
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 10,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630046 3/2/2020

1 ถ่ายเอกสาร A1 222 หน้า 10,320 บาท 10,320 บาท

2 ถ่ายเอกสาร A2 72 หน้า

2 ซ่อมบ ารุงเปลี่ยนยางรถอีแตน๋ กองกลาง 4,001.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630047 4/2/2020

1 ยางนอกเส้นหน้า 750-16 2 เส้น 4,001.80 บาท 4,001.80 บาท

2 ปะยาง 1 เส้น

3 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กข 2929 พช.กองกลาง 17,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.กลการ ร้านช.กลการ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630050 4/2/2020

1 สอบได้ไมร้่องรอโชคช่วย ด้วยสตูร 5-7-3-54 เส้น 17,560 บาท 17,560 บาท

4 ซ่อมครุภณัฑ์ลิฟท์โดยสาร กองกลาง 101,543.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดบริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630051 6/2/2020

1 กระดานอจัฉริยะช่วยสอน ยี่ห้อ RAZA  I-BOARD  T88/OPTOMA EX611ST5 ชดุ 101,543 บาท 101,543 บาท

2 พาร์ติชัน่กัน้ห้องชนิดหุ้มผ้ากระจกคร่ึงทอ่น1 ชดุ
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3 ซ่อมปุ่ มกดขึน้  -ลง แตล่ะชัน้ 1 ปุ่ ม

4 อะไหล ่Mainboard เคร่ือง pH meter1 ชดุ

5 เช่าห้องประชมุ กองกลาง 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภจูุ้ย นางสาววลัยา  ภจูุ้ย ราคาต ่าสดุ 10101PO02630052 12/2/2020

1 คา่เช่าห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 1 ห้อง 4,500 บาท 4,500 บาท

6 เช่าห้องประชมุ กองกลาง 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภจูุ้ย นางสาววลัยา  ภจูุ้ย ราคาต ่าสดุ 10101PO02630053 4/2/2020

1 คา่เช่าห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 1 ห้อง 4,500 บาท 4,500 บาท

7 เหมาการแสดง กองกลาง 12,510.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630056 7/2/2020

1 จ้างบนัทกึภาพเคลื่อนไหวภาพการแสดงพืน้เมืองเพชรบรูณ์1 งาน 12,510 บาท 12,510 บาท

8 ถ่ายเอกสาร  1  รายการ กองกลาง 1,702.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630057 18/2/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A43404 แผ่น 1,702 บาท 1,702 บาท

9 ซ่อมลิฟท์โดยสาร กองกลาง 61,300.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดบริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630058 21/2/2020
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1 เปลี่ยนถ่ายน า้มนัเกียร์พร้อมอดัจารบี4 ชดุ 61,300.30 บาท 61,300.30 บาท

2 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 4 แกลลอน

3 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

4 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

5 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 3 แกลลอน

6 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง12 ใบ

7 คอนแดนเซอร์พดัลม 1 ชดุ

8 โต๊ะประชมุ 2 ชดุ

10 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กจ 9145 พช.กองกลาง 956.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630059 19/2/2020

1 คา่แรง 1 งาน 956.58 บาท 956.58 บาท

2 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้
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11 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กค 6777 พช.กองกลาง 6,911.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630060 25/2/2020

1 คา่แรง 2 ชัว่โมง 6,911.67 6,912.67

2 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 1 กระป๋อง

3 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

4 น า้ยากันความร้อน 6 ขวด

5 หวัเทยีน 4 ชดุ

6 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

7 น๊อต ขนาด 8 มม. * 8 ซม. 1 ตวั

8 ประเก็นหางปลาหม้อน า้ 1 ตวั

9 แหวนรอง 14 ม.ม. 1 ตวั

12 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 18,838.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630061 25/2/2020
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1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A437676 แผ่น 18,838 บาท 18,838 บาท

