
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสวา่งรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 40-0149 พช.กองกลาง 9,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมห์ุการช่าง ร้านสหมห์ุการช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02630067 3/3/2020

1 เปลี่ยนหลอดไฟ แสงอลุตร้าไวโอเลต 40 วตัต์2 ชดุ 9,940 บาท 9,940 บาท

2 ชดุไฟตดัหมอกหน้าขวา E252 ชดุ

3 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 2 ชดุ

4 ตู้สาขาโทรศพัท์ 2 ชดุ

5 ถ่านชาร์ต NIMH AA 2700 4 ชดุ

6 ชดุกระบอกเก็บตวัอย่างดิน 4 ชดุ

7 คา่แรงรวมอ่ืน ๆ 1 คนั

2 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 998 พช.กองกลาง 10,567.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630068 3/3/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 10,567.50 บาท 10,567.50 บาท

2 F11 น า้ยาไลร่ะบบแอร์ 1 ขวด

3 น า้ยาขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 น า้มนั Power 2 กระป๋อง

5 น า้มนัเคร่ือง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

6 น า้มนัเคร่ือง 4 ลิตร 1 แกลลอน

7 น า้ยาดนัฝุ่ น 2 แกลลอน

8 แหวนกรองน า้มนั 2 ตวั

9 ประเก็นรองน๊อตตวัถ่าย 1 ตวั

10 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ตวั

11 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง 2 ตวั

12 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

13 หวัเชือ้น า้มนัเกียร์+เฟืองท้าย2 กระป๋อง

14 น า้มนัเฟืองท้าย 32 ลิตร

15 น า้มนัเกียร์ 32 ลิตร



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

16 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์ 1 งาน

17 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน

3 ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ทะเบยีนรถยนต์ 40-0265 พช.กองกลาง 17,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630069 5/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 1 ชดุ 17,390 บาท 17,390 บาท

2 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก2 ชดุ

3 ถ่านชาร์ต NIMH AA 2700 2 ชดุ

4 สายยาง 4 หนุ 20 เมตร

5 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง2 ชดุ

6 สวิทซ์ปิด -เปิด 4 อนั

7 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 1 ชดุ

8 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

9 พาร์ติชัน่กัน้ห้องชนิดหุ้มผ้ากระจกคร่ึงทอ่น1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง 2 ตวั

11 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก4 ชดุ

12 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชดุ

4 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน กข 2929 พช.กองกลาง 3,264.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630071 2/3/2020

1 เจียร์ไนจานดิสก์เบรคหน้า (1ข้าง)1 งาน 3,264.57 บาท 3,264.57 บาท

2 งานควบเจียร์ไนด้านตรงข้าม1 งาน

3 ผ้าดิสเบรคหลงั 1 ชดุ

5 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน 40-0133 พช.กองกลาง 2,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมห์ุการช่าง ร้านสหมห์ุการช่าง ราคาต ่าสดุ 10101PO02630072 5/3/2020

1 โต๊ะประชมุ 2 ชดุ 2,860 บาท 2,860 บาท

2 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...1 ชดุ

3 ซ่อมสวิทซ์ไฟเลีย้ว 2 ชดุ

4 อปุกรณ์ขัว้ตอ่สายโทรศพัท์แบบ 2 หน้า สมัผสัตอ่ถึงกัน (10 Pair)2 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 ตรวจเช็คไลร่ะบบน า้มนัเชือ้เพลิงพร้อมเปลี่ยนกรองน า้มนัเชือ้เพลิง1 คนั

6 ออกแบบสติกเกอร์ กองกลาง 515.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630073 10/3/2020

1 จ้างออกแบบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏบิตัิการ1 งาน 515 บาท 516 บาท

7 ถ่ายเอกสาร  1  รายการ กองกลาง 3,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630074 17/3/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB7690 แผ่น 3,845 บาท 3,845 บาท

8 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 40-0133 กองกลาง 4,435.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630075 25/3/2020

