
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 3,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630028 7/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7310 แผ่น 3,655 บาท 3,655 บาท

2 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์บสัปรับอากาศ ทะเบยีน 40-0149 พช.กองกลาง 7,968.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)ราคาต ่าสดุ 10101PO02630029 9/1/2020

1 คา่บริการนอกสถานที่จงัหวดัเพชรบรูณ์6 ชัว่โมง 7,968.29 บาท 7,968.29 บาท

2 คา่แรงเปลี่ยนโช๊คอพั 1 ชัว่โมง

3 เปลี่ยนสายพานทิง้ไขมาสเตอร์3 เส้น

4 สายพานแอร์ 1 เส้น

3 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พช.กองกลาง 11,832.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630030 9/1/2020

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

2 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 0 ชัว่โมง

3 คิว้กระจกบงัลมหน้า 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คิว้กระจกบงัลมหน้า 1 ชดุ

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 40-0265 พช.กองกลาง 31,541.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) สาขาจงัหวดันครสวรรค์ (สาขาที่ 00009)ราคาต ่าสดุ 10101PO02630033 9/1/2020

1 เปลี่ยนกรองดกัน า้ 7 ชัว่โมง 31,541.67 บาท 31,541.67 บาท

2 คา่แรง 1 ชัว่โมง

3 คา่รถบริการนอกสถานที่ จ.สมทุรปราการ - จ.ชลบรีุ1 ชัว่โมง

4 เปลี่ยนกรองเชือ้เพลิง 1 ชัว่โมง

5 ตรวจเช้คระบบน า้มนัเชือ้เพลิงพร้อมถอดล้างท าความสะอาดกรองลกูลอยน า้มนัเชือ้เพลิง รวมทัง้เปลี่ยนปลัก๊ฯ1 ชัว่โมง

6 เปลี่ยนกรองเชือ้เพลิง 0 ชัว่โมง

7 คา่แรงเปลี่ยนโช๊คอพั 1 ชัว่โมง

8 เปลี่ยนป๊ัมมือป๊ัมจ่ายน า้มนั0 ชัว่โมง

9 คา่แรงเปลี่ยนโช๊คอพั 0 ชัว่โมง

10 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง2 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

11 แบบหลอ่ลกูปนูทรงกระบอก ขนาด 15*30 ซม.1 ลกู

12 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

13 กรองดกัน า้ 1 ลกู

14 แหวนยางกันร่ัว 1 ตวั

15 คา่แรง 1 ชัว่โมง

16 น า้มนัเฟืองท้าย 50 ลิตร

17 น า้มนัเกียร์ 16 ลิตร

18 น า้มนัเฟืองท้าย 20 ลิตร

19 ฝาปิดกรองแอร์ 1 ชดุ

20 น า้มนักรองอากาศ 1 ชดุ

21 กรองน า้มนัไฮโดรลิก 1 ลกู



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

22 แบบหลอ่ลกูปนูทรงเหลี่ยม ขนาด 15*15*15 ซม.1 ลกู

5 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630034 15/1/2020

1 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์1000 ฉบบั 7,000 บาท 7,000 บาท

6 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กจ 9145 พช.กองกลาง 15,526.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุ เพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุ เพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630035 13/1/2020

1 คา่แรง 1 งาน 15,526.77 บาท 15,526.77 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1 ชดุ

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

7 ซ่อมรถอีแตน๋ กองกลาง 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ นางสาวนนัทพร  ทองจิตติ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630036 15/1/2020

1 ปะยาง 1 เส้น 200 บาท 201 บาท

8 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 4,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630037 16/1/2020

1 VCD ครูบ้านนอก 8820 แผ่น 4,410 บาท 4,410 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630038 13/1/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A49960 แผ่น 4,980 บาท 4,980 บาท

10 พิมพ์ไวนิลข้อความการใช้รถใช้ถนนกองกลาง 480.00 เฉพาะเจาะจง ตุ้ยอิงค์เจ็ท ตุ้ยอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสดุ 10101PO02630039 13/1/2020

