
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 8,099.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ป ก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ป ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620160 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16198 แผ่น 8,099 บาท 8,099 บาท

2 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเชพรบรูณ์โพสต์กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620162 9/9/2019

1 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์1000 ฉบบั 7,000 บาท 7,000 บาท

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองกลาง 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620163 6/9/2019

1 500 อกัษรจีนต้องรู้ เลม่ 2...665 เลม่ 6,650 บาท 6,650 บาท

4 ก าจดัสิ่งปฏกิูล กองกลาง 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620165 10/9/2019

1 บอ่บอลพลาสติกพร้อมลกูบอล3 บอ่ 900 บาท 901 บาท

5 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุกองกลาง 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  อาจศิริ นางสมปอง  อาจศิริ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620166 4/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4500 แผ่น 2,250 บาท 2,250 บาท

6 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 4,969.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620167 13/9/2019
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วงเงนิ
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กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A49938 แผ่น 4,969 บาท 4,969 บาท

7 ถ่ายเอกสาร ประกอบการประชมุ 1 รายการกองกลาง 4,154.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ป ก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ป ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620168 17/9/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 8308 แผ่น 4,154 บาท 4,154 บาท

8 จ้างจดัตกแตง่สถานที่ กองกลาง 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620169 18/9/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 9,600 บาท 9,600 บาท

9 ท าหนงัสือที่ระลกึ กองกลาง 20,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620170 18/9/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...300 เลม่ 20,100 บาท 20,100 บาท

10 คา่เช่าเคร่ืองเสียง กองกลาง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620171 18/9/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

11 คา่จ้างดนตรีนกัร้อง กองกลาง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620172 18/9/2019

1 จ้างดนตรีไทยเคร่ืองคู่ 1 วง 15,000 บาท 15,000 บาท
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

12 ไวนิล กองกลาง 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620173 18/9/2019

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

13 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน กข 1999กองกลาง 217.21 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620174 16/9/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ 217.21 บาท 217.21 บาท

14 เปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบยีน กจ 9145 พช.กองกลาง 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ์ คาร์เซอร์วิส (ส านกังานใหญ่)ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ์ คาร์เซอร์วิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต ่าสดุ 10101PO02620175 23/9/2019

1 ยางมิชลิน XZE 295/80-22.54 เส้น 22,000 บาท 22,000 บาท

15 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 1125 พช.กองกลาง 7,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุ การช่าง ร้านสมห์ุ การช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02620176 23/9/2019

1 ไก่เนือ้ 1 คู่ 7,030 บาท 7,030 บาท

2 petridish 15*100 mm. 1 คู่

3 กรอบรูป (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ชดุ

4 คา่สวิทซ์พดัลมแอร์ 1 ชดุ
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก1 ชดุ

6 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์1 ชดุ

16 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน 40-0149กองกลาง 9,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุ การช่าง ร้านสมห์ุ การช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02620177 20/9/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง4 ชดุ 9,735 บาท 9,735 บาท

2 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

3 หลอดไฟดาวไลท์ 4 ดวง

4 เปลี่ยนเบรคเกอร์ 1 เฟส 2 ชดุ

5 ชดุไฟตดัหมอกหน้าขวา E252 ชดุ

6 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...1 ชดุ

7 หมกึเคร่ืองปริน้ HP Laser1 ชดุ

8 บงัแทรก 1 คนั
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

17 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 1125 พช.กองกลาง 7,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุ การช่าง ร้านสมห์ุ การช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02620178 20/9/2019

1 ไก่เนือ้ 1 คู่ 7,030 บาท 7,030 บาท

2 petridish 15*100 mm. 1 คู่

3 กรอบรูป (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ชดุ

4 คา่สวิทซ์พดัลมแอร์ 1 ชดุ

5 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก1 ชดุ

6 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์1 ชดุ

18 ท าโลเ่กียรติคณุ กองกลาง 113,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารัตน์  หอยสงัข์ นางสาวสภุารัตน์  หอยสงัข์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620179 20/9/2019

1 โลเ่ชิดชเูกียรติบคุคลดีเดน่7 โล่ 113,000 บาท 113,000 บาท

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

3 คา่จดัพิมพ์หนงัสือรายงานประจ าปี 2550 คณะวิทยาการจดัการ500 เลม่
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 กระดาษพบัดาว 7 ชิน้