1 คา่แรง 1 งาน 4,435.15 บาท 4,435.15 บาท

2 คา่บริการ 1 คนั

9 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน นข 889 พช.กองกลาง 17,630.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630076 21/3/2020

1 ปรับปรุงศนูย์ประชาสมัพนัธ์ 1 งาน 17,630 .61 บาท 17,630 .61 บาท

2 น า้ยาล้างหวัฉีดดีเซล 1 ขวด

3 น า้มนั Power 2 กระป๋อง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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 แหวนกรองน า้มนั 2 ตวั

7 ไส้กรองอากาศ 1 อนั

8 กรองโซลา่ 1 ลกู

9 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

10 แหวนรองน๊อต 2 ตวั

11 กรองน า้มนัเคร่ือง 1 ลกู

12 น า้มนัเกียร์ 90EP 2 กระป๋อง

13 น า้มนัเกียร์ 32 ลิตร

14 น า้มนั Power 32 ลิตร

15 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหน้า-หลงั1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

16 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

17 โครงเหล็กโต๊ะประชมุ 1 ตวั

18 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

10 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กข 1999 พช.กองกลาง 4,513.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630077 20/3/2020

1 คา่แรง 1 ชัว่โมง 4,513.27 บาท 4,513.27 บาท

2 ล้างท าความสะอาดคอยร้อน1 ชดุ

3 คา่แรง 0 ชัว่โมง

4 แบตเตอร่ี 225 A. 1 ลกู

11 ท าใบรับรองผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์กองพฒันานกัศกึษา7,500.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์เดอะวนั ครีเอท ดีไซน์ เฮาส์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630039 10/3/2020

1 จ้างท าแบบใบรายงานผลการศกึษา1500 แผ่น 7,500 บาท 7,500 บาท

12 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์89,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีว้นั ร้านก๊อปปีว้นั ราคาต ่าสดุ 102PO02630043 3/3/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...100 เลม่ 89,900 บาท 89,900 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...250 เลม่

3 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...150 เลม่

4 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...30 เลม่

13 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์73,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630044 3/3/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่ 73,600 บาท 73,600 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่

3 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่

4 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...50 เลม่

5 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...60 เลม่

6 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...60 เลม่

7 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...80 เลม่

14 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์5,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630045 4/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB11072 แผ่น 5,536   บาท 5,536   บาท

15 คา่อาหารและอาหารวา่ง  ระหวา่ง 24 กพ - 28 กพ 63คณะครุศาสตร์1,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630046 9/3/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,920 บาท 1,920 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

16 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ระหวา่งวนัที่ 17 กพ - 21 กพ 63คณะครุศาสตร์2,370.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630047 9/3/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 2,370 บาท 2,370 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

17 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์2,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630048 13/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5540 แผ่น 2,770 บาท 2,770 บาท

18 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีว้นั ร้านก๊อปปีว้นั ราคาต ่าสดุ 102PO02630049 13/3/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่ 77,000 บาท 77,000 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่

19 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีว้นั ร้านก๊อปปีว้นั ราคาต ่าสดุ 102PO02630050 13/3/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่ 77,000 บาท 77,000 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่

20 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์71,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630051 13/3/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่ 71,500 บาท 71,500 บาท

2 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...220 เลม่

21 ติดตัง้ผ้ามา่น (ครุภณัฑ์) คณะครุศาสตร์27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส.สิริการมา่น ร้านส.สิริการมา่น ราคาต ่าสดุ 102PO02630052 18/3/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง2 ชดุ 27,000 บาท 27,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

3 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง3 ชดุ

4 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง10 ชดุ

22 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630053 16/3/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,170 บาท 1,170 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 าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

23 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630054 19/3/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,680 บาท 1,680 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 คา่อาหาร 1 มือ้

24 คา่อาหารและอาหารวา่ง คณะครุศาสตร์ 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต ่าสดุ 102PO02630055 19/3/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 840 บาท 841 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

25 คา่ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์2,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต ่าสดุ 102PO02630056 13/3/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5540 แผ่น 2,770 บาท 2,770 บาท