1 ป้าย 2 ป้าย 480 บาท 481 บาท

11 เช่าห้องประชมุ กองกลาง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางชลิตา  บวัเปรม นางชลิตา  บวัเปรม ราคาต ่าสดุ 10101PO02630040 23/1/2020

1 คา่เช่าห้องประชมุ 1 ชัน้ 41 ห้อง 2,500 บาท 2,500 บาท

12 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พช.กองกลาง 4,214.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630041 21/1/2020

1 ระบบเชือ้เพลิง, ไลล่ม 1 ชัว่โมง 4,214.20 บาท 4,214.20 บาท

2 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์1 ชดุ

13 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ทะเบยีน นข 889 พช.กองกลาง 13,468.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630042 16/1/2020

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 13,468.31 บาท 13,468.31 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 น า้ยาขดัล้อรถยนต์ 1 ขวด

3 น า้ยาขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน

4 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 น า้ยาหม้อน า้สีเขียวแกลลอน 5 ลิตร2 แกลลอน

7 แหวนกรองน า้มนั 2 ตวั

8 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

9 แหวนรองน๊อต 2 ตวั

10 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

11 น า้มนัเฟืองท้าย 32 ลิตร

12 น า้มนัเกียร์ 32 ลิตร



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

13 สายพานไทม์ม่ิง 1 เส้น

14 กล้องวิดีโอวงจรปิด 1 ตวั

15 ลกูรอกสายพานเคร่ือง 1 ชดุ

16 สายพานไทม์ม่ิง 1 เส้น

17 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

14 แตง่หน้าท าผม กองกลาง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630043 23/1/2020

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

15 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กข 1999 พช.กองกลาง 7,611.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคารส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630044 24/1/2020

1 คา่แรง 2 ชัว่โมง 7,611.99 บาท 7,611.99 บาท

2 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 1 กระป๋อง

3 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

5 แหวนรอง 14 ม.ม. 1 ตวั

6 คา่บริการนอกสถานที่จงัหวดัเพชรบรูณ์0 ชัว่โมง

7 มอเตอร์พดัลมคอยร้อน 1 ชดุ

8 ชดุผ้าเบรกหน้า 1 ชดุ

16 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ร้านแสงเจริญการพิมพ์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630045 29/1/2020

1 หนงัสือพิมพ์ราชภฏัเพชรบรูณ์โพสต์1000 ฉบบั 7,000 บาท 7,000 บาท

17 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 988 พช.กองกลาง 6,761.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630048 24/1/2020

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 6,761.34 บาท 6,761.34 บาท

2 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด

3 F11 น า้ยาไลร่ะบบแอร์ 1 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

7 หลอดไฟหร่ี 1 หลอด

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

9 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

18 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 998 พช.กองกลาง 14,160.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630049 27/1/2020

1 คา่แรงเปลี่ยนแผ่นคลทัช์1 คนั 14,160.38 บาท 14,160.38 บาท

2 งานควบเจียร์ไนด้านตรงข้าม1 งาน

3 หวีคลทัซ์ 1 ชดุ

4 ลกูปืนคลทัซ์ 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 ผ้าคลชั 1 ชดุ

6 3 ชัน้ไม้เอกสาร ขนาด 60*38*84 ซม.3 ตวั

7 ปลิน้ล็อคลกูปืนล้อ 1 ตวั

19 ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ กองกลาง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630054 17/1/2020

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

20 จดัตกแตง่สถานที่ กองกลาง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630055 17/1/2020

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

21 เสือ้ผ้าบคุลากรในการร่วมกิจกรรมกองกลาง 26,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนันาสปอร์ต หจก.อนันาสปอร์ต ราคาต ่าสดุ 10101PO02630062 23/1/2020

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 89 ชดุ 26,700 บาท 26,700 บาท

22 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองนโยบายและแผน2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630016 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่20 เลม่ 2,600 บาท 2,600 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

23 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองนโยบายและแผน5,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630017 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่80 เลม่ 5,890 บาท 5,890 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่70 เลม่

