
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
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เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ กองกลาง 2,622.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี-้แคน ร้านก๊อบปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10101PO02630080 13/5/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A45244 แผ่น 2,622 บาท 2,622 บาท 

2 ใบเสร็จรับเงิน กองกลาง 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดบริษัท ดีดี การพิมพ์ และ บรรจภุณัฑ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630081 14/5/2020

1 ใบเสร็จรับเงิน 20000 แผ่น 27,000 บาท 27,000 บาท

3 ซ่อมลิฟท์โดยสาร กองกลาง 124,922.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดบริษัท  ทอีาร์.เอลลิเวเตอร์  จ ากัดราคาต ่าสดุ 10101PO02630082 18/5/2020

1 กระดานอจัฉริยะช่วยสอน ยี่ห้อ RAZA  I-BOARD  T88/OPTOMA EX611ST1 ชดุ 124,922.50 บาท 124,922.50 บาท

2 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก4 ชดุ

3 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27002 ชดุ

4 แบตเตอร่ี 3FX 10 ชดุ

5 แบตเตอร่ี 3FX 8 ชดุ

6 แบตเตอร่ี 3FX 9 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630083 19/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 256 แผ่น 1,280 บาท 1,280 บาท

5 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 6,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ราคาต ่าสดุ 10101PO02630084 26/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร A3 1134 แผ่น 6,040 บาท 6,040 บาท

2 คา่เข้าเลม่ 10 เลม่

6 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน588.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี-้แคน ร้านก๊อบปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 10102PO02630028 14/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา21 เลม่ 588 บาท 589 บาท

7 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 10102PO02630029 22/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่10000 ชดุ 40,000 บาท 40,000 บาท

8 ใบรับรองผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์กองพฒันานกัศกึษา7,500.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครีเอท ดีไซน์ เฮ้าส์เดอะ วนั  ครีเอท ดีไซน์ เฮ้าส์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630040 7/5/2020

1 จ้างท าแบบใบรับรองคณุวฒิุ1500 แผ่น 7,500 บาท 7,500 บาท
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9 ใบรับรองผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์กองพฒันานกัศกึษา7,500.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครีเอท ดีไซน์ เฮ้าส์เดอะ วนั  ครีเอท ดีไซน์ เฮ้าส์ ราคาต ่าสดุ 10103PO02630041 13/5/2020

1 จ้างท าแบบใบรับรองคณุวฒิุ1500 แผ่น 7,500 บาท 7,500 บาท

10 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์4,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสดุ 102PO02630057 18/5/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB9970 แผ่น 4,985 บาท 4,985 บาท

11 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์7,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 102PO02630058 21/5/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB14248 แผ่น 7,124 บาท 7,124 บาท

12 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์7,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลพรรธน์วสัดุ ร้านชลพรรธน์วสัดุ ราคาต ่าสดุ 102PO02630059 22/5/2020

1 การ์ดหนว่ยความจ า DDR-2 1 GB14248 แผ่น 7,124 บาท 7,124 บาท

13 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,420.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 103PO02630075 7/5/2020

1 เหล็กฉาก 2 นิว้ หนา 6 มิลลิเมตร2840 แผ่น 1,420 บาท 1,420 บาท

14 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี-้แคน ร้านก๊อบปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 103PO02630076 7/5/2020
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1 แผ่นคลทัซ์ 3000 แผ่น 1,500 บาท 1,500 บาท

15 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 103PO02630077 14/5/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล์ เบอร์ 1818100 แผ่น 9,050 บาท 9,050 บาท

16 ท าโลอ่ะคิลิค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630078 12/5/2020

1 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 10 อนั 9,800 บาท 9,800 บาท

17 คา่จดัท าเลม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630079 19/5/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร์ : เกมซ่าท้าทดลอง...5 เลม่ 1,250 บาท 1,250 บาท

18 พิมพ์เอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม7,510.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต ่าสดุ 103PO02630080 14/5/2020

1 ไวท์บอร์ด 12020 แผ่น 7,510 บาท 7,510 บาท

2 การเขียนบทโฆษณา... 30 เลม่

19 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630068 5/5/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น 2,500 บาท 2,500 บาท

20 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์2,271.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630069 7/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4542 แผ่น 2,271 บาท 2,271 บาท

21 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์1,242.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ นางปาริชาติ  ลาจนันนท์ ราคาต ่าสดุ 104PO02630070 8/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2484 แผ่น 1,242 บาท 1,242 บาท

22 ท าไวนิล,แผ่นพบั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัยา  หมุนา นางสาวณชัยา  หมุนา ราคาต ่าสดุ 104PO02630072 26/5/2020

3 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 500 บาท 501 บาท

23 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ9,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 105PO02630092 19/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19970 แผ่น 9,985 บาท 9,985 บาท

24 คา่จดัท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้คณะวิทยาการจดัการ3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ราคาต ่าสดุ 105PO02630093 5/5/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พร้อมเข้าเลม่)70 เลม่ 3,500 บาท 3,500 บาท
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25 คา่จดัท าเอกสารสรุปผลโครงการคณะวิทยาการจดัการ1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์นางสาวปณุฑริกา  สคุนธสิงห์ราคาต ่าสดุ 105PO02630094 5/5/2020

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

26 ท าตาขายกันนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 106PO02630070 1/5/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม้ 5 จดุ, ตดัป้ายโฟม, ตกแตง่ผ้า)1 งาน 30,000 บาท 30,000 บาท

