
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 13,297.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630012 5/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 26594 แผ่น 13,297 บาท 13,297 บาท

2 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 1125 พช.กองกลาง 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุการช่าง ร้านสมห์ุการช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02630013 11/11/2019

1 บอร์ดอลมิูเนียมชานอ้อยหุ้มก ามะหยี่มีกระจกบานเลื่อนล็อคกุญแจขนาด 2.5*1.15 เมตร1 ชดุ 8,300 บาท 8,300 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชดุ

3 คา่แรงยกคลทัซ์ 1 คนั

3 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 5,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630014 11/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB11900 แผ่น 5,950 บาท 5,950 บาท

4 จ้างถ่ายเอกสารชกุจ าหนา่ยครุภณัฑ์กองกลาง 234.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630015 20/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 468 แผ่น 234 บาท 235 บาท

5 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 889 พช.กองกลาง 6,948.59 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบ.โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630016 11/11/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 6,948.59 บาท 6,948.59 บาท

2 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด
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3 น า้ยาขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน

4 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 น า้กลัน่ 1 ขวด

7 ฝาครอบ 3/4 หนุ 1 อนั

8 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

9 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

10 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

6 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 889 พช.กองกลาง 4,565.26 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบ.โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630017 25/11/2019

1 คา่แรงงาน 1 งาน 4,565.26 บาท 4,565.26 บาท

2 คา่แรง 1 งาน

3 ลกูยางรัดเหล็กก้นโคลงหน้า2 ชดุ

4 ลกูหมากปีกนกลา่งซ้าย 1 ชดุ
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5 กล้องวิดีโอวงจรปิด 1 ตวั

6 แหวนรองน๊อต 1 ตวั

7 แหวนอ่าง 2 ตวั

8 น๊อตหน้าจาน 1 ตวั

7 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน4,057.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02630003 6/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 11592 แผ่น 4,057.20 บาท 4,057.20 บาท

8 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,685.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02630004 6/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7674 แผ่น 2,685.90 บาท 2,685.90 บาท

9 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน11,964.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630005 19/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6846 แผ่น 11,964 บาท 11,964 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...52 เลม่

3 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...51 เลม่

4 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...51 เลม่
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10 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน11,964.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630006 18/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6846 แผ่น 11,964 บาท 11,964 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...52 เลม่

3 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...51 เลม่

4 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...51 เลม่

11 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630007 18/11/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...30 เลม่ 1,140 บาท 1,140 บาท

12 เข้าเลม่เอกสาร กองนโยบายและแผน80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02630008 18/11/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...8 เลม่ 80 บาท 81 บาท

13 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,295.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630009 18/11/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...54 เลม่ 2,295 บาท 2,295 บาท

14 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองนโยบายและแผน1,290.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630010 18/11/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...30 เลม่ 1,290 บาท 1,290 บาท
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15 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน4,050.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630011 18/11/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...90 เลม่ 4,050 บาท 4,050 บาท

16 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,423.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 10102PO02630012 27/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4068 แผ่น 1,423.80 บาท 1,423.80 บาท

17 ถ่ายเอกสาร กองพฒันานกัศกึษา5,848.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02630011 11/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 11696 แผ่น 5,848 บาท 5,848 บาท

18 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630012 18/11/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 2,520 บาท 2,520 บาท

19 เช่ารถยนต์โดยสาร กองพฒันานกัศกึษา150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630013 25/11/2019

1 รถไถนั่งขบัอเนกประสงค์3 คนั 150,000 บาท 150,000 บาท 

20 ท าเสือ้วอร์ม กองพฒันานกัศกึษา146,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณฐัรดาเทก็ซ์ไทล์ โปรดกัส์ จ ากัดบริษัท ณฐัรดาเทก็ซ์ไทล์ โปรดกัส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10103PO02630014 25/11/2019

1 เสือ้กาว 245 ตวั 146,000 บาท 146,000 บาท

2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.47 ตวั
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21 ท าป้ายโฟมและป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิสา  แสงนก นางสาวพรรณิสา  แสงนก ราคาต ่าสดุ 10103PO02630015 28/11/2019

