3 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4250 แผ่น

4 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4250 แผ่น

5 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4250 แผ่น

6 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4250 แผ่น

7 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4125 แผ่น

8 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4125 แผ่น

309 จ้างออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์53,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620421 14/8/2019

1 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้ 53,000 บาท 53,000 บาท

2 ผ้าสามเหลี่ยม 1 ชิน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

310 ออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620422 14/8/2019

1 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้ 52,000 บาท 52,000 บาท

2 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

311 ออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620423 14/8/2019

1 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้ 35,000 บาท 35,000 บาท

2 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

7 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

312 ออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620424 14/8/2019

1 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้ 30,000 บาท 30,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินค้าเบด็เตล็ด 1 ชิน้

313 ป้ายช่ือพนัธุ์กล้วยไม้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสเุชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 1PO02620425 5/8/2019

1 คา่ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60*175 ซม. พร้อมติดตัง้100 ป้าย 5,000 บาท 5,000 บาท

314 ถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 1PO02620427 22/8/2019

1 ใบปริญญาบตัร 2800 แผ่น 1,400 บาท 1,400 บาท

315 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620428 19/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...100 ชดุ 15,000 บาท 15,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

316 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620430 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 60000 แผ่น 30,000 บาท 30,000 บาท

317 เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมเข้าเลม่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620431 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่27 เลม่ 6,750 บาท 6,750 บาท

318 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์545.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุนางสาวเครือวลัย์  อินทร์สขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02620432 21/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1090 แผ่น 545 บาท 546 บาท

319 จดหมายข่าวประจ าเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2562มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,819.90 เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ร้านพิษณโุลก ดอทคอม ราคาต ่าสดุ 1PO02620433 23/8/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1000 แผ่น 3,819.90 บาท 3,819.90 บาท

320 จดัท าข้อสอบและการจดัสอบ Post-test และคา่บริการการสอบมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์298,861.98 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์ราคาต ่าสดุ 1PO02620434 25/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ 298,861.98 บาท 298,861.98 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

321 จดัท าข้อสอบและการจดัสอบ Post-test และคา่บริการการสอบมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์298,861.98 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์ราคาต ่าสดุ 1PO02620435 23/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ 298,861.98 บาท 298,861.98 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...600 ชดุ

322 จดัท าไวนิลประการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620436 8/8/2019

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

323 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620437 19/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...60 ชดุ 18,000 บาท 18,000 บาท

324 จดัท าเลม่รายงานผลส ารวจฯ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620438 15/8/2019

1 คา่จ้างท าเลม่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 255010 เลม่ 3,600 บาท 3,600 บาท

325 จ้างจดัสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแกมทองราคาต ่าสดุ 1PO02620439 2/8/2019

1 จ้างเคร่ืองเสียง 20 ครัง้ 40,000 บาท 40,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

326 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,170.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620446 26/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี30 ชดุ 2,170 บาท 2,170 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร A3 70 แผ่น

3 ผ้ายางส าหรับเขียนป้าย 6 ตารางเมตร

327 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์69,020.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620452 8/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...986 ชดุ 69,020 บาท 69,020 บาท

328 เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมเข้าเลม่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620458 2/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่27 เลม่ 6,750 บาท 6,750 บาท

329 เช่าเคร่ืองเสียง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620459 16/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี ้แบง่กลุม่)1 วนั 5,000 บาท 5,000 บาท

330 คา่จดันิทรรศการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620460 16/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ออกบธู 6 บธู 30,000 บาท 30,000 บาท

331 จดัสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620464 16/8/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 10,000 บาท 10,000 บาท

332 จดัสถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620465 16/8/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 10,000 บาท 10,000 บาท

333 คา่ออกแบบรูปเลม่น าเสนอ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620466 28/8/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 9,500 บาท 9,500 บาท

334 จดัท ารูปเลม่น าเสนอ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,500.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620467 16/8/2019

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรับปรุง)...100 เลม่ 20,500 บาท 20,500 บาท

335 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620468 16/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี650 ชดุ 6,500 บาท 6,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

336 คา่บริการไฟฟ้าฉกุเฉิน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,077.27 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ราคาต ่าสดุ 1PO02620469 27/8/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 5,077.27 บาท 5,077.27 บาท

2 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน

3 ก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสมัพนัธ์1 งาน

337 ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620472 6/8/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ป้าย 1,300 บาท 1,300 บาท

338 คีย์ข้อมลูแบบประเมินความพงึพอใจมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,375.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620486 8/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1275 ชดุ 6,375 บาท 6,375 บาท

339 คีย์ข้อมลูแบบประเมินความพงึพอใจมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,705.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620487 8/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1141 ชดุ 5,705 บาท 5,705 บาท

340 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620488 8/8/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

341 จดัท าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต ขนุราชเสนา นายเขมปริต ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620489 8/8/2019

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

342 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620490 27/8/2019

1 คา่จ้างท าฉากเวที 1 งาน 35,000 บาท 35,000 บาท

343 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620491 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี30 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

344 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620492 27/8/2019

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

345 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 1PO02620493 27/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 30000 แผ่น 15,000 บาท 15,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

346 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 1PO02620494 27/8/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

347 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์14,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620495 30/8/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 28820 แผ่น 14,410 บาท 14,410 บาท

348 ติดตัง้อปุกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02620497 21/8/2019

1 จ้างท าลกูคลื่นความเร็วรถส าเร็จรูป  12  จดุ3 จดุ 6,500 บาท 6,500 บาท

2 จ้างท าลกูคลื่นความเร็วรถส าเร็จรูป  12  จดุ20 จดุ

349 ติดตัง้มา่นปรับแสง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 1PO02620501 27/8/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1 ชดุ 4,700 บาท 4,700 บาท

350 ติดตัง้อปุกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบ.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02620576 21/8/2019

1 จ้างท าลกูคลื่นความเร็วรถส าเร็จรูป  12  จดุ3 จดุ 6,500 บาท 6,500 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 จ้างท าลกูคลื่นความเร็วรถส าเร็จรูป  12  จดุ20 จดุ