24 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองนโยบายและแผน7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630018 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่80 เลม่ 7,600 บาท 7,600 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่60 เลม่

25 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ กองนโยบายและแผน1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630019 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่60 เลม่ 1,620 บาท 1,620 บาท

26 จ้างถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,055.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630020 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1300 แผ่น 1,055 บาท 1,055 บาท

2 คา่เข้าเลม่ 27 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

27 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี นางใกล้รุ่ง  เกตะวนัดี ราคาต ่าสดุ 10102PO02630021 15/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี50 ชดุ 2,000 บาท 2,000 บาท

28 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,400.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10102PO02630022 15/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่35 เลม่ 1,400 บาท 1,400 บาท

29 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02630023 29/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่15 เลม่ 1,635 บาท 1,635 บาท

30 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630024 29/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่27 เลม่ 810 บาท 811 บาท

31 วงดริุยางค์ กองพฒันานกัศกึษา5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630018 8/1/2020

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

32 ท าป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ดกองพฒันานกัศกึษา8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630019 8/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ป้าย (ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์)1 ป้าย 8,100 บาท 8,100 บาท

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

3 คา่ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60*175 ซม. พร้อมติดตัง้4 ป้าย

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

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

33 ประดบัไฟสี กองพฒันานกัศกึษา5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630020 8/1/2020

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

34 ท าการแสดง กองพฒันานกัศกึษา10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630021 13/1/2020

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่แรงงาน 1 งาน

35 การแสดง TALK SHOW กองพฒันานกัศกึษา23,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630022 13/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่บริการ 1 งาน 23,000 บาท 23,000 บาท

36 ตกแตง่สถานที่ กองพฒันานกัศกึษา17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630023 13/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 17,000 บาท 17,000 บาท

37 เช่าเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี กองพฒันานกัศกึษา16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630024 13/1/2020

1 คา่แรงงาน 1 งาน 16,000 บาท 16,000 บาท

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

38 เช่าเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี กองพฒันานกัศกึษา16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 10103PO02630025 13/1/2020

2 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 16,000 บาท 16,000 บาท

4 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน

39 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองพฒันานกัศกึษา1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลายร้านไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลาย ราคาต ่าสดุ 10103PO02630026 13/1/2020

1 จ้างบนัทกึรายการครุภณัฑ์1 รายการ 1,250 บาท 1,250 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

40 ตกแตง่สถานที่ กองพฒันานกัศกึษา3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630027 8/1/2020

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

41 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630028 8/1/2020

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ป้าย 660 บาท 661 บาท

42 ท าป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630029 8/1/2020

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

43 ท าสายสะพายการประกวดดาวเดือนหอพกักองพฒันานกัศกึษา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630030 8/1/2020

1 สายโปรเจคเตอร์ 5 เมตร8 สาย 4,000 บาท 4,000 บาท

2 สายโปรเจคเตอร์ 5 เมตร8 สาย

44 ท าใบปริญญาบตัร กองพฒันานกัศกึษา28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ท์ติง้ จ ากัดบริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ท์ติง้ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10103PO02630034 13/1/2020

1 D2 LAMP 3000 Pcs 28,890 บาท 28,890 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

45 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 2,135.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630019 6/1/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,135 บาท 2,135 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

46 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630020 8/1/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4980 แผ่น 2,490 บาท 2,490 บาท

47 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 1,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630021 13/1/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,470 บาท 1,470 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

48 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 1,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630022 13/1/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,470 บาท 1,470 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

49 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630023 14/1/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,650 บาท 1,650 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

50 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630024 14/1/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,800 บาท 1,800 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

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

51 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 2,420.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ เพชรบรูณ์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 102PO02630025 14/1/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...110 เลม่ 2,420 บาท 2,420 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

52 จ้างซ่อมบ ารุงทอ่ระบายน า้ อาคาร 12คณะครุศาสตร์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630026 16/1/2020