19 คา่เช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีกองกลาง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารัตน์  หอยสงัข์ นางสาวสภุารัตน์  หอยสงัข์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620180 20/9/2019

1 คา่เช่าเคร่ืองเสียง 1 ชดุ 8,000 บาท 8,000 บาท

2 ชดุสื่อเคร่ืองดนตรี 1 ชดุ

20 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02620181 26/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1090 แผ่น 545 บาท 546 บาท

21 เหมาท ากรอบพระฉายาลกัษณ์ กองกลาง 79,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรศิลป์ ร้านอกัษรศิลป์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02620182 11/9/2019

1 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...1 ชดุ 79,000 บาท 79,000 บาท

22 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พช.กองกลาง 21,017.49 เฉพาะเจาะจง บ.เพชรบรูณ์ ฮอนด้าคาร์ จ ากัดบ.เพชรบรูณ์ ฮอนด้าคาร์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02620183 23/9/2019

1 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 1 ชัว่โมง 21,017.49 บาท 21,017.49 บาท

2 ลกูปืนล้อ D21 1 ชดุ
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 บู๊ชสลกัคอม้า 1 อนั

4 คา่บริการนอกสถานที่จงัหวดัเพชรบรูณ์1 ชัว่โมง

5 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 5 ชัว่โมง

6 ลกูหมากแร็ก 1 ชดุ

7 ซีลฝาวาล์ว 1 ตวั

8 ซีลท้ายเกียร์ 1 ชดุ

9 สีน า้ 1 กระป๋อง

10 น า้มนั Power 1 กระป๋อง

11 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 2 ชดุ

12 ขัว้หลอด 2 อนั

13 สวิทซ์ปิด -เปิด 2 อนั
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เหตุผลที่
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

14 แหวนรอง 14 ม.ม. 2 ตวั

15 คา่ตดัชดุประจ าชาติญ่ีปุ่ น1 ชดุ

16 กล้องวิดีโอวงจรปิด 1 ตวั

17 ซิลเพลา+ปลายเกียร์ 1 ตวั

18 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง1 ตวั

19 ตู้ เอกสาร ขนาด 800 * 400 *1560 ซม.2 ตวั

23 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,559.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02620042 2/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4455 แผ่น 1,559.25 บาท 1,559.25 บาท

24 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน672.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02620043 5/9/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1344 แผ่น 672 บาท 673 บาท

25 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,517.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02620044 5/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A41200 แผ่น 2,517 บาท 2,517 บาท

2 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A42952 แผ่น

3 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4882 แผ่น

26 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,000.00 เฉพาะเจาะจง A&P นานาภณัฑ์ A&P นานาภณัฑ์ ราคาต ่าสดุ 10102PO02620045 10/9/2019

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A42000 แผ่น 1,000 บาท 1,000 บาท

27 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน12,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620046 19/9/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 141 เลม่ 12,690 บาท 12,690 บาท

28 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02620047 24/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 20000 แผ่น 15,000 บาท 15,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่25 เลม่

29 ถ่ายเอกสาร กองพฒันานกัศกึษา5,492.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02620073 4/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10984 แผ่น 5,492 บาท 5,492 บาท

30 ติดตัง้มุ้ งลวด จ านวน 3 รายการ กองพฒันานกัศกึษา13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 10103PO02620076 17/9/2019

1 เปลี่ยนกระจก 6 บาน 13,800 บาท 13,800 บาท

2 หน้าตา่งกระจกพร้อมโครงอลมิูเนียม กว้าง 80 ซม. ยาว 90 ซม.6 บาน

3 ติดตัง้พร้อมประตหู้องประชมุ 212 บาน

31 ติดตัง้มุ้ งลวด จ านวน 3 รายการ กองพฒันานกัศกึษา13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 10103PO02620077 24/9/2019

1 เปลี่ยนกระจก 6 บาน 13,800 บาท 13,800 บาท

2 หน้าตา่งกระจกพร้อมโครงอลมิูเนียม กว้าง 80 ซม. ยาว 90 ซม.6 บาน

3 ติดตัง้พร้อมประตหู้องประชมุ 212 บาน

32 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี502.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 101PO02620012 10/9/2019

