
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ซ่อมบ ารุงรักษารถปรับอากาศ ทะเบยีน 40-0149 พช.กองกลาง 15,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมห์ุการช่าง ร้านสมห์ุการช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02630018 3/12/2019

1 คา่สวิทซ์พดัลมแอร์ 1 ชดุ 15,100 บาท 15,100 บาท

2 มเูลย์่หน้าครัชคอมแอร์ 4 ชดุ

3 น า้ยาแอร์ฟรีออน R22 4 กิโลกรัม

4 น า้มนัคอมแอร์ 2 ลิตร

5 สายพานพดัลม 1 เส้น

6 สายพานพดัลม 1 เส้น

7 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

8 คา่แรงรวมอ่ืน ๆ 1 คนั

2 ป้ายไวนิล กองกลาง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630019 4/12/2019

1 ป้ายผ้า ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่1 ป้าย 3,000 บาท 3,000 บาท

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

3 จ้างวงดนตรีและเคร่ืองเสียง กองกลาง 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630020 4/12/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 19,000 บาท 19,000 บาท

4 คา่จดัตกแตง่สถานที่ กองกลาง 12,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630021 4/12/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 12,700 บาท 12,700 บาท

5 ซ่อมเคร่ืองปริน้เตอร์  ม.รภ.พช.60.14.001.0079กองกลาง 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630022 17/12/2019

1 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 1 ตวั 600 บาท 601 บาท

6 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุ กบม. 18 ธ.ค. 62กองกลาง 4,779.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630023 18/12/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB9558 แผ่น 4,779 บาท 4,779 บาท

7 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 24,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630024 19/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 49780 แผ่น 24,890 บาท 24,890 บาท

8 ตรายาง 4 บรรทดั พร้อมกรอบ กองกลาง 240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถนิม  สกุลมา นางสาวถนิม  สกุลมา ราคาต ่าสดุ 10101PO02630025 23/12/2019

1 บุ้ง 12 นิว้ 1 ด้าม 240 บาท 241 บาท

9 ซ่อมครุภณัฑ์ลิฟท์โดยสาร กองกลาง 109,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดบริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630026 23/12/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1 ชดุ 109,193.50 บาท 109,193.50 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก1 ชดุ

3 บอร์ดอลมิูเนียมชานอ้อยหุ้มก ามะหยี่มีกระจกบานเลื่อนล็อคกุญแจขนาด 2.5*1.15 เมตร4 ชดุ

4 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27004 ชดุ

5 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก5 ชดุ

6 หมกึเคร่ืองปริน้ HP Laser8 ชดุ

7 สถิติเพ่ือการวิจยั... 4 ชดุ

10 กระเช้าของขวญั กองกลาง 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630027 18/12/2019

1 กระเช้าของที่ระลกึ 20 กระเช้า 26,000 บาท 26,000 บาท

11 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พชงกองกลาง 11,832.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630031 25/12/2019

1 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 0 ชัว่โมง 11,832.08 บาท 11,832.08 บาท

2 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 0 ชัว่โมง

3 คิว้กระจกบงัลมหน้า 1 ชดุ

4 คิว้กระจกบงัลมหน้า 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
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คัดเลือก
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คลิ๊ปยึดแผงใต้เคร่ือง 6 ตวั

6 คลิ๊ปยึดแผ่นกันฝุ่ นบงัโคลนหน้าซ้าย6 ตวั

7 คา่แรงเปลี่ยนโช๊คอพั 0 ชัว่โมง

8 ตรวจเช็ครถสตาร์ทไมต่ิดน า้มนัไมข่ึน้และมีสายไฟขาดบริเวณแผงสายไฟหน้ารถสายสีน า้ตาลหนกูัดพร้อมแก้ไขฯ0 ชัว่โมง