1 N1-004 ไนโตรเจน (UHP)12 ทอ่ 7,000 บาท 7,000 บาท

2 ผงแมเ่หล็ก 3 ถงุ

3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.15 ตวั

4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.6 ตวั

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง10 ตวั

6 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง4 ตวั

7 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง4 ตวั

8 เคมีโป้วฝาผนงั 1 กระป๋อง

53 เช่ารถบสัปรับอากาศ คณะครุศาสตร์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ ราคาต ่าสดุ 102PO02630027 21/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี ้แบง่กลุม่)3 วนั 36,000 บาท 36,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

54 เช่ารถบสัปรับอากาศ คณะครุศาสตร์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ ราคาต ่าสดุ 102PO02630029 21/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี ้แบง่กลุม่)3 วนั 36,000 บาท 36,000 บาท

55 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630031 30/1/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 5,000 บาท 5,000 บาท

56 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630042 24/1/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 5,000 บาท 5,000 บาท

57 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630011 7/1/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1817000 แผ่น 8,500 บาท 8,500 บาท

58 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 103PO02630012 9/1/2020

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร17000 แผ่น 8,500 บาท 8,500 บาท

59 ตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียว ราคาต ่าสดุ 103PO02630013 9/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 8,500 บาท 8,500 บาท

2 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน

60 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณฐัรดาเทก็ซ์ไทล์ โปรดกัส์ จ ากัดบริษัท ณฐัรดาเทก็ซ์ไทล์ โปรดกัส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 103PO02630014 15/1/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

61 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02630015 15/1/2020

1 DVD ใหญ่พลิกแผ่นดินฟัด12000 แผ่น 6,000 บาท 6,000 บาท

62 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงลอง  ทองขาว นางสาววิรงลอง  ทองขาว ราคาต ่าสดุ 103PO02630016 21/1/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...75 เลม่ 6,000 บาท 6,000 บาท

63 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงลอง  ทองขาว นางสาววิรงลอง  ทองขาว ราคาต ่าสดุ 103PO02630017 27/1/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

64 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม450.00 เฉพาะเจาะจง ศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ศกัดิ์ศิริชยั  ศรีสวสัดิ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630018 27/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 450 บาท 451 บาท

65 ตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02630038 14/1/2020

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์1 งาน 1,400 บาท 1,400 บาท

66 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,625.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02630039 14/1/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง175 ชดุ 2,625 บาท 2,625 บาท

67 ล้างแอร์รถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630031 8/1/2020

1 เติมน า้ยาแอร์ 1 ชดุ 2,400 บาท 2,400 บาท

2 คา่แรง 1 งาน

68 ไวนิล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิว้เอ็มมีเดีย ร้านนิว้เอ็มมีเดีย ราคาต ่าสดุ 104PO02630032 8/1/2020

1 คา่พิมพ์ไวนิลขนาด 1.2 / 2.4 เมตร1 ผืน 7,000 บาท 7,000 บาท

69 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,712.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630035 13/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ 1,712 บาท 1,712 บาท

2 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

70 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630036 7/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่22 ชดุ 1,100 บาท 1,100 บาท

71 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630037 16/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16354 แผ่น 8,177 บาท 8,177 บาท

72 ซ่อมเคร่ืองปริน้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ (1990 ) จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ (1990 ) จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630038 27/1/2020

1 สวา่น MT 651 1 เคร่ือง 1,320 บาท 1,320 บาท

2 สวิทซ์ปิด -เปิด 1 อนั

73 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02630041 3/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี140 ชดุ 12,600 บาท 12,600 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

74 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630044 28/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่60 ชดุ 1,200 บาท 1,200 บาท

75 ซ่อมเคร่ืองปริน้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ (1990 ) จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ (1990 ) จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630045 27/1/2020

1 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์1 เคร่ือง 1,320 บาท 1,320 บาท

2 สายย ู(เล็ก) 1 อนั

76 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจิรญ นายอดลุย์ศิริ  สตัย์เจิรญ ราคาต ่าสดุ 105PO02630044 16/1/2020