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A41004 แผ่น 502 บาท 503 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

33 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี502.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 101PO02620013 5/9/2019

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A41004 แผ่น 502 บาท 503 บาท

34 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์4,407.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02620114 3/9/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB8814 แผ่น 4,407 บาท 4,407 บาท

35 วสัดุ คณะครุศาสตร์35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 102PO02620115 2/9/2019

1 ปกการ์ด A4 120g 180 แผ่น100 หอ่ 35,000 บาท 35,000 บาท

2 ปกการ์ด A4 120g 180 แผ่น100 หอ่

3 ซองข้อสอบ 1000 ซอง

36 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620116 5/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 560 บาท 561 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

37 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620117 13/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,330 บาท 1,330 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

38 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620118 13/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 980 บาท 981 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

39 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,190.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620119 13/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,190 บาท 1,190 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

40 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620120 13/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,540 บาท 1,540 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

41 คา่ถ่ายเอกสารและจดัท าคู่มือ คณะครุศาสตร์13,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02620121 13/9/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...75 เลม่ 13,650 บาท 13,650 บาท

42 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,715.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620122 16/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,715 บาท 1,715 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

43 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,505.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620123 16/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,505 บาท 1,505 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

44 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620124 24/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,750 บาท 1,750 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

45 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02620125 30/9/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,100 บาท 2,100 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

11 คา่อาหาร 1 มือ้

12 คา่อาหาร 1 มือ้

46 ไวนิล,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620197 2/9/2019

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

47 ไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02620199 2/9/2019

3 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 600 บาท 601 บาท

48 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,112.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620200 3/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4224 แผ่น 2,112 บาท 2,112 บาท

49 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02620201 3/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 4000 แผ่น 2,000 บาท 2,000 บาท

50 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์9,813.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620202 3/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19626 แผ่น 9,813 บาท 9,813 บาท

51 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์21,375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02620203 3/9/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 140 เลม่ 21,375 บาท 21,375 บาท

2 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...55 เลม่

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...140 เลม่

52 ไวนิลโรอพั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02620204 3/9/2019

1 กาวตราช้าง 2 อนั 3,000 บาท 3,000 บาท

53 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์13,689.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620205 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 27378 แผ่น 16,689 บาท 16,689 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

54 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,402.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02620206 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4804 แผ่น 2,402 บาท 2,402 บาท

55 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,339.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02620207 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 12678 แผ่น 6,339 บาท 6,339 บาท

56 ไวนิลโรอพั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02620208 3/9/2019

1 กุญแจ (ใหญ่) 2 อนั 3,000 บาท 3,000 บาท

57 ปรับปรุงห้องเรียน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์110,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี.อินทเีรีย ร้านเอสพี.อินทเีรีย ราคาต ่าสดุ 104PO02620209 16/9/2019

1 ปรับปรุงหอประชมุประกายเพชร ระยะ 11 งาน 110,000 บาท 110,000 บาท

58 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620191 2/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 800 แผ่น 400 บาท 401 บาท

59 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620192 2/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6400 แผ่น 3,200 บาท 3,200 บาท

60 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพร  คอมพิวเตอร์ สมพร  คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสดุ 105PO02620193 12/9/2019

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

61 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ15,170.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์ คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์ คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02620194 17/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 30340 แผ่น 15,170 บาท 15,170 บาท

62 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี200.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์ คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์ คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 106PO02620133 2/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 400 แผ่น 200 บาท 201 บาท

63 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,370.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฏา  อทุยัดา นางสาวตรีชฏา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02620134 3/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4740 แผ่น 2,370 บาท 2,370 บาท

64 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี524.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 106PO02620135 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1048 แผ่น 524 บาท 525 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

65 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ นายศานิตย์  สวุรรณวงศ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02620136 5/9/2019

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

66 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,016.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02620137 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2032 แผ่น 1,016 บาท 1,016 บาท

67 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21,592.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02620138 6/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 43184 แผ่น 21,592 บาท 21,592 บาท

68 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา22,270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620007 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 44540 แผ่น 22,270 บาท 22,270 บาท