9 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 1 ชัว่โมง

10 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 1 ชัว่โมง

11 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก1 ชดุ

12 หมกึเคร่ืองปริน้ HP Laser1 ชดุ

13 คา่ตดัชดุประจ าชาติญ่ีปุ่ น1 ชดุ

14 Wirecast 1 ชดุ

12 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 998 พช.กองกลาง 8,034.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630032 27/12/2019

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 8,034.64 บาท 8,034.64 บาท

2 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด
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สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
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เลขที่ ลงวันที่

3 น า้ยาขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน

4 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

7 กรองโซลา่ 1 ลกู

8 ประเก็นฝาวาล์ว 1 ตวั

9 ประเก็นเฟืองท้าย D21 1 ตวั

10 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

11 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

12 งานอ่ืน ๆ หมวดเคร่ืองปรับอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์, ใสฝ่าปิดกรองอากาศแอร์, เช็คแอร์ตดับอ่ย1 งาน

13 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630013 6/12/2019

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

14 ป้าไวนิล กองนโยบายและแผน1,875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630014 6/12/2019
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เลขที่ ลงวันที่

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ป้าย 1,875 บาท 1,875 บาท

15 คู่มือการประกันคณุภาพการศกึษากองนโยบายและแผน12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630015 6/12/2019

1 คู่มือการใช้งาน MICROSOFT...50 เลม่ 12,100 บาท 12,100 บาท

2 คู่มือการจดัท าผลงานทางวิชาการ...20 เลม่

16 คา่อาหารและอาหารวา่ง วนัที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562คณะครุศาสตร์ 1,785.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 102PO02630013 6/12/2019

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,785 บาท 1,785 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
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เหตุผลที่
คัดเลือก
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เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

17 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรีบปุผา ราคาต ่าสดุ 102PO02630014 6/12/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB11280 แผ่น 5,640 บาท 5,640 บาท

18 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630015 11/12/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่ 5,000 บาท 5,000 บาท

19 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02630016 9/12/2019

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 2...50 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

20 ถ่ายเอกสารและจดัท ารูปเลม่ คณะครุศาสตร์ 2,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 102PO02630017 11/12/2019

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...10 เลม่ 2,930 บาท 2,930 บาท

21 คา่เช่ารถปรับอากาศ คณะครุศาสตร์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทติยา  ขาวพรายนางสาวอาทติยา  ขาวพราย ราคาต ่าสดุ 102PO02630018 4/12/2019

1 คา่เช่าห้องประชมุหอประชมุประกายทอง3 วนั 36,000 บาท 36,000 บาท

22 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,560.00 เฉพาะเจาะจง เพ่ือนมีเดีย เพ่ือนมีเดีย ราคาต ่าสดุ 103PO02630004 3/12/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 สวิทซ์ปิด -เปิด 2 อนั 2,560 บาท 2,560 บาท

2 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 4 อนั

3 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 13 อนั

23 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02630005 9/12/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1810000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

24 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02630006 16/12/2019

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 1 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

25 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหงนางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02630007 17/12/2019

1 โต๊ะประชมุ 50 ชดุ 2,000 บาท 2,000 บาท

26 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสชิุรา  นวลก าแหงนางสาวสชิุรา  นวลก าแหง ราคาต ่าสดุ 103PO02630008 17/12/2019

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง50 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

27 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02630022 26/12/2019

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...24 เลม่ 960 บาท 961 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

28 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630024 26/12/2019

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...24 เลม่ 960 บาท 961 บาท

29 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ปิน้พิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ปิน้พิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630026 2/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่32 ชดุ 3,200 บาท 3,200 บาท

30 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ปิน้พิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ปิน้พิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630027 12/12/2019

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

31 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์19,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02630029 19/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 39200 แผ่น 19,600 บาท 19,600 บาท

32 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์19,387.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630030 21/12/2019