13 จ้างเหมา จดัขบวนพาเหรด 1 งาน กองกลาง 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สายทอง นายยอดชาย  สายทอง ราคาต ่าสดุ 10101PO02630063 7/2/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 4,200 บาท 4,200 บาท

14 คา่ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 9,380.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630064 28/2/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB18760 แผ่น 9,380 บาท 9,380 บาท

15 คา่ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 9,800.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630065 28/2/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB19600 แผ่น 9,800 บาท 9,800 บาท

16 จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ กองกลาง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630066 28/2/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB13800 แผ่น 30,000 บาท 30,000 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...20 เลม่

3 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB7000 แผ่น
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4 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6000 แผ่น

5 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...30 เลม่

17 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน 40-0133 พช.กองกลาง 3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630070 27/2/2020

1 คา่แรง 1 งาน 3ล584.50 บาท 3ล584.50 บาท

2 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์ 1 งาน

18 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,012.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02630025 12/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา23 เลม่ 1,012 บาท 1,012 บาท

19 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630026 19/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 1200 แผ่น

20 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02630027 20/2/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่14 เลม่ 1,820 บาท 1,820 บาท

21 เปลี่ยนกระจกประตู กองพฒันานกัศกึษา1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 10103PO02630031 4/2/2020

1 เปลี่ยนกระจก 1 บาน 1,500 บาท 1,500 บาท

22 ถ่ายเอกสาร กองพฒันานกัศกึษา2,473.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10103PO02630032 4/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4946 แผ่น 2,473 บาท 2,473 บาท

23 ท าเลม่ใบส าคญัรับเงิน กองพฒันานกัศกึษา2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10103PO02630033 5/2/2020

1 คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง...15 เลม่ 2,250 บาท 2,250 บาท

24 เขียนป้ายโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02630035 12/2/2020

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 1,000 บาท 1,000 บาท

25 ท าเสือ้วิ่ง กองพฒันานกัศกึษา12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02630036 26/2/2020

1 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ขนาด 120*60*75 ซม.50 ตวั 12,500 บาท 12,500 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

26 ท าเหรียญอคริลิคคล้องคอ กองพฒันานกัศกึษา7,918.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษ์ไทย นางสาวณตุรา พงษ์ไทย ราคาต ่าสดุ 10103PO02630037 26/2/2020

1 ลกูโลกจ าลอง 50 ชิน้ 7,918 บาท 7,918 บาท

27 ท าป้ายไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 99 ดีไซน์ ร้าน 99 ดีไซน์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630038 26/2/2020

1 ป้ายไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หน้าที่นายกองค์การบริหารนกัศกึษา)1 ป้าย 2,700 บาท 2,700 บาท

28 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 102PO02630028 3/2/2020

1 โต๊ะประชมุ 250 ชดุ 19,000 บาท 19,000 บาท

29 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์3,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630030 4/2/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6560 แผ่น 3,280 บาท 3,280 บาท

30 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 390.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630032 5/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 390 บาท 391 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

31 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์2,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630033 5/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,310 บาท 2,310 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

32 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,890.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630034 5/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,890 บาท 1,890 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

33 คา่อาหารและอาหารวา่ง 27 - 31 มกราคม 2563คณะครุศาสตร์2,190.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630035 6/2/2020

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

34 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์2,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630036 5/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,040 บาท 2,040 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

35 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ์  ใสโต นางสาวศิวภรณ์  ใสโต ราคาต ่าสดุ 102PO02630037 3/2/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง250 ชดุ 19,000 บาท 19,000 บาท

36 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์4,261.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630038 12/2/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB8522 แผ่น 4,261 บาท 4,261 บาท

37 คา่อาหารและอาหารวา่ง  3- 7 กุมภาพนัธ์ 2563คณะครุศาสตร์2,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630039 12/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,430 บาท 2,430 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

38 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ คณะครุศาสตร์18,950.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ากัดบริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 102PO02630040 5/2/2020