69 เหมาท าผลิตภณัฑ์ต้นแบบ สถาบนัวิจยัและพฒันา28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620017 9/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 2 งาน 28,000 บาท 28,000 บาท

70 ท าตราสินค้า โรล์อพั แผ่นพบั รูปเลม่สถาบนัวิจยัและพฒันา150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620018 6/9/2019
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 150,000 บาท 150,000 บาท

2 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 10 ชดุ

3 ใบปริญญาบตัร 5000 แผ่น

4 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...200 เลม่

71 เหมาท าตราสินค้า โรล์อพั แผ่นพบั รูปเลม่สถาบนัวิจยัและพฒันา150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620019 6/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 150,000 บาท 150,000 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 10 ชดุ

3 จ้างท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์5000 แผ่น

4 การเขียนบทโฆษณา... 200 เลม่

72 ท ากระเป๋าใสเ่อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ สเต็บ จ ากัด บริษัท แกรนด์ สเต็บ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 107PO02620027 6/9/2019

1 กระเป๋า 230 ใบ 69,000 บาท 69,000 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

73 จดัท าเลม่รายงาน แผ่นพบั เลม่คู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันา320,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต ่าสดุ 107PO02620028 6/9/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...300 เลม่ 320,000 บาท 320,000 บาท

2 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ5000 แผ่น

3 การเขียนบทโฆษณา... 500 เลม่

74 บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวน  1 งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02620058 10/9/2019

3 จ้างพฒันาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 123,750 บาท 123,750 บาท

75 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02620059 16/9/2019

8 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

76 ท าบตัรนกัศกึษา ภาคปกติ ปี 2562ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน57,350.00 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ราคาต ่าสดุ 110PO02620028 2/9/2019

1 บตัรนกัศกึษาศนูย์บงึสามพนั (กศ.ปช.)1147 บตัร 57,350 บาท 57,350 บาท

77 ท าบตัรนกัศกึษา ภาค กศ.ปช. ปี 2562ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน10,200.00 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ราคาต ่าสดุ 110PO02620029 3/9/2019
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เลขที่ ลงวันที่

1 บตัรนกัศกึษาศนูย์พิจิตร (กศ.ปช.)204 บตัร 10,200 บาท 10,200 บาท

78 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน2,408.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  ประทมุมา นางสาวอรทยั  ประทมุมา ราคาต ่าสดุ 110PO02620030 9/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4816 แผ่น 2,408 บาท 2,408 บาท

79 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน12,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี ราคาต ่าสดุ 110PO02620031 11/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 24250 แผ่น 12,125 บาท 12,125 บาท

80 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน12,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี ราคาต ่าสดุ 110PO02620032 6/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 24250 แผ่น 12,125 บาท 12,125 บาท

81 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,จ้างพิมพ์เกียรติบตัรมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620429 1/9/2019

3 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

82 มา่นปรับแสง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 1PO02620496 5/9/2019

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

เลขที่ ลงวันที่

83 เหมาเก็บข้อมลูติดตามผลการด าเนินงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว  รัตนวยั นายนรัตว  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620498 3/9/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 70,000 บาท 70,000 บาท

84 เหมาวิเคระห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว  รัตนวยั นายนรัตว  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620499 3/9/2019

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

85 เข้าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว  รัตนวยั นายนรัตว  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 1PO02620500 3/9/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

86 ป้ายไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสโมสรศิลป์ ร้านสโมสรศิลป์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620502 6/9/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 15,570 บาท 15,570 บาท

2 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย

3 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)2 ป้าย

4 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย
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เลขที่ ลงวันที่

87 จดัท าเอกสารยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02620503 6/9/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...600 เลม่ 170,000 บาท 170,000 บาท

2 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...400 เลม่

88 ตกแตง่สถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620504 4/9/2019

1 ตกแตง่สถานที่ โครงการจดัประชมุทางวิชาการนิติศาสตร์1 งาน 3,000 บาท 3,000 บาท

89 เหมาส ารวจเก็บข้อมลู,วิเคราะห์ข้อมลู,พิมพ์ข้อมลูมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์90,580.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620505 4/9/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 90,580 บาท 90,580 บาท

