
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต ์กข 1999 พช.กองกลำง 13,312.94 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพชรบรูณฮ์อนดำ้คำรส์ ์จ  ำกดับริษัท เพชรบรูณฮ์อนดำ้คำรส์ ์จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10101PO02640008 2/11/2020

1 คำ่บริกำรนอกสถำนที่จงัหวดัเพชรบรูณ์3 ชั่วโมง 13,312.94 13,312.94

2 เปลี่ยนกรองดกัน ำ้ 1 ชั่วโมง

3 ซีลกนัฝุ่ น 1 อนั

4 ซีลกนัฝุ่ น 1 อนั

5 ฮำรด์ดสิกข์นำด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ำยนอก1 ชดุ

6 ฮำรด์ดสิกข์นำด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ำยนอก1 ชดุ

7 ยำงกนักระแทกหนำ้ 2 ชดุ

8 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 2 ชดุ

9 สปริงดงึเบำะนั่ง 2 อนั

10 โตะ๊ประชมุ ขนำด 150 ที่นั่ง2 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

11 แบริง่ Governor 2 ชดุ

2 ซอ่มครุภณัฑล์ฟิทโ์ดยสำร กองกลำง 24,931.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ทอีำร.์เอลลเิวเตอร ์ จ  ำกดับริษัท  ทอีำร.์เอลลเิวเตอร ์ จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10101PO02640009 3/11/2020

1 ชดุออกแบบพฒันำหุน่ยนต ์แบบ Encoder Tracking1 ชดุ 24,931.00 24,931.00

2 คอนแดนเซอรพ์ดัลม 1 ชดุ

3 เหมำลำกรถบสั ทะเบยีน 40-0265 เพชรบรูณ์กองกลำง 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทพร  ทองจิตติ นำงสำวนนัทพร  ทองจิตติ รำคำต ำ่สดุ 10101PO02640010 10/11/2020

1 คำ่บริกำร 1 งำน 7,000.00 7,000.00

4 ซอ่มบ ำรุงรถยนต ์40-0265 เพชรบรูณ์กองกลำง 7,983.27 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยดู ีทรคัส ์คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดับริษัท ยดู ีทรคัส ์คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10101PO02640011 10/11/2020

1 คำ่แรง 3 ชั่วโมง 7,983.27 7,983.27

2 ระบบเชือ้เพลงิ, ไลล่ม 4 ชั่วโมง

3 เปลี่ยนกรองดกัน ำ้ 1 ชั่วโมง

4 กลอ้งวิดโีอวงจรปิด 10 ตวั
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ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
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เลขที่ ลงวันที่

5 กลอ้งวิดโีอวงจรปิด 6 ตวั

6 ฟิวล์ 3 ตวั

5 คำ่ถำ่ยเอกสำร กองกลำง 12,890.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 10101PO02640012 6/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 12,890.00 12,890.00

6 บ ำรุงรกัษำรถยนตท์ะเบยีน นข 988 เพชรบรูณ์กองกลำง 9,948.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกดับริษัท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10101PO02640013 17/11/2020

1 คำ่แรงเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร1 คนั 9,948.00 9,948.00

2 น ำ้ยำลำ้งหวัฉีดดเีซล 1 ขวด

3 น ำ้ยำขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน

4 น ำ้มนัเบรค 0.5 ลติร 2 กระป๋อง

5 น ำ้มนัเครือ่ง 1 ลติร 3 กระป๋อง

6 น ำ้มนัเครือ่ง 4 ลติร 1 แกลลอน
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ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 น ำ้ยำหมอ้น ำ้สเีขียวแกลลอน 5 ลติร2 แกลลอน

8 แหวนกรองน ำ้มนั 2 ตวั

9 กรองโซลำ่ 1 ลกู

10 ประเก็นรองน็อตตวัถำ่ย 1 ตวั

11 แหวนรองน๊อต 2 ตวั

12 กรองน ำ้มนัเครือ่ง 1 ลกู

13 น ำ้มนัเกียร ์90EP 2 กระป๋อง

14 น ำ้มนัเฟืองทำ้ย 32 ลติร

15 น ำ้มนัเกียร ์ 32 ลติร

7 ตรำยำง กองกลำง 1,130.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเจียมจิตต์ รำ้นเจียมจิตต์ รำคำต ำ่สดุ 10101PO02640014 23/11/2020

1 ตรำยำง 2 บรรทดั 2 อนั 1,130.00 1,130.00
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เลขที่ ลงวันที่

2 ตรำยำง 1 บรรทดัสัน้ 1 อนั

3 ตรำยำงวนัที่ 2 อนั

4 ตรำยำง 3 บรรทดั 2 อนั

5 ตรำยำง 3 บรรทดั 1 อนั

8 ซอ่มแซมรถอีแตน๋ กองกลำง 7,020.00 เฉพำะเจำะจง นำยภิรมย ์ ปำนแกว้ นำยภิรมย ์ ปำนแกว้ รำคำต ำ่สดุ 10101PO02640015 17/11/2020

1 โตะ๊ประชมุ 1 ชดุ 7,020.00 7,020.00

2 ผำ้เบรคหลงั 1 ชดุ

3 น ำ้มนัเบรค 0.5 ลติร 2 กระป๋อง

4 คำ่แรงเปลี่ยนจำรบลีอ้,เช็คเบรค4 ลอ้

5 Toner Hp เบอร ์12A 2 ตลบั

6 เหลก็เสน้แบน 2 นิว้ * 1 นิว้1 เสน้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 ทบีำรอ์ยำ่งหนำ ยำว 8 เมตร2 เสน้