1 ประเก็นฝาวาล์ว 1 ตวั 19,387.87 บาท 19,387.87 บาท

2 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

3 ตลบัลกูปืน 1 อนั

4 ตลบัลกูปืน 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั

6 น า้ยากันปลวก 1 ขวด

7 น า้มนักึ่งสงัเคราะห์เขียว L3 แกลลอน

8 น า้มนักึ่งสงัเคราะห์เขียว G1 แกลลอน

9 ขัว้หลอด 1 อนั

10 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

11 ยางรองบชูฟันเนล 4 อนั

12 สายย ู(เล็ก) 4 อนั

13 ปลอกลกูปืนกรงนก 1 ตบั

14 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

15 ปลิน้ล็อคลกูปืนล้อ 1 ตวั

16 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

17 ฟรอย 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

18 ลกูปืน NSK6301-2 1 ชดุ

19 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

33 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630033 21/12/2019

34 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์19,387.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630034 20/12/2019

1 คลิปด า 1 ตวั 19,387.87 บาท 19,387.87 บาท

2 คา่แรง 1 งาน

3 ขัว้หลอด 1 อนั

4 สวิทซ์ปิด -เปิด 1 อนั

5 คา่แรงเปลี่ยนป๊ัมน า้ 1 คนั

6 ทนิเนอร์ 1 ขวด

7 น า้มนักึ่งสงัเคราะห์เขียว L3 แกลลอน

8 น า้มนักึ่งสงัเคราะห์เขียว G1 แกลลอน

9 ขัว้หลอด 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 สวิทซ์ปิด -เปิด 1 อนั

11 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 4 อนั

12 สายย ู(เล็ก) 4 อนั

13 แฝก 1 ตบั

14 คลิปด า 1 ตวั

15 คลิปด า 1 ตวั

16 คลิปด า 1 ตวั

17 ขัว้หลอด 1 อนั

18 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

19 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

35 ถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630040 1/12/2019

2 การเขียนบทโฆษณา... 90 เลม่ 4,500 บาท 4,500 บาท

36 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630017 3/12/2019



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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

37 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02630019 3/12/2019

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

38 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ975.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02630023 12/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1950 แผ่น 975 บาท 976 บาท

39 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02630024 12/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร A1 600 แผ่น 300 บาท 301 บาท

40 คา่จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรคณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02630025 9/12/2019

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

41 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ575.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02630026 13/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1150 แผ่น 575 บาท 576 บาท

42 คา่จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์หลกัสตุรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจดัวางสตดูิโอ ร้านจดัวางสตดูิโอ ราคาต ่าสดุ 105PO02630027 9/12/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)300 เลม่ 5,100 บาท 5,100 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง
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43 คา่จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์หลกัสตุรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจดัวางสตดูิโอ ร้านจดัวางสตดูิโอ ราคาต ่าสดุ 105PO02630028 9/12/2019

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)300 เลม่ 5,100 บาท 5,100 บาท

44 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ115.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630029 13/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 230 แผ่น 115 บาท 116 บาท

45 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ7,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630030 13/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 15500 แผ่น 7,750 บาท 7,750 บาท

46 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ660.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02630031 13/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1320 แผ่น 660 บาท 661 บาท

47 คา่จดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการคณะวิทยาการจดัการ400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน ราคาต ่าสดุ 105PO02630033 4/12/2019

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

48 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ1,550.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน ราคาต ่าสดุ 105PO02630034 4/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี50 ชดุ 1,550 บาท 1,550 บาท

49 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมคณะวิทยาการจดัการ10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ นางปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630035 18/12/2019
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1 คา่จดัท าเอกสารการท ายทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 120 แผ่น/เลม่90 เลม่ 10,800 บาท 10,800 บาท

50 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ4,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630037 18/12/2019

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

51 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ300.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจริญ ราคาต ่าสดุ 105PO02630038 24/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 600 แผ่น 300 บาท 301 บาท

52 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12,200.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชธยา  แป้นวงษา นางเพชธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02630004 3/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19600 แผ่น 12,200 บาท 12,200 บาท