2 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1... 10 เลม่

3 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

90 ถ่ายเอกสาร ผลิตภณัฑ์ที่ 1  กาแฟมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620506 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท
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2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

91 ถ่ายเอกสาร ผลิตภณัฑ์ที่ 2 แมคคาเดเมียมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620507 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่2 ชดุ

92 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 3  ขิงหยองรสสาหร่ายมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620508 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่2 ชดุ

93 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 4 ไข่เค็มมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620509 5/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม2 เลม่

94 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 5 กระเป๋ามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620510 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

95 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 6  น า้ปลาหวานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620511 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

96 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 7  ยาดมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620512 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

97 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 8  กล้วยกวนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620513 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

98 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 9  ของที่ระลกึมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620514 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

99 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 10 ปลาสวายมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620515 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

100 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 11  น า้ผึง้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620516 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

101 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 12 ขิงแช่อ่ิมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620517 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

102 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 13  น า้มนัมะพร้าวมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620518 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

103 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 14 เคร่ืองหนงัมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620519 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

104 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 15 พรมเช็ดเท้ามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620520 5/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

105 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 16  เม็ดบวัอบแห้งมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620521 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

106 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 17 สบูข้่าวไรซ์เบอร่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620522 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

107 ถ่ายเอกสารผลิตภณัฑ์ที่ 18  กล้วยไส้มะขามมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620523 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2340 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม20 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่2 เลม่

108 เหมาท าเอกสารกิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620524 4/9/2019

1 คา่ตรวจวิเคราะห์น า้ 30 งาน 25,500 บาท 25,500 บาท

2 จ้างขดุตกแตง่สระน า้ 1 งาน

109 เหมาลงพืน้ที่ท าเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์89,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620525 4/9/2019

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 89,500 บาท 89,500 บาท

2 คา่แรงงาน 30 งาน

3 จ้างเขียนแบบปรับปรุงอาคารหอพกันกัศกึษา1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

110 จ้างถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,540.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  สนใจ นายอรุณ  สนใจ ราคาต ่าสดุ 1PO02620526 6/9/2019

1 คา่จ้างจดัท า เขียนข้อมลู ลงแผ่นซีดี3080 แผ่น 1,540 บาท 1,540 บาท

111 เหมาด าเนินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์183,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  สนใจ นายอรุณ  สนใจ ราคาต ่าสดุ 1PO02620527 6/9/2019

1 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน 183,000 บาท 183,000 บาท

2 จ้างขดุตกแตง่สระน า้ 1 งาน

3 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน

4 คา่แรงงาน 1 งาน

5 การเขียนบทโฆษณา... 10 เลม่

6 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...10 เลม่

7 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet2 งาน

112 จดัท ารูปเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620528 11/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

113 คีย์ข้อมลูและเหมาวิเคราะห์ข้อมลูมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,785.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620529 11/9/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1757 ชดุ 8,785 บาท 8,785 บาท

114 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02620530 11/9/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...361 ชดุ 36,100 บาท 36,100 บาท

115 จดัท าข้อสอบและการจดัสอบ TOEFL ITP  และคา่บริการการสอบมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์240,385.60 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์ราคาต ่าสดุ 1PO02620531 12/9/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...254 ชดุ 240,385.60 บาท 240,385.60 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...254 ชดุ

116 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620533 5/9/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 2,800 บาท 2,800 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่100 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

117 จ้างเหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620534 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

118 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620535 5/9/2019

1 จ้างเหมาปกูระเบือ้ง 1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

119 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี นายเกือ้กูล  พิมพ์ดี ราคาต ่าสดุ 1PO02620536 5/9/2019

1 จ้างเหมาปกูระเบือ้ง 1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

120 ท าป้ายอคิลิคพร้อมขาตัง้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620537 5/9/2019

1 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์15 ชดุ 30,000 บาท 30,000 บาท

121 เหมาท าฐานข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620538 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 100,000 บาท 100,000 บาท

122 คา่ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,410.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620539 5/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 2,410 บาท 2,410 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส6ี1 ชดุ

123 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,350.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620540 5/9/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 2,350 บาท 2,350 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พร้อมเข้าเลม่55 ชดุ