26 พิมพ์เลม่รายงานประจ าปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630049 4/3/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...75 เลม่ 30,000 บาท 30,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

27 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630050 5/3/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...4 เลม่ 440 บาท 441 บาท

28 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม750.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์  รัตนวยั นายนรัตว์  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 103PO02630051 9/3/2020

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

29 เช่าสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์  รัตนวยั นายนรัตว์  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 103PO02630052 6/3/2020

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 3,000 บาท 3,000 บาท

30 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัตว์  รัตนวยั นายนรัตว์  รัตนวยั ราคาต ่าสดุ 103PO02630053 5/3/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...30 เลม่ 4,080 บาท 4,080 บาท

31 วิเคราะห์ข้อมลู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วรปัสสุ นายธนภทัร  วรปัสสุ ราคาต ่าสดุ 103PO02630054 13/3/2020

1 คา่เตรียมตวัอย่างพนัธุ์มะขามหวาน1 ตวัอย่าง 10,100 บาท 10,100 บาท

2 คา่เตรียมตวัอย่างพนัธุ์มะขามหวาน1 ตวัอย่าง

32 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,705.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วรปัสสุ นายธนภทัร  วรปัสสุ ราคาต ่าสดุ 103PO02630055 6/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...15 เลม่ 3,705 บาท 3,705 บาท

3 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 960 แผ่น

4 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 3 แผ่น

33 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วรปัสสุ นายธนภทัร  วรปัสสุ ราคาต ่าสดุ 103PO02630056 19/3/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 1,000 บาท 1,000 บาท

34 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม868.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630057 24/3/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 1736 แผ่น 868 บาท 869 บาท

35 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02630058 24/3/2020

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร10000 แผ่น 5,000 บาท 5,000 บาท

36 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02630059 24/3/2020

1 ไวท์บอร์ด 4300 แผ่น 2,150 บาท 2,150 บาท

37 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,510.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วนางสาวจนัทร์จิรา  โต๊ะขวญัแก้วราคาต ่าสดุ 103PO02630060 27/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 18 5020 แผ่น 2,150 บาท 2,150 บาท

38 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์970.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดนางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดราคาต ่าสดุ 104PO02630047 4/3/2020

1 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 970 บาท 971 บาท

39 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 104PO02630050 10/3/2020

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

40 ไวนิล,ตกแตง่สถานที่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิราคาต ่าสดุ 104PO02630052 6/3/2020

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

41 ไวนิล,ตกแตง่สถานที่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ์  ขนัธพนัธ์ิราคาต ่าสดุ 104PO02630053 12/3/2020

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...2 เลม่ 500 บาท 501 บาท

42 แผ่นพบั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์8,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ เคพีซี โรงพิมพ์ เคพีซี ราคาต ่าสดุ 104PO02630054 6/3/2020

1 คา่เกียรติบตัร 1000 ใบ 8,000 บาท 8,000 บาท

43 ติดตัง้ผ้ามา่น คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์56,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วบาง ร้านแก้วบาง ราคาต ่าสดุ 104PO02630055 12/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชดุ 56,920 บาท 56,920 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 2 ชดุ

4 ถ่านชาร์ต NIMH AA 2700 2 ชดุ

5 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 2 ชดุ

44 พิมพ์วารสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม ราคาต ่าสดุ 104PO02630056 11/3/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...200 เลม่ 40,000 บาท 40,000 บาท

45 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ราคาต ่าสดุ 104PO02630058 19/3/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

46 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630060 6/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี100 ชดุ 2,500 บาท 2,500 บาท

47 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์300.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ นายอภชิาติ  งามรุ่งโรจน์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630061 20/3/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...3 เลม่ 300 บาท 301 บาท

48 สมดุเขียนตอบ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 104PO02630062 25/3/2020

1 การเขียนบทโฆษณา... 1500 เลม่ 9,750 บาท 9,750 บาท

49 ท าไวนิล,แผ่นพบั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02630071 26/3/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A413 แผ่น 3,400 บาท 3,400 บาท