27 ซ่อมครุภฑัณ์ เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู (HPLC) หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.59.18.200.00คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี43,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิง้ จ ากัดบริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิง้ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630073 18/5/2020

1 สารเคมี 1 PACK 43,850 บาท 43,850 บาท

28 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,488.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 106PO02630076 27/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4976 แผ่น 2,488 บาท 2,488 บาท

29 ซ่อม เคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสงยวู-ีวิสิเบิล้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.61.18.129.00คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัดบริษัท แลบคอนเนคชัน่ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630077 27/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 56,250 บาท 56,250 บาท

30 ซ่อมเคร่ืองวดัคา่ความเป็นกรดดา่งแบบตัง้โต๊ะ หมายเลขครุภณัฑ์ ม.รภ.พช.60.18.114.0002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิง้ จ ากัดบริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิง้ จ ากัดราคาต ่าสดุ 106PO02630078 27/5/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ไดรฟ์ ส าหรับอ่านเขียนแผ่นดีวีดี1 อนั 12,500 บาท 12,500 บาท

31 จดัท าหนงัสือพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบ ร้านเก้าสิบ ราคาต ่าสดุ 106PO02630079 27/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพร้อมเข้าเลม่500 เลม่ 50,000 บาท 50,000 บาท

32 คา่ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 สถาบนัวิจยัและพฒันา65,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านซีท-ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต ่าสดุ 107PO02630009 4/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 130000 แผ่น 65,000 บาท 65,000 บาท

33 ครุภณัฑ์ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ติดตัง้  จ านวน  12  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ49,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี.อินทเีรีย ร้านเอสพี.อินทเีรีย ราคาต ่าสดุ 108PO02630035 1/5/2020

1 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ 49,800 บาท 49,800 บาท

2 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

4 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...1 ชดุ

5 ล าโพงแบบ 2 ทาง 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

7 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

8 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

9 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

10 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

11 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

12 ลกูดรัมแมแ่บบ 1 ชดุ

34 ครุภณัฑ์ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ ติดตัง้  จ านวน  8  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพี.อินทเีรีย ร้านเอสพี.อินทเีรีย ราคาต ่าสดุ 108PO02630036 1/5/2020

1 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์1 ชดุ 46,000 บาท 46,000 บาท

2 ถ่านชาร์ต NIMH AA 27001 ชดุ

3 ชดุติดตัง้กล้องวิดีโอ 1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

5 คา่เขียนป้ายประชาสมัพนัธ์1 ชดุ

6 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ

7 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิว้ 320 GB พร้อมกลอ่งตภ่ายนอก1 ชดุ

8 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...4 ชดุ

35 คา่เช่าสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  ระบบส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดราคาต ่าสดุ 108PO02630038 22/5/2020

4 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 24,610 บาท 24,610 บาท

36 คา่พิมพ์หนงัสือ บ้านนายม : พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณแหง่ลุม่น า้ป่าสกั เมืองเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630050 8/5/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้...1000 เลม่ 200,000 บาท 200,000 บาท

37 คา่ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่หนงัสือรายงานประจ าปี เพชรบรุะ วฒันธรรมพืน้บ้านเมืองเพชรบรูณ์ส านกัศิลปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  กาละบตุร นางอมรรัตน์  กาละบตุร ราคาต ่าสดุ 109PO02630051 8/5/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...20 เลม่ 5,000 บาท 5,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

38 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกานต์  ปานปราณีเจริญนางสาวศศิกานต์  ปานปราณีเจริญราคาต ่าสดุ 110PO02630015 8/5/2020

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

39 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต ่าสดุ 110PO02630016 15/5/2020

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

40 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้าเพชรบรูณ์ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630071 5/5/2020

1 ท าฝันให้เป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจ้าของ...5 เลม่ 245 บาท 246 บาท

41 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิรณา ร้านกิรณา ราคาต ่าสดุ 1PO02630072 14/5/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่27 เลม่ 18,900 บาท 18,900 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พร้อมเข้าเลม่27 เลม่

42 ท าคู่มือเกษตรปลอดภยัชดุที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหรัิญ นางสาวจิรภา  คชหรัิญ ราคาต ่าสดุ 1PO02630073 21/5/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บาท 106,200 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

43 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร 1 รายการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์177,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี-้แคน ร้านก๊อบปี-้แคน ราคาต ่าสดุ 1PO02630074 21/5/2020

1 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง590 ใบ 177,000 บาท 177,000 บาท

44 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดบริษัท สนัติอีซูซุเพชรบรูณ์ จ ากัดราคาต ่าสดุ 1PO02630075 21/5/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บาท 106,200 บาท

45 ท าคู่มือเกษตรปลอดภยัชดุที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองราคาต ่าสดุ 1PO02630076 21/5/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บาท 106,200 บาท

46 จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองราคาต ่าสดุ 1PO02630077 21/5/2020

1 ระบบฐานข้อมลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บาท 106,200 บาท

47 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร 1 รายการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์177,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองนางสาวพิณทพิย์  แก้วแก้มทองราคาต ่าสดุ 1PO02630078 21/5/2020

1 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง590 ใบ 177,000 บาท 177,000 บาท

48 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,108.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ ราคาต ่าสดุ 1PO02630079 27/5/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้ เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 12216 แผ่น 6,108 บาท 6,108 บาท