1 คา่แรง 2 ชัว่โมง 18,95.77 บาท 18,95.77 บาท

2 คา่แรง 1 ชัว่โมง

3 คา่แรง 1 ชัว่โมง

4 คา่แรง 0 ชัว่โมง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

6 สีน า้มนั 1 แกลลอน

7 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

8 หมกึเติมไวท์บอร์ด 1 ขวด

9 หมกึเติมไวท์บอร์ด 1 ขวด

10 เปลี่ยนสารกรองแอบทราไซท์ กรองตะกอนหยาบ2 ลิตร

11 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

12 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

13 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

14 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

15 อะไหลถ่พืูน้ 2 ชิน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

16 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

17 อะไหลถ่พืูน้ 1 ชิน้

18 อะไหลถ่พืูน้ 2 ชิน้

39 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630041 19/2/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,770 บาท 1,770 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 คา่อาหาร 1 มือ้

40 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 103PO02630019 3/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่ 500 บาท 501 บาท

41 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวราคาต ่าสดุ 103PO02630020 3/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...2 เลม่ 600 บาท 601 บาท

42 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม6,757.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630021 4/2/2020

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร13514 แผ่น 6,757 บาท 6,757 บาท

43 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวนางสาวเนตรชนก  เพียภเูขียวราคาต ่าสดุ 103PO02630023 4/2/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...4 เลม่ 1,040 บาท 1,040 บาท

44 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630025 4/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 1,040 บาท 1,040 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

45 พิมพ์เอกสาร และไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,633.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท ีออฟฟิสซพัพลาย ร้านไอท ีออฟฟิสซพัพลาย ราคาต ่าสดุ 103PO02630026 6/2/2020

1 ไวท์บอร์ด 5 แผ่น 2,633 บาท 2,633 บาท

2 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 2266 แผ่น

46 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630027 6/2/2020

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร20000 แผ่น 10,000 บาท 10,000 บาท

47 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ร้านสิปปะ ครีเอชัน่ ราคาต ่าสดุ 103PO02630028 6/2/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 20000 แผ่น 10,000 บาท 10,000 บาท

48 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630029 11/2/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...2 เลม่ 200 บาท 201 บาท

49 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ นายกิตติพนัธ์  พลพนัธ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630030 7/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...50 เลม่ 3,750 บาท 3,750 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

50 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 103PO02630031 13/2/2020

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...2 เลม่ 250 บาท 251 บาท

51 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน า้ผึง้  พนูวิฒน์ นางน า้ผึง้  พนูวิฒน์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630032 13/2/2020

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

52 ท าตรายาง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,940.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลทนีิ  ปานแดง นางกุลทนีิ  ปานแดง ราคาต ่าสดุ 103PO02630033 13/2/2020

1 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 12 อนั 1,940 บาท 1,940 บาท

2 สวิทซ์ปิด -เปิด 2 อนั

53 พิมพ์เอกสาร และไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูลนางสาวอมลณฐั  ฉัตรตระกูล ราคาต ่าสดุ 103PO02630034 17/2/2020

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

54 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,903.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 103PO02630035 14/2/2020

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 2,903.45 บาท 2,903.45 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

2 โอลีฟออย 1 แกลลอน

3 เจลล้างมือ 1 แกลลอน

4 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง 1 ตวั

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง 1 ตวั

6 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้

55 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630036 3/2/2020

1 โต๊ะประชมุ 13 ชดุ 1,300 บาท 1,300 บาท

56 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย์  เฉลิมพงษ์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630037 17/2/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 400 บาท 401 บาท

57 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐัณิชา  อินจ าปา นางณฐัณิชา  อินจ าปา ราคาต ่าสดุ 103PO02630040 18/2/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 400 บาท 401 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

58 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,600.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630041 21/2/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง35 ชดุ 5,600 บาท 5,600 บาท

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...35 เลม่

3 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...35 เลม่

59 ตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,625.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630042 21/2/2020