2 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 400 ชดุ

50 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต ่าสดุ 105PO02630069 3/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000 บาท 1,000 บาท

51 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ราคาต ่าสดุ 105PO02630073 2/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1600 แผ่น 800 บาท 801 บาท

52 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630074 11/3/2020

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

53 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฏ์  บลิมาศ นายวิศิษฏ์  บลิมาศ ราคาต ่าสดุ 105PO02630078 16/3/2020

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม16 เลม่ 800 บาท 801 บาท

54 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ร้านบ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630079 27/3/2020

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

55 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630080 27/3/2020

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

56 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปีเ้พชรบรูณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 105PO02630081 27/3/2020

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

57 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ร้านบ ีจี ศกึษาภนัฑ์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630082 27/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10040 แผ่น 5,020 บาท 5,020 บาท

58 ซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนกัด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชัน่  หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.59.18.19คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี108,380.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัดบริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630041 4/3/2020

1 คา่แรง 1 งาน 108,380.30 บาท 108,380.30 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหม้อแปลง1 งาน

3 แผ่นแยกต้นฉบบั 1 ชิน้

4 คลทัดีงกระดาษ 1 ชิน้

5 ยางดีดไข 1 ชิน้

59 สอบเทยีบเคร่ืองวดัคา่ความเป็นกรดดา่งแบบตัง้โต๊ะ และเคร่ืองชัง่ทศนิยม 4 ต าแหนง่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เคมีคอลแอนด์โฮลดิง้ จ ากัดบริษัท พี พี เคมีคอลแอนด์โฮลดิง้ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630042 4/3/2020

1 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 21,700 บาท 21,700 บาท

2 ย้ายแอร์พร้อมติดตัง้ (ตวัใหญ่)1 เคร่ือง

60 ซ๋อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ รภ.พช.05.64.87/38 และ รภ.พช.05.64.204คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9,000.00 เฉพาะเจาะจง อ านวยอิเล็คทรอนิกส์ อ านวยอิเล็คทรอนิกส์ ราคาต ่าสดุ 106PO02630044 4/3/2020

1 มอเตอร์พดัลมตู้แอร์หลงั 2 ตวั 9,000 บาท 9,000 บาท

2 เทอร์โม 2 ตวั

3 ใบพดั 2 ชดุ

61 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ รภ.พช.05.64.85/2538 และ รภ.พช่.05.64.86/38คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,550.00 เฉพาะเจาะจง ส าเนียงอิเล็คทริค ส าเนียงอิเล็คทริค ราคาต ่าสดุ 106PO02630045 4/3/2020
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เลขที่ ลงวันที่

1 ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศพร้อมเติมน า้ยา ขนาด 28,000 BTU1 เคร่ือง 8,550 บาท 8,550 บาท

2 แว็คคัม่เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง

3 มอเตอร์แพนคอยส์ 1 ลกู

4 เปลี่ยนแมกเนติก 1 เฟส 1 ตวั

5 เทอร์โม 1 ตวั

62 ซ่อมแซมเคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสงยวู-ีวิสิเบิล้สเปกโตรโพโตมิเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัดบริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630052 12/3/2020

1 D2 LAMP 1 Pcs 7,900 บาท 7,900 บาท

63 ซ่อมแซมตู้ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35,845.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียร่ิงหจก.พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต ่าสดุ 106PO02630053 13/3/2020

1 จ้างท าหุ่นกระบอก 1 ตวั 35,845 บาท 35,845 บาท

2 คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง

3 คา่ตดัชดุประจ าชาติจีน 1 ชดุ

64 ป้ายไวนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,315.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630055 10/3/2020
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เลขที่ ลงวันที่

1 ป้ายไวนิล ขนาด 1.2*3.75 เมตร1 ป้าย 3,315 บาท 3,315 บาท

2 ป้ายไวนิล ขนาด 3.75 ตรม. (นามราชภฏัภาษาองักฤษ)1 ป้าย

65 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630056 10/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา100 เลม่ 3,750 บาท 3,750 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่5 เลม่