1 จ้างท าบอร์ดบคุลากร 1 งาน 2,200 บาท 2,200 บาท

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

22 จดัดอกไม้และตกแตง่สถานที่ กองพฒันานกัศกึษา2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิสา  แสงนก นางสาวพรรณิสา  แสงนก ราคาต ่าสดุ 10103PO02630016 28/11/2019

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

23 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองพฒันานกัศกึษา450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02630017 28/11/2019

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

24 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 102PO02630008 18/11/2019

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
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6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

25 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์2,430.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02630009 18/11/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,430 บาท 2,430 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 คา่อาหาร 1 มือ้

11 คา่อาหาร 1 มือ้

12 คา่อาหาร 1 มือ้

26 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์11,697.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02630010 15/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB23394 แผ่น 11,697 บาท 11,697 บาท

27 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,830.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02630011 26/11/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,830 บาท 1,830 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

28 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 11 พย - 15 พย 62คณะครุศาสตร์2,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 102PO02630012 26/11/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,190 บาท 2,190 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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 คา่อาหาร 1 มือ้

29 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 103PO02630002 18/11/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1819680 แผ่น 9,840 บาท 9,840 บาท

30 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,674.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630003 27/11/2019

1 ไวท์บอร์ด 7348 แผ่น 3,674 บาท 3,674 บาท

31 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,674.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630009 27/11/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 187348 แผ่น 3,674 บาท 3,674 บาท

32 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 103PO02630010 18/11/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 19680 แผ่น 9,840 บาท 9,840 บาท

33 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02630047 18/11/2019

1 ไวท์บอร์ด 19680 แผ่น 9,840 บาท 9,840 บาท

34 แผ่นพบั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630001 1/11/2019

1 ใบปริญญาบตัร 2000 แผ่น 10,000 บาท 10,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

35 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630002 4/11/2019

1 คลิปด า 1 ตวั 2,500 บาท 2,500 บาท

2 ตดัสติกเกอร์ 1 ชดุ

3 อดัจารบี 1 คนั

36 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630003 6/11/2019

1 คลิปด า 1 ตวั 2,500 บาท 2,500 บาท

2 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

3 คา่แรงรวมอ่ืน ๆ 1 คนั

37 เปลี่ยนกระจก คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโดมธราดล  อนนัตสานนายโดมธราดล  อนนัตสาน 104PO02630004 12/11/2019

1 ยางขอบประตหูน้าขวา 1 ชดุ 1,000 บาท 1,000 บาท

38 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์225.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02630008 21/11/2019

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...3 เลม่ 225 บาท 226 บาท

39 สรุปรูปเลม่โครงการ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์420.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02630009 21/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 420 บาท 421 บาท

40 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจสคราญ  จารึกสมานนางสาวใจสคราญ  จารึกสมาน ราคาต ่าสดุ 104PO02630010 14/11/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 25 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

41 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์558.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดาลกัษณ์  ลือชา นางธิดาลกัษณ์  ลือชา ราคาต ่าสดุ 104PO02630011 21/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1116 แผ่น 558 บาท 559 บาท 

42 ซ่อมบ ารุงรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630012 21/11/2019

1 ท าสีหวั+ปะผุ 1 คนั 5,600 บาท 5,600 บาท 

2 ล้างหม้อน า้ 1 ลกู

3 น า้ยาหลอ่เย็นหม้อน า้รถยนต์1 ชดุ

4 ทอ่ยางน า้มนัพวงมาลยัเพาเวอร์1 ชดุ

43 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจสคราญ  จารึกสมานนางสาวใจสคราญ  จารึกสมาน ราคาต ่าสดุ 104PO02630013 15/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่25 ชดุ 375 บาท 376 บาท

44 เหมารถบสั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02630014 14/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 รถเข็นอาหาร 1 คนั 36,000 บาท 36,000 บาท

45 เหมารถบสั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์62,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02630015 14/11/2019

1 ทรัมเป็ท 2 คนั 62,000 บาท 62,000 บาท

46 เช่ารถ,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์900.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630016 15/11/2019