1 ดอกไม้ 1 ช่อ 2,625 บาท 2,625 บาท

2 ดอกไม้ 1 ช่อ

60 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม500.00 เฉพาะเจาะจง นายศานต์  พานิชสิติ นายศานต์  พานิชสิติ ราคาต ่าสดุ 103PO02630043 24/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 500 บาท 501 บาท

61 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม500.00 เฉพาะเจาะจง นายศานต์  พานิชสิติ นายศานต์  พานิชสิติ ราคาต ่าสดุ 103PO02630044 25/2/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 500 บาท 501 บาท
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62 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,460.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630045 24/2/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง73 ชดุ 1,460 บาท 1,460 บาท

63 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม360.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630046 27/2/2020

1 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 360 บาท 361 บาท

64 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630048 14/2/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 8760 แผ่น 4,380 บาท 4,380 บาท

65 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 104PO02630042 4/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9960 แผ่น 4,980 บาท 4,980 บาท

66 ตรายาง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์570.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630043 7/2/2020

1 สายย ู(เล็ก) 2 อนั 570 บาท 571 บาท

2 ฟรอย 1 อนั
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3 ลกูบดิประตู 1 อนั

67 ซ่อมครุภณัฑ์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,330.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต ่าสดุ 104PO02630046 18/2/2020

1 ขัว้หลอด 1 อนั 2,330 บาท 2,330 บาท

2 Diskett Drive 2 ตวั

3 สีน า้ 2 กระป๋อง

4 ขัว้หลอด 2 อนั

5 สวิทซ์ปิด -เปิด 1 อนั

6 คา่แรง 1 งาน

7 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชดุ

8 สวา่น MT 651 1 เคร่ือง

68 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุนางสาวเครือวลัย์  อินทรสขุ ราคาต ่าสดุ 104PO02630048 14/2/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 60 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

69 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์440.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630049 13/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 88 ชดุ 440 บาท 441 บาท

70 ไวนิล,ตกแตง่สถานที่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิราคาต ่าสดุ 104PO02630051 27/2/2020

2 แผ่นไวนิล 3 ชดุ 1,500 บาท 1,500 บาท

71 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630057 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 37 ชดุ 3,700 บาท 3,700 บาท

72 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,738.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630059 25/2/2020

1 ไส้กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ชดุ 2,738.14 บาท 2,738.14 บาท

2 เปลี่ยนถ่ายน า้มนัเกียร์ ลิฟท์ 1 งาน

3 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

5 น า้มนัเคร่ืองพิเศษ G 1 แกลลอน

6 กรองโซลา่ 1 ลกู

7 ประเก็นน๊อต 1 ตวั

8 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

73 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ750.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02630052 5/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1500 แผ่น 750 บาท 751 บาท

74 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,325.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02630053 5/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2650 แผ่น 1,325 บาท 1,325 บาท

75 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630055 11/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6500 แผ่น 3,250 บาท 3,250 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

76 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,850.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630056 13/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5700 แผ่น 2,850 บาท 2,850 บาท

77 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 105PO02630057 13/2/2020

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

78 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630058 18/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5560 แผ่น 2,780 บาท 2,780 บาท

79 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02630059 13/2/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)40 เลม่ 3,200 บาท 3,200 บาท

80 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ840.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล ราคาต ่าสดุ 105PO02630064 24/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1680 แผ่น 840 บาท 841 บาท

81 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรพฒัน์  พาณิชย์ ร้านจิรพฒัน์  พาณิชย์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630065 24/2/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 กรองอากาศลกูนอก 6 ลกู 4,200 บาท 4,200 บาท

82 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630066 24/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7080 แผ่น 3,540 บาท 3,540 บาท

83 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต ่าสดุ 105PO02630067 13/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9600 แผ่น 4,800 บาท 4,800 บาท

84 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,960.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630068 28/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5920 แผ่น 2,960 บาท 2,960 บาท

85 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 105PO02630070 24/2/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง8 ชดุ 480 บาท 481 บาท