66 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630057 10/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา100 เลม่ 2,500 บาท 2,500 บาท

67 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญนางสาวจิตรนนัท์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสดุ 106PO02630058 10/3/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

68 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชธยา  แป้นวงษา นางเพชธยา  แป้นวงษา ราคาต ่าสดุ 106PO02630059 13/3/2020

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

69 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบ ร้านเก้าสิบ ราคาต ่าสดุ 106PO02630060 26/3/2020
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เหตุผลที่
คัดเลือก
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เลขที่ ลงวันที่

1 จ้างท ากระถางเพาะข้าวเพ่ือสาธิต ขนาด 10* 12 นิว้ เคลื่อนย้ายได้500 ใบ 7,500 บาท 7,500 บาท

70 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม สถาบนัวิจยัและพฒันา1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 107PO02630001 5/3/2020

1 โต๊ะประชมุ พร้อมเก้าอี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง35 ชดุ 1,750 บาท 1,750 บาท

71 คา่จ้างท าสติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 107PO02630002 5/3/2020

1 จ้างเทพืน้ปนูซีเมนต์ กว้าง 15 เมตร ยาว 21 เมตร9 ตารางเมตร 3,600 บาท 3,600 บาท

72 คา่จ้างออกแบบบรรจภุณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต ่าสดุ 107PO02630003 5/3/2020

1 โต๊ะประชมุ 9 ชดุ 18,000 บาท 18,000 บาท

73 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ สถาบนัวิจยัและพฒันา2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท์  ป่ินพิทกัษ์ราคาต ่าสดุ 107PO02630004 23/3/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...8 เลม่ 2,000 บาท 2,000 บาท

74 ถ่ายเอกสาร , เอกสารประกอบการอบรม , รูปเลม่สรุปผลโครงการสถาบนัวิจยัและพฒันา2,460.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02630005 4/3/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)40 เลม่ 2,460 บาท 2,460 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 920 แผ่น
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75 ถ่ายเอกสาร , เอกสารประกอบการอบรม , รูปเลม่สรุปผลโครงการสถาบนัวิจยัและพฒันา500.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี นางกฤษวีณ์ภคั  ทองสี ราคาต ่าสดุ 107PO02630006 4/3/2020

3 คา่จ้างท ารูปเลม่โครงการอบรมฯ5 เลม่ 500 บาท 501 บาท

76 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา300.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  บญุราช นายจิรโรจน์  บญุราช ราคาต ่าสดุ 107PO02630007 13/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 30 ชดุ 300 บาท 301 บาท

77 ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 สถาบนัวิจยัและพฒันา30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 107PO02630008 9/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 60000 แผ่น 30,000 บาท 30,000 บาท

78 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ23,950.00 เฉพาะเจาะจง อ านวยอิเล็คทรอนิกส์ อ านวยอิเล็คทรอนิกส์ ราคาต ่าสดุ 108PO02630026 10/3/2020

1 คา่จ้างจดัท าเวปไซต์ จ านวน 5 หน้า1 งาน 23,950 บาท 23,950 บาท

79 พฒันาระบบจดัการฐานข้อมลูวสัด ุจ านวน  1  งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมา  โสภาแจ้ง นายเสมา  โสภาแจ้ง ราคาต ่าสดุ 108PO02630027 16/3/2020

1 จ้างเขียนแบบปรับปรุงอาคารหอพกันกัศกึษา1 งาน 65,000 บาท 65,000 บาท

80 พฒันาระบบจดัการฐานข้อมลูวสัด ุจ านวน  1  งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมา  โสภาแจ้ง นายเสมา  โสภาแจ้ง ราคาต ่าสดุ 108PO02630028 16/3/2020

1 จ้างเขียนแบบปรับปรุงอาคารหอพกันกัศกึษา1 งาน 65,000 บาท 65,000 บาท
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81 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630029 23/3/2020

2 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

82 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630040 4/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 50 ชดุ 2,500 บาท 2,500 บาท

83 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงาน ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630041 4/3/2020