2 คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง...60 เลม่

53 ซองข้อสอบ และกระดาษเขียนตอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630005 3/12/2019

1 กระดาษ A4 70 g 500 แผ่น (Master Paper)50 รีม 20,500 บาท 20,500 บาท

2 ซองน า้ตาล 10 X 13 1300 ซอง

54 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชธยา  แป้นวงษา นางเพชธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02630007 3/12/2019

2 คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง...60 เลม่ 2,400 บาท 2,400 บาท
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55 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชธยา  แป้นวงษา นางเพชธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02630008 3/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19600 แผ่น 9,800 บาท 9,800 บาท

56 ซองข้อสอบ และกระดาษเขียนตอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630009 3/12/2019

1 กระดาษ A4 70 g 500 แผ่น (Master Paper)50 รีม 20,500 บาท 20,500 บาท

2 ซองน า้ตาล 10 X 13 1300 ซอง

57 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,009.29 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630011 9/12/2019

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

58 ซองข้อสอบ และกระดาษเขียนตอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630012 3/12/2019

1 กระดาษ A4 70 g 500 แผ่น (Master Paper)50 รีม 20,500 บาท 20,500 บาท

2 ซองน า้ตาล 10 X 13 1300 ซอง

59 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630015 19/12/2019

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5200 แผ่น 2,600 บาท 2,600 บาท

60 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,009.29 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630016 9/12/2019
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 7494 แผ่น 4,009.29 4,010.29

61 ขยายวงจรเช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ154,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630010 2/12/2019

1 จ้างดแูลระบบสารสนเทศ1 ระบบ 154,680 บาท 154,680 บาท

62 เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630012 12/12/2019

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

63 คา่จ้างลงพืน้ที่จดัเก็บข้อมลูทางด้านศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินส านกัศิลปะและวฒันธรรม50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630007 12/12/2019

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 50,000 บาท 50,000 บาท

64 คา่สรุปเลม่โครงการ จ านวน 5 เลม่ๆ ละ 360 บาท หน้าสีไมน้่อยกวา่ 20 หน้า หน้าขาวด าไมก่วา่ 300 หน้า ปกสีส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630008 12/12/2019

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,800 บาท 1,800 บาท

65 คา่พิมพ์หนงัสือสมบตัิเมืองเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630010 23/12/2019

1 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์...400 เลม่ 50,000 บาท 50,000 บาท

66 คา่จ้างจดันิทรรศการวฏัสงสารพืน้บ้านเพชรบรูณ์ เร่ือง การเจ็บส านกัศิลปะและวฒันธรรม95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630011 23/12/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 95,000 บาท 95,000 บาท
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67 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630013 13/12/2019

1 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร2 ผืน 4,200 บาท 4,200 บาท

2 คา่พิมพ์ไวนิล ขนาด 1*3 เมตร20 ผืน

68 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630014 13/12/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 6,800 บาท 6,800 บาท

69 คา่จดัซุ้มกิจกรรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630015 13/12/2019

1 จ้างจดัซุ้มนิทรรศการเดพระเกียรติ3 ซุ้ม 6,000 บาท 6,000 บาท

70 คา่จ้างเคร่ืองเสียงและวงดนตรี ส านกัศิลปะและวฒันธรรม12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630016 13/12/2019

1 จ้างดนตรีไทยเคร่ืองคู่ 1 วง 12,000 บาท 12,000 บาท

71 เคร่ืองสงัเวยแมโ่พสพ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม15,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630017 19/12/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,700 บาท 15,700 บาท

72 คา่จ้างท าฉัตรข้าว 9 ชัน้ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630018 19/12/2019

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ 5,000 บาท 5,000 บาท
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73 คา่จ้างประกอบพิธีสูข่วญัข้าว ส านกัศิลปะและวฒันธรรม4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630019 19/12/2019