86 ตรวจเช็คระยะ 225804 กิโลเมตร รถตู้ฮนุไดหมายเลขทะเบยีน นข 2558 เพชรบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ29,320.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ทวี  ออโต้ โมบลิ จ ากัดบริษัท ทรัพย์ทวี  ออโต้ โมบลิ จ ากัดราคาต ่าสดุ 105PO02630071 21/2/2020

1 น า้มนัเคร่ือง 2 แกลลอน 29,320.14 บาท 29,320.14 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 น า้มนัเคร่ือง 1 แกลลอน

3 แหวนรองน๊อต 1 ตวั

4 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

5 PHOTO สโลว์ประตใูน (ตวัขวา)1 ตวั

6 ที่เสียบปากกา 2 อนั

7 ชัน้วางของมีฝาปิด 3 ชัน้ 3 อนั

8 ปลอกสวมปากกาโฟมยาง 2 อนั

9 ลกูหมากคนัสง่ ขวา 1 ลกู

10 ลกูหมากคนัสง่ ซ้าย 1 ลกู

11 ที่เสียบปากกา 2 อนั

12 ถอดเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

13 คา่แรง 1 งาน

14 คา่แรง 1 งาน

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารศนูย์เด็กเล็ก1 งาน

16 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั0 งาน

17 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

18 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

19 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

20 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั2 งาน

87 คา่จ้างพิมพ์เข้าเลม่ และออกแบบปกวารสารคณะวิทยาการจดัการ44,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630072 24/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่200 เลม่ 44,000 บาท 44,000 บาท

2 จ้างออกแบบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏบิตัิการ2 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

88 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630075 6/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3700 แผ่น 1,850 บาท 1,850 บาท

89 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต ่าสดุ 105PO02630076 5/2/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

90 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  ผิวพรรณ นางแก้วตา  ผิวพรรณ ราคาต ่าสดุ 105PO02630077 13/2/2020

1 กลองชดุ 30 ชดุ 5,800 บาท 5,800 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 5600 แผ่น

91 สอบเทยีบเคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสงยวู-ีวิสิเบิล้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัดบริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 106PO02630024 7/2/2020

1 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 8,200 บาท 8,200 บาท

92 วสัดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บสีมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัดบริษัท บสีมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630025 7/2/2020

1 หมกึ Laser Canon 3200 1 กลอ่ง 22,898 บาท 22,898 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

3 คลิบด า เบอร์ 111 3 กลอ่ง

4 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

5 ลวดเสียบ 1 กลอ่ง

6 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก2 ชดุ

93 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02630026 7/2/2020

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

94 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา นางสาวตรีชฎา  อทุยัดา ราคาต ่าสดุ 106PO02630027 7/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 11000 แผ่น 5,500 บาท 5,500 บาท

95 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย์ จงรักษ์ นายอาดลุย์ จงรักษ์ ราคาต ่าสดุ 106PO02630029 6/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10500 แผ่น 5,250 บาท 5,250 บาท
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

96 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,122.71 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  กองร้อย นายพรทวี  กองร้อย ราคาต ่าสดุ 106PO02630032 11/2/2020

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

97 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 106PO02630035 18/2/2020

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

98 ซ่อมเคร่ืองกลัน่น า้และสอบเทยีบคณุภาพน า้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี41,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียร่ิงห้างหุ้นสว่นจ ากัด พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียร่ิงราคาต ่าสดุ 106PO02630036 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 1 ชดุ 41,730 บาท 41,730 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 1 ชดุ

3 คา่ตดัชดุประจ าชาติจีน 1 ชดุ

4 คา่ตดัชดุประจ าชาติญ่ีปุ่ น 3 ชดุ

5 ย้ายแอร์พร้อมติดตัง้ (ตวัใหญ่)1 เคร่ือง

6 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง
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วงเงนิ
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วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 ย้ายแอร์พร้อมติดตัง้ (ตวัเล็ก) 1 เคร่ือง