2 ป้ายไวนิลนิทรรศการคณิตศาสตร์ ขนาด 60*150 ซม.1 ป้าย 900 บาท 901 บาท

47 เช่ารถ,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630017 15/11/2019

1 แว๊คเติมน า้ยาใหมร่ถตู้ 1 คนั 24,000 บาท 24,000 บาท

48 เช่ารถ,เช่าสถานที,่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630018 28/11/2019

3 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 750 บาท 751 บาท

49 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630019 14/11/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงค์เลือกตัง้นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 1,200 บาท 1,200 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี50 ชดุ

50 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่,ไวนิลคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ นายธีรภทัร  กิจจารักษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630020 28/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

51 กระดาษเขียนตอบ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630021 28/11/2019

1 กระดาษค าตอบ 100 รีม 23,000 บาท 23,000 บาท

2 สีผสมอาหาร 1000 ซอง

52 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02630022 28/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13934 แผ่น 6,967 บาท 6,967 บาท

53 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630023 28/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1200 แผ่น 600 บาท 601 บาท

54 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์600.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดาลกัษณ์  ลือชา นางธิดาลกัษณ์  ลือชา ราคาต ่าสดุ 104PO02630024 28/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1200 แผ่น 600 บาท 601 บาท

55 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์6,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02630025 28/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13934 แผ่น 6,967 บาท 6,967 บาท

56 วสัดุ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630028 28/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ตลบัชาด No.2 2 ตลบั 5,850 บาท 5,850 บาท

2 กาวตราช้าง 1 อนั

57 ถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,172.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630039 29/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8344 แผ่น 4,172 บาท 4,172 บาท

58 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,500.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630006 4/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น 2,500 บาท 2,500 บาท

59 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ900.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02630007 4/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1800 แผ่น 900 บาท 901 บาท

60 วสัดสุอบสอน คณะวิทยาการจดัการ19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 105PO02630008 5/11/2019

1 กระดาษเขียนตอบ 100 รีม 19,000 บาท 19,000 บาท

2 ซองข้อสอบ 500 ซอง

61 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630009 5/11/2019

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

62 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630010 19/11/2019

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

63 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630011 19/11/2019

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

64 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,130.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630012 19/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4260 แผ่น 2,130 บาท 2,130 บาท

65 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,144.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02630013 25/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4288 แผ่น 2,144 บาท 2,144 บาท

66 คา่จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรคณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02630014 25/11/2019

1 DVD ใหญ่พลิกแผ่นดินฟัด500 แผ่น 1,500 บาท 1,500 บาท

67 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630015 5/11/2019

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

68 คา่ถ่ายเอสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแพรแก้ว ร้านแพรแก้ว ราคาต ่าสดุ 105PO02630016 28/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

69 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแพรแก้ว ร้านแพรแก้ว ราคาต ่าสดุ 105PO02630018 28/11/2019

1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 13,000 บาท 13,000 บาท

2 กลกัหมกึ Canon BCI-8y1 กลกั

3 กลกัหมกึ HP CLJ-3600 สีด า2 กลกั

4 กลอ่งใสเ่อกสาร 2 ช่อง 10 กลอ่ง

5 แฟ้ม 2 นิว้ 10 แฟ้ม

70 คา่จดัท าเกียรติบตัร คณะวิทยาการจดัการ1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630020 19/11/2019

1 คา่จดัท าต้นฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร90 ฉบบั 1,800 บาท 1,800 บาท

71 คา่จดัท าเอกสารสรุปผลโครงการอบรมคณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630021 19/11/2019

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

72 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630022 19/11/2019

1 คา่จดัท าเอกสารการท ายทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 120 แผ่น/เลม่90 เลม่ 10,800 บาท 10,800 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

73 คา่จดัท าเกียรติบตัร คณะวิทยาการจดัการ1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630032 18/11/2019

1 คา่จดัท าต้นฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร90 ฉบบั 1,800 บาท 1,800 บาท

74 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630036 18/11/2019

1 คา่จดัท าเอกสารการท ายทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 120 แผ่น/เลม่90 เลม่ 10,800 บาท 10,800 บาท

75 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630039 28/11/2019

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

76 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630040 28/11/2019

1 โต๊ะประชมุ 30 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

77 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ600.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630041 28/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1200 แผ่น 600 บาท 601 บาท