124 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,450.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620541 11/9/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 2,450 บาท 2,450 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่65 ชดุ

125 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620542 11/9/2019

126 ถ่ายเอกสาร , ไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,450.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620543 5/9/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 2,450 บาท 2,450 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่65 ชดุ

127 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620544 5/9/2019

1 จ้างเหมาปกูระเบือ้ง 1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

128 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620545 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

129 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620546 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

130 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620547 12/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

131 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620548 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

132 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620549 5/9/2019

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

133 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620550 5/9/2019

1 จ้างเหมาปกูระเบือ้ง 1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

134 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620551 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

135 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620552 5/9/2019

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

136 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620553 5/9/2019

137 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620554 5/9/2019

1 จ้างเหมาปกูระเบือ้ง 1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท



แบบ  สขร.1
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

138 จดัท าจดหมายข่าว ประจ าเดือน ส.ค.-ก.ย. 62มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,281.23 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620555 12/9/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB639 แผ่น 2,281.23 บาท 2,281.23 บาท

139 เหมาเก็บข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620556 5/9/2019

1 คา่จ้างเหมาตดัเย็บ 1 งาน 60,000 บาท 60,000 บาท

140 เหมาคีย์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620557 5/9/2019

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

141 เหมาวิเคราะห์ข้อมลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02620558 5/9/2019

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

142 ท าเลม่เผยแพร่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์350,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620559 3/9/2019

1 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน1000 เลม่ 350,000 บาท 350,000 บาท

143 ท าแผ่นพบั มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620560 3/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ5000 แผ่น 50,000 บาท 50,000 บาท

144 จดัท ารายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620561 3/9/2019

1 การรายงานข่าวชัน้สงู วิ่งไปกับข่าว ก้าวไปกับโลก30 เลม่ 7,500 บาท 7,500 บาท

145 ถ่ายเอกสาร ผลิตภณัฑ์ที่ 1-18 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์41,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620562 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 42120 แผ่น 41,310 บาท 41,310 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม450 เลม่

146 ถ่ายเอกสารสรุปโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,510.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620563 5/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่18 เลม่ 3,510 บาท 3,510 บาท

147 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดารักษ์  ลือชา นางธิดารักษ์  ลือชา ราคาต ่าสดุ 1PO02620564 13/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 11600 แผ่น 5,800 บาท 5,800 บาท

148 เข้าเลม่เอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดารักษ์  ลือชา นางธิดารักษ์  ลือชา ราคาต ่าสดุ 1PO02620565 16/9/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การเขียนบทโฆษณา... 92 เลม่ 9,200 บาท 9,200 บาท

149 ท าแผ่นพบั มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02620566 3/9/2019

1 คา่จดัพิมพ์แผ่นพบัราชภฏัวิชาการ5000 แผ่น 50,000 บาท 50,000 บาท

150 คา่ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,560.00 ตกลงราคา ร้านบ ีจี  ศกึษาภณัฑ์ ร้านบ ีจี  ศกึษาภณัฑ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620570 17/9/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6320 แผ่น 5,560 บาท 5,560 บาท

2 คา่เข้าเลม่ 30 เลม่

151 ท าโล่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620573 18/9/2019

1 โลเ่ชิดชเูกียรติบคุคลดีเดน่60 โล่ 72,000 บาท 72,000 บาท

152 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์11,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ นางสาวบศุรินทร์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620574 18/9/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...130 เลม่ 11,050 บาท 11,050 บาท

153 เพ่ือท ากรอบอะคลิลิค มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์40,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรศิลป์ ร้านอกัษรศิลป์ ราคาต ่าสดุ 1PO02620577 23/9/2019
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 จดัท ากรอบเกียรติบตัรเชิดชเูกียรติ28 กรอบ 40,200 บาท 40,200 บาท

2 จดัท ากรอบเกียรติบตัรเชิดชเูกียรติ10 กรอบ

3 จดัท ากรอบเกียรติบตัรเชิดชเูกียรติ82 กรอบ

4 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1 ชดุ

154 คา่บริการไฟฟ้าขดัข้อง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์536.14 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์ราคาต ่าสดุ 1PO02620578 25/9/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 536.14 บาท 536.14 บาท