8 ย้ายแอร์พร้อมติดตัง้ (ตวัใหญ่)1 เคร่ือง

99 เหมาจดัท าฐานข้อมลูบนเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี100,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มซอฟต์ เซอร์วิส ดอทคอมเอ็มซอฟต์ เซอร์วิส ดอทคอม ราคาต ่าสดุ 106PO02630037 17/2/2020

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 100,000 บาท 100,000 บาท

100 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630038 17/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 7600 แผ่น

101 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630039 17/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 7600 แผ่น

102 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630040 17/2/2020
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ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 7600 แผ่น

103 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต ่าสดุ 106PO02630043 27/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5760 แผ่น 3,680 บาท 3,680 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา32 เลม่

104 ถ่ายเอกสารและป้ายไวนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต ่าสดุ 106PO02630046 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7900 แผ่น 5,200 บาท 5,200 บาท

2 ป้ายไวนิลขนาด 2.5*6 เมตร 5 แผ่น

105 ถ่ายเอกสารและป้ายไวนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต ่าสดุ 106PO02630047 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7900 แผ่น 3,950 บาท 3,950 บาท

106 ถ่ายเอกสารและป้ายไวนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต ่าสดุ 106PO02630048 26/2/2020
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เลขที่ ลงวันที่

2 ป้ายไวนิลขนาด 2.5*6 เมตร 5 แผ่น 1,250 บาท 1,250 บาท

107 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630049 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 50 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร 11400 แผ่น

108 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630050 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 50 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร A3 11400 แผ่น

109 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630051 26/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่ 10,000 บาท 10,000 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 50 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร 11400 แผ่น

110 เหมาจดัท าฐานข้อมลูบนเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา  ภกัดิ์จรุง ราคาต ่าสดุ 106PO02630054 17/2/2020

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 100,000 บาท 100,000 บาท

111 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชมุ พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02630019 17/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่37 เลม่ 1,110 บาท 1,110 บาท

112 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายของระบบสารสนเทศ             เพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02630020 18/2/2020

1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บาท 123,750 บาท

113 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายของระบบสารสนเทศ             เพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02630021 18/2/2020

1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บาท 123,750 บาท

114 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายของระบบสารสนเทศ             เพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02630022 18/2/2020



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 495,000 บาท 495,000 บาท

2 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด

3 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด

4 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด

115 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายของระบบสารสนเทศ             เพ่ือการบริหารจดัการ (PMIS)  จ านวส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด ราคาต ่าสดุ 108PO02630023 18/2/2020

1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์และติดตัง้ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บาท 123,750 บาท

116 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630024 26/2/2020

1 ระบบ 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

117 ถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบรม พร้อมเข้าเลม่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 108PO02630025 17/2/2020

1 ถ่ายเอกสารคู่มือประกันคณุภาพคณะวิทยาการจดัการ1 เลม่ 100 บาท 101 บาท

118 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630032 4/2/2020



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์... 2 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

119 คา่นิทรรศการรูปถ่ายทางวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630033 11/2/2020

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

120 คา่การแสดงร าโทน ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630034 11/2/2020

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ 3,000 บาท 3,000 บาท

121 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ านวน 350 หน้าส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630035 17/2/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...2 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

122 คา่จ้างท าโบว์ชวั ส านกัศิลปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630036 21/2/2020

1 แผ่นรองเมาส์ 1000 แผ่น 10,000 บาท 10,000 บาท

123 คา่จ้างลงพืน้ที่จดัเก็บข้อมลูท้องถ่ินเพชรบรูณ์ เร่ือง ภมิูปัญญาการรักษาแบบพืน้บ้าน อ าเภอเมือง จงัหวัส านกัศิลปะและวฒันธรรม30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630037 21/2/2020

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

124 คา่จ้างลงพืน้ที่จดัเก็บข้อมลูท้องถ่ินเพชรบรูณ์ เร่ือง ภมิูปัญญาการรักษาแบบพืน้บ้าน อ าเภอเมือง จงัหวัส านกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630038 21/2/2020