78 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630042 27/11/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง20 ชดุ 2,000 บาท 2,000 บาท

79 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630043 27/11/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น 500 บาท 501 บาท

80 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630049 28/11/2019

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

81 สติกเกอร์ฝ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี.อินทเีรีย ร้านเอสพี.อินทเีรีย ราคาต ่าสดุ 106PO02630001 6/11/2019

1 เปลี่ยนกระจก 40 บาน 6,400 บาท 6,400 บาท

82 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,009.29 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630003 8/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7494 แผ่น 4,009.29 บาท 4,009.29 บาท

83 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,515.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630006 25/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7030 แผ่น 3,515 บาท 3,515 บาท

84 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,009.29 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630010 8/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7494 แผ่น 4,009.29 บาท 4,009.29 บาท

85 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย์ จงรักษ์ นายอาดลุย์ จงรักษ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02630017 15/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท
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86 เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630007 15/11/2019

1 คา่เช่าวงจรอินเตอร์เน็ท 1 วงจร 24,610 บาท 24,610 บาท

87 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุ พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ900.00 เฉพาะเจาะจง นางณชัยา  สโุนพนัธ์ นางณชัยา  สโุนพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 108PO02630008 18/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่9 เลม่ 900 บาท 901 บาท

88 ถ่ายเอกสารสรุปโครงการ พร้อมเข้าเลม่  จ านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 108PO02630009 6/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

89 ติดตัง้ประตสูวิง พร้อมช่องแสง  จ านวน  1   ชดุส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 108PO02630011 25/11/2019

1 ชดุสาธิต SMATV 1 ชดุ 8,000 บาท 8,000 บาท

90 คา่จ้างท าโบว์ชวั ส านกัศิลปะและวฒันธรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630002 7/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB10 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

91 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสี จ านวน 370 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630003 14/11/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...4 เลม่ 2,000 บาท 2,000 บาท

92 คา่จ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) ทางด้านศิลปวฒันธรรมส านกัศิลปะและวฒันธรรม30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630004 28/11/2019
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1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

93 คา่จ้างผลิตสื่อวีดิทศัน์เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ ส านกัศิลป์ยามถ่ินเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630005 28/11/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 40,000 บาท 40,000 บาท

94 คา่จ้างท าโบว์ชวั ส านกัศิลปะและวฒันธรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630006 7/11/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 800 แผ่น 8,000 บาท 8,000 บาท

95 คา่เช่ารถยนต์สว่นบคุคลเกิน 7 คนส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630009 29/11/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุหอประชมุประกายทอง2 วนั 5,000 บาท 5,000 บาท

96 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้า สี 15 หน้า ขาวด า 320 หน้า พร้อมเข้าเลม่สนัส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630012 18/11/2019

1 การเขียนบทโฆษณา... 6 เลม่ 3,000 บาท 3,000 บาท

97 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02630002 14/11/2019

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

98 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,009.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02630005 13/11/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4018 แผ่น 2,009 บาท 2,009 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

99 จ้างปรับปรุงสนามฟตุบอลฯ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์7,295,914.04 e-bidding บริษัท เอส.เค.โปรเฟสชัน่แนล จ ากัดบริษัท เอส.เค.โปรเฟสชัน่แนล จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630006 11/11/2019

1 ปรับปรุงระบบประปา 1 งาน 7,295,914.04 บาท 7,295,914.04 บาท

100 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,965.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02630007 13/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB14188 แผ่น 4,965.80 บาท 4,965.80 บาท

101 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,867.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02630008 13/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB13908 แผ่น 4,867.80 บาท 4,867.80 บาท

102 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,685.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02630009 22/11/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4815 แผ่น 1,685.25 บาท 1,685.25 บาท

103 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอประชมุประกายทองมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์159,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคหจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อิเล็คตริคราคาต ่าสดุ 1PO02630010 27/11/2019

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 159,650 บาท 159,650 บาท

104 เช่าห้องประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 1PO02630021 27/11/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุ 1 ชัน้ 41 ห้อง 2,000 บาท 2,000 บาท