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

77 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630045 16/1/2020

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

78 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630046 16/1/2020

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

79 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630047 22/1/2020

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

80 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630048 24/1/2020

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

81 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630050 30/1/2020

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

82 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน นายนิพนธ์  เพชระบรูณิน ราคาต ่าสดุ 105PO02630051 14/1/2020

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

83 คา่จดัท าเอกสารประกอบการประชมุคณะวิทยาการจดัการ4,550.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต ่าสดุ 105PO02630054 10/1/2020

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม50 เลม่ 4,550 บาท 4,550 บาท

84 คา่จดัท ารายงานสืบเน่ืองจากการประชมุคณะวิทยาการจดัการ36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630060 13/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม120 เลม่ 36,000 บาท 36,000 บาท

85 โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการ17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสโมสรศิลป์ ร้านสโมสรศิลป์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630061 13/1/2020

1 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีหน้าเดียว500 แผ่น 17,500 บาท 17,500 บาท

86 คา่จ้างท าป้ายไวนิล คณะวิทยาการจดัการ30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630062 13/1/2020

1 กลองชดุ 50 ชดุ 30,000 บาท 30,000 บาท

87 กระเป๋าใสเ่อกสาร คณะวิทยาการจดัการ24,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630063 13/1/2020

1 กระเป๋า 190 ใบ 24,700 บาท 24,700 บาท

88 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี790.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฏา อทุยัดา นางสาวตรีชฏา อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02630013 2/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1580 แผ่น 790 บาท 791 บาท

89 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,535.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชธยา  แป้นวงษา นางเพชธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02630014 3/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6750 แผ่น 4,535 บาท 4,535 บาท
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2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา29 เลม่

90 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,122.71 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630018 6/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7706 แผ่น 4,122.71 บาท 4,122.71 บาท

91 ซ่อมรถตู้  หมายเลขทะเบยีน นข 2556 เพชรบรูณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,996.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ทวี ออโตโมบลิ จ ากัดบริษัท ทรัพย์ทวี ออโตโมบลิ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630019 14/1/2020

1 น า้มนัเคร่ือง 2 แกลลอน 4,996.90 บาท 4,996.90 บาท

2 น า้มนัเคร่ือง 1 แกลลอน

3 แหวนกรองน า้มนั 1 ตวั

4 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

5 คา่แรง 2 ชัว่โมง

92 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630020 2/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 750 บาท 751 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

93 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ปลาบพาลา นายปริญญา  ปลาบพาลา ราคาต ่าสดุ 106PO02630021 16/1/2020

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

94 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต ่าสดุ 106PO02630022 23/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3800 แผ่น 1,900 บาท 1,900 บาท

95 สติ๊กเกอร์ติดสินค้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฏา อทุยัดา นางสาวตรีชฏา อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02630023 23/1/2020

1 แสตมป์ 100 ดวง 300 บาท 301 บาท

96 ถ่ายเอกสาร และคา่เช่าชดุการแสดงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630028 16/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 12,080 บาท 12,080 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่10 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี10 ชดุ

97 ถ่ายเอกสาร และวฒิุบตัร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630030 13/1/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 2,700 บาท 2,700 บาท

3 คา่เกียรติบตัร 30 ใบ

98 ถ่ายเอกสาร และวฒิุบตัร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630031 13/1/2020

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

99 คา่ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630033 28/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่5 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

100 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630034 28/1/2020

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

101 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดบริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630013 8/1/2020

1 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์1 เคร่ือง 1,600 บาท 1,600 บาท

102 บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายฯส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02630014 9/1/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่บ ารุงรักษาเคร่ือง Server Sun รุ่น Sunfire V250 s/n HQ412211201 งาน 123,750 บาท 123,750 บาท

103 เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630015 15/1/2020

1 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

104 คา่ถ่ายเอกสาร ประกอบการอบรม  พร่อ้มเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02630016 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี32 ชดุ 1,120 บาท 1,120 บาท

105 คา่ถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบรม พร้อมเข้าเลม่  จ านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02630017 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

106 ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุ  พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02630018 10/1/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