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

74 คา่จ้างวงดนตรีไทย ส านกัศิลปะและวฒันธรรม12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630020 19/12/2019

1 จ้างดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครู1 วง 12,000 บาท 12,000 บาท

75 คา่จดัสถานที่ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630021 19/12/2019

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

76 คา่ถ่ายเอกสารแบบประเมินโครงการ 200 แผ่นส านกัศิลปะและวฒันธรรม100.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630022 19/12/2019

1 แผ่นรองเมาส์ 200 แผ่น 100 บาท 101 บาท

77 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630023 19/12/2019

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

2 คา่ไวนิลประชาสมัพนัธ์การแตง่กายนกัศกึษาคณะมนษุย์ ขนาด 2*3 เมตร20 ผืน

78 คา่จ้างเคร่ืองเสียงและไฟฟ้าบริเวณงานส านกัศิลปะและวฒันธรรม12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630024 19/12/2019

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 12,000 บาท 12,000 บาท
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79 คา่การแสดง 3 ชดุ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630025 19/12/2019

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

2 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ

3 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ

80 คา่สงัฆทานถวายพระ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630026 19/12/2019

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

81 ท าป้ายไวนิล และแผ่นพบั ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน26,350.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 110PO02630003 13/12/2019

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร4 ป้าย 26,350 บาท 26,350 บาท

2 จ้างท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์7000 แผ่น

82 จ้างปรับปรุงสนามฟตุบอลฯ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,053,285.50 e-bidding บ.เอส.เค โปรเฟสชัน่แนล บ.เอส.เค โปรเฟสชัน่แนล ราคาต ่าสดุ 1PO02630011 3/12/2019

1 ก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสมัพนัธ์1 งาน 4,053,285 บาท 4,053,285 บาท

83 จดัท าป้ายโครงการพฒันาสถาบนัภาษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์59,000.00 เฉพาะเจาะจง ธิงค์พลสั ทเูก๊ตเตอร์ ธิงค์พลสั ทเูก๊ตเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630012 9/12/2019

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 59,000 บาท 59,000 บาท
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84 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,283.10 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค. เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค. เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02630013 13/12/2019

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB3666 แผ่น 1,283.10 บาท 1,283.10 บาท

85 จ้างเหมารถตู้ รับแขกกิตติมศกัดิ์และผู้ติดตาม ณ จงัหวดัพิษณโุลกมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630014 18/12/2019

1 บงัแทรก 1 คนั 5,000 บาท 5,000 บาท

86 เอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630015 18/12/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...80 ชดุ 6,400 บาท 6,400 บาท

87 เอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630016 18/12/2019

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...50 ชดุ 15,000 บาท 15,000 บาท

88 เหมารถตู้ รับวิทยากร ณ จงัหวดัพิษณโุลกมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630017 18/12/2019

1 บงัแทรก 1 คนั 3,000 บาท 3,000 บาท

89 เหมาซ่อมแซมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์430,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นริศราพาณิชย์ 2019หจก.นริศราพาณิชย์ 2020 ราคาต ่าสดุ 1PO02630018 17/12/2019

1 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน า้ ขนาด 40 เซนติเมตร จ านวน 170 ทอ่น พร้อมบอ่พกัจ านวน 4 จดุ1 งาน 430,000 บาท 430,000 บาท

90 ก่อสร้างที่ตัง้ถังน า้ ส าหรับตู้น า้ดื่ม และปรับปรุงพืน้คอนกรีตมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์55,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริคหจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริคราคาต ่าสดุ 1PO02630019 11/12/2019
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1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 55,600 บาท 55,600 บาท

91 ก่อสร้างที่ตัง้ถังน า้ ส าหรับตู้น า้ดื่ม และปรับปรุงพืน้คอนกรีตมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์55,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริคหจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริคราคาต ่าสดุ 1PO02630020 9/12/2019

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 55,600 บาท 55,600 บาท