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 2,000 บาท 2,000 บาท

84 คา่จ้างท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสีส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630042 10/3/2020

1 รู้ไว้ใช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร์ เลม่ 1...3 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

85 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 4x2 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630043 4/3/2020

1 ตาข่ายวอลเลย์บอล 2 ผืน 1,800 บาท 1,800 บาท

86 คา่จ้างจดัเตรียมอปุกรณ์ท าดอกไม้จนัทน์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630044 4/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี 50 ชดุ 3,500 บาท 3,500 บาท
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87 คา่เอกสารประกอบการอบรม ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630045 10/3/2020

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 50 ชดุ 2,500 บาท 2,500 บาท

88 คา่ตกแตง่สถานที่และพิธีเปิดงาน ส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630046 10/3/2020

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า1 งาน 2,000 บาท 2,000 บาท

89 คา่จ้างท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสีส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630047 16/3/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...3 เลม่ 1,500 บาท 1,500 บาท

90 คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ขนาด 4x2 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630048 10/3/2020

1 ผ้าขาว ขนาด 4 เมตร 2 ผืน 1,800 บาท 1,800 บาท

91 คา่จ้างจดัเตรียมอปุกรณ์ท าของช าร่วยส านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630049 10/3/2020

1 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ 50 ชดุ 3,500 บาท 3,500 บาท

92 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630011 5/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5400 แผ่น 2,700 บาท 2,700 บาท
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93 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630012 5/3/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่3 เลม่ 750 บาท 751 บาท

94 ท าป้ายไวนิล ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา นางสาวแสงสนีุย์  เดชมา ราคาต ่าสดุ 110PO02630013 6/3/2020

1 ป้ายไวนิลขนาด 1*5 เมตร 20 แผ่น 3,600 บาท 3,600 บาท

95 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี ราคาต ่าสดุ 110PO02630014 6/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3600 แผ่น 1,800 บาท 1,800 บาท

96 กรอบอะคลิลิก มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภู้จุ้ย นางสาววลัยา  ภู้จุ้ย ราคาต ่าสดุ 1PO02630053 2/3/2020

1 กรอบรูป 42 ชิน้ 16,800 บาท 16,800 บาท

97 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน  700 ชดุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02630054 5/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่700 ชดุ 42,000 บาท 42,000 บาท

98 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  700  ชดุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี-้แคน ร้านก๊อปปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02630056 5/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่700 ชดุ 42,000 บาท 42,000 บาท
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99 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,242.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดบริษัท เพชรบรูณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630060 16/3/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB6408 แผ่น 2,242.80 บาท 2,242.80 บาท

100 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630061 17/3/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB13000 แผ่น 6,500 บาท 6,500 บาท

101 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์5,269.95 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สายทอง นายยอดชาย  สายทอง ราคาต ่าสดุ 1PO02630063 19/3/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB15057 แผ่น 5,269.95 บาท 5,269.95 บาท

102 ปรับปรุงพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02630064 24/3/2020

1 จ้างเคร่ืองเสียง 1 ครัง้ 25,000 บาท 25,000 บาท

2 ซ่อมโครงหลงัคาพร้อมกะบะใหม่1 คนั

3 รถไถนั่งขบัอเนกประสงค์ 1 คนั

103 จดัท าข้อสอบ TOEFL ITPและคา่บริการการสอบมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์360,578.40 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอร์เนชัน่แนล เอดเูคชัน่ อิงค์ราคาต ่าสดุ 1PO02630065 25/3/2020

1 อะไหลถ่พืูน้ 381 ชิน้ 360,578.40 บาท 360,578.40 บาท
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2 อะไหลถ่พืูน้ 381 ชิน้

104 ถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบรม  พร้อมเข้าเลม่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์300.00 เฉพาะเจาะจง นางทสันนัทน์  ตรีนนัทรัตน์นางทสันนัทน์  ตรีนนัทรัตน์ ราคาต ่าสดุ 1PO02630069 5/3/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.3 เลม่ 300 บาท 301 บาท