107 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630027 3/1/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...7 เลม่ 3,500 บาท 3,500 บาท
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108 คา่นิทรรศการรูปถ่ายทางวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630028 14/1/2020

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

109 คา่กรแสดงร าโทน ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630029 14/1/2020

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

110 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภพประกอบสี จ านวน 250 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630030 20/1/2020

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

111 คา่จ้างท าโบว์ชวั ส านกัศิลปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630031 22/1/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A41500 แผ่น 15,000 บาท 15,000 บาท

112 เช่าห้องประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภคั  ดีดาร์ นางสาวกัญญาภคั  ดีดาร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630022 13/1/2020

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

113 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,579.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสดุ 1PO02630023 16/1/2020
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1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4512 แผ่น 1,579.20 1,580.20

114 จดัท าไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630024 17/1/2020

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 1 ผืน 16,850 บาท 16,850 บาท

2 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 10 ผืน

3 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...4 ชดุ

115 จดัท าไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถนิม สกุลมา นางสาวถนิม สกุลมา ราคาต ่าสดุ 1PO02630025 16/1/2020

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 1 ผืน 16,850 บาท 16,850 บาท

2 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 10 ผืน

3 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...4 ชดุ

116 ผลิตโปสเตอร์และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์42,150.00 เฉพาะเจาะจง ตุ้ยอิงค์เจ็ท ตุ้ยอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสดุ 1PO02630026 23/1/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB1200 แผ่น 42,150 บาท 42,150 บาท
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2 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2100 แผ่น

117 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน า้ผึง้  พนูวิวฒัน์ นางน า้ผึง้  พนูวิวฒัน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630027 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

118 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ  ศิริพิลา นางมณีวรรณ  ศิริพิลา ราคาต ่าสดุ 1PO02630028 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

119 จดันิทรรศการและกิจกรรมของส านกัวิทยบริการฯมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  ตรีทศ นางศรัญญา  ตรีทศ ราคาต ่าสดุ 1PO02630029 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,000 บาท 15,000 บาท

120 จดันิทรรศการและกิจกรรมของส านกัศิลปะและวฒันธรรมมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 1PO02630030 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,000 บาท 15,000 บาท

121 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรัตน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรัตน์ราคาต ่าสดุ 1PO02630031 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท
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122 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคระมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 1PO02630032 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

123 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 1PO02630033 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

124 จ้างจดันิทรรศการและกิจกรรมของส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 1PO02630034 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,000 บาท 15,000 บาท

125 จดันิทรรศการและจดักิจกรรมของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภจูุ้ย นางสาววลัยา  ภจูุ้ย ราคาต ่าสดุ 1PO02630035 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,000 บาท 15,000 บาท

126 จดันิทรรศการและกิจกรรมของสถาบนัวิจยัมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 1PO02630036 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 15,000 บาท 15,000 บาท

127 จ้างจดันิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชการที1่0 และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 1PO02630037 17/1/2020
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1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 25,000 บาท 25,000 บาท

128 งานซ่อมแซมสายสญัญาณและระบบโทรศพัท์และติดตัง้สายสญัญาณใหม ่ จ านวน 3  งานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์78,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส์ หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630038 31/1/2020

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 78,110 บาท 78,110 บาท

2 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน

3 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน

129 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630040 17/1/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 20,000 บาท 20,000 บาท

130 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630041 31/1/2020

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

131 ผลิตป้ายประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล  อยู่สขุ นายกมล  อยู่สขุ ราคาต ่าสดุ 1PO02630044 22/1/2020

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 1 ผืน 2,500 บาท 2,500 บาท
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132 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630045 29/1/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...500 ชดุ 12,500 บาท 12,500 บาท

133 ผลิตป้ายประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนา นายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630048 22/1/2020

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 1 ผืน 2,500 บาท 2,500 บาท

134 โครงการปรับปรุงห้องน า้ อาคารส านกังานอธิการบดี ชัน้ 3 - ชัน้ 7มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์176,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 1PO02630062 21/1/2020

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 176,000 บาท 176,000 บาท