125 คา่จ้างลงพืน้ที่จดัเก็บข้อมลูท้องถ่ินเพชรบรูณ์ เร่ืองภมิูนามเขาค้อส านกัศิลปะและวฒันธรรม30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630039 21/2/2020

1 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

126 คา่ท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา งานบณัฑิตศกึษา750.00 ตกลงราคา นางรัชนี  ใจรักษ์ นางรัชนี  ใจรักษ์ ราคาต ่าสดุ 110010PO02630001 14/2/2020

1 บตัรนกัศกึษาศนูย์เพชรบรูณ์ ภาคพิเศษ ป.บณัฑิต15 บตัร 750 บาท 751 บาท

127 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630004 12/2/2020

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

128 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630005 12/2/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

129 ป้ายไวนิล ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน6,590.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 110PO02630006 13/2/2020

1 ป้ายไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ป้าย 6,590 บาท 6,590 บาท



แบบ  สขร.1
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ
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กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

130 เช่าพาหนะภายนอกมหาวิทยาลยั ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ ราคาต ่าสดุ 110PO02630007 14/2/2020

1 รถยนต์เก๋ง 1 คนั 6,000 บาท 6,000 บาท

131 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 110PO02630008 7/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7200 แผ่น 3,600 บาท 3,600 บาท

132 สรุปผลรายงานโครงการ ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน475.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั  ประทมุมา นางสาวอรทยั  ประทมุมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630009 25/2/2020

1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร : รายงานการ...2 เลม่ 475 บาท 476 บาท

133 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจสคราญ  จารึกสมานนางสาวใจสคราญ  จารึกสมานราคาต ่าสดุ 110PO02630010 7/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 3,000 บาท 3,000 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...10 เลม่

134 จดันิทรรศการและกิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุ้ย อิงค์เจ็ท ตุ้ย อิงค์เจ็ท ราคาต ่าสดุ 1PO02630039 17/2/2020

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

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

135 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์85,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 1PO02630042 3/2/2020

1 โต๊ะประชมุ 1219 ชดุ 85,330 บาท 85,330 บาท

136 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์60,950.00 เฉพาะเจาะจง นางศิวภรณ์  ใสโต นางศิวภรณ์  ใสโต ราคาต ่าสดุ 1PO02630043 3/2/2020

1 โต๊ะประชมุ 1219 ชดุ 60,950 บาท 60,950 บาท

137 จดัท าเอกสารประกอบการอบรม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์146,280.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630046 6/2/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1219 ชดุ 146,280 บาท 146,280 บาท

138 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,973.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 1PO02630047 13/2/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13946 แผ่น 6,973 บาท 6,973 บาท

139 จดัท าไวนิล มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630049 14/2/2020

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

140 จ้างเหมารถตู้ รับ-สง่วิทยากร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630050 14/2/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 บงัแทรก 1 คนั 37,500 บาท 37,500 บาท

141 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630051 6/2/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...900 ชดุ 108,000 บาท 108,000 บาท

142 เอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปริต  ขนุราชเสนานายเขมปริต  ขนุราชเสนา ราคาต ่าสดุ 1PO02630052 14/2/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...800 ชดุ 96,000 บาท 96,000 บาท

143 จดัท าเอกสารประกอบโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 1PO02630055 14/2/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...800 ชดุ 96,000 บาท 96,000 บาท

144 เหมารถตู้ รับ-สง่วิทยากร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02630057 14/2/2020

1 บงัแทรก 1 คนั 18,000 บาท 18,000 บาท

145 เหมารถตู้ รับ-สง่วิทยากร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์ จ ากัดบริษัท ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630058 14/2/2020

1 บงัแทรก 1 คนั 18,000 บาท 18,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

146 เหมาปรับปรุงวางทอ่ระบายน า้ทิง้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ (อาคารสิรินธร)มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์37,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630059 24/2/2020

1 คา่จ้างเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 37,200 บาท 37,200 บาท