8 ยำงมิชลนิ XZE 295/80-22.51 เสน้

9 เกรดหอม 1 กระป๋อง

10 คำ่แรง 1 งำน

9 เปลี่ยนยำงรถยรนต ์นข 988 พช. กองกลำง 7,020.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทวีคณูเพชรบรูณ ์คำรเ์ซอรว์ิส (ส ำนกังำนใหญ่)หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทวีคณูเพชรบรูณ ์คำรเ์ซอรว์ิส (ส ำนกังำนใหญ่)รำคำต ำ่สดุ 10101PO02640016 18/11/2020

1 ยำงมิชลนิ XZE 295/80-22.54 เสน้ 7,020.00 7,020.00

10 ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต์ กองกลำง 10,430.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกดับริษัท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10101PO02640017 18/11/2020

1 คำ่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 10,430.90 10,430.90

2 น ำ้มนัเครือ่ง 1 ลติร 3 กระป๋อง

3 น ำ้มนัเครือ่ง 4 ลติร 1 แกลลอน

4 ไสก้รองอำกำศ 1 อนั
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เลขที่ ลงวันที่

5 โช๊คอพัหลงั 2 ตวั

6 หลอดไฟ 1 หลอด

7 หลอดไฟ 1 หลอด

8 ประเก็นรองน็อตตวัถำ่ย 1 ตวั

9 กรองน ำ้มนัเครือ่ง 1 ลกู

10 คำ่แรง 1 งำน

11 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์1 งำน

11 ซอ่มเครือ่งปรบัอำกำศ กองนโยบำยและแผน28,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริครำคำต ำ่สดุ 10102PO02640003 6/11/2020

1 คอมเพรสเซอร ์SD508 ใหม ่JAPAN แท้1 ลกู 28,600.00 28,600.00

2 ไดเออรฟิ์ลเตอร์ 1 ชดุ

3 F11 น ำ้ยำไลร่ะบบแอร1์8 ขวด
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ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
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เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 คำ่บริกำรด ำเนินงำน 27 จดุ (เครือ่งเกำ่)1 งำน

12 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน4,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริครำคำต ำ่สดุ 10102PO02640004 6/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 9600 แผน่ 4,800.00 4,800.00

13 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน900.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นกิรณำ รำ้นกิรณำ รำคำต ำ่สดุ 10102PO02640005 6/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร สรุปมตกิำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่20 เลม่ 900.00 900.00

14 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน1,587.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน 10102PO02640006 6/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำรคูมื่อสถำบนัวิจยัและพฒันำพรอ้มเขำ้เลม่23 เลม่ 1,587.00 1,587.00

2 คำ่ถำ่ยเอกสำร สรุปมตกิำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่26 เลม่

15 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน3,488.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 10102PO02640007 6/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร สรุปมตกิำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่32 เลม่ 3,488.00 3,488.00

16 วสัด ุซอ่มเครือ่งปรบัอำกำศ กองนโยบำยและแผน2,450.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นแกรนดว์สัดุ รำ้นแกรนดว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 10102PO02640008 6/11/2020
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 น ำ้ยำเครือ่งปรบัอำกำศ R226 กิโลกรมั 2,450.00 2,450.00

2 ลกูบดิประตู 1 อนั

3 แก๊สถงัเลก็ 1 ถงั

17 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน1,080.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 10102PO02640009 25/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 1,080.00 1,080.00

18 ถำ่ยเอกสำร กองนโยบำยและแผน3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสวุรรณี  พฒุตรง นำงสวุรรณี  พฒุตรง รำคำต ำ่สดุ 10102PO02640010 26/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6000 แผน่ 3,000.00 3,000.00

19 ซอ่มครุภณัฑเ์ครือ่งคอมพิวเตอร์ กองพฒันำนกัศกึษำ3,750.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลำยรำ้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลำย รำคำต ำ่สดุ 10103PO02640002 12/11/2020

1 คำ่แรงตดิตัง้+Set up Internet1 งำน 3,750.00 3,750.00

20 ท ำของที่ระลกึ กองพฒันำนกัศกึษำ73,800.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นศภุโชคพำณิชย์ รำ้นศภุโชคพำณิชย์ รำคำต ำ่สดุ 10103PO02640003 13/11/2020

1 กญุแจ (เลก็) 1800 อนั 73,800.00 73,800.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

21 จดัท ำซุม้ดอกไมแ้สดงควำมยนิดกีบับณัฑิตกองพฒันำนกัศกึษำ5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  ชสูำย นำงสภุำพร  ชสูำย รำคำต ำ่สดุ 10103PO02640004 26/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 5,000.00 5,000.00

22 ถำ่ยเอกสำร กองพฒันำนกัศกึษำ3,800.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 10103PO02640005 27/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 7600 แผน่ 3,800.00 3,800.00

23 ท ำคูมื่อฝึกซอ้มบณัฑิตฯ กองพฒันำนกัศกึษำ42,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดดี ีกำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกดับริษัท ดดี ีกำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 10103PO02640006 27/11/2020

1 กำรเขียนบทโฆษณำ...1100 เลม่ 42,900.00 42,900.00

24 คำ่อำหำรและอำหำรวำ่ง คณะครุศำสตร1์,740.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02640001 5/11/2020

1 คำ่อำหำร 1 มือ้ 1,740.00 1,740.00

2 คำ่อำหำร 1 มือ้

3 คำ่อำหำร 1 มือ้

4 คำ่อำหำร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 คำ่อำหำร 1 มือ้

6 คำ่อำหำร 1 มือ้

7 คำ่อำหำร 1 มือ้

8 คำ่อำหำร 1 มือ้

9 คำ่อำหำร 1 มือ้

10 คำ่อำหำร 1 มือ้

11 คำ่อำหำร 1 มือ้

12 คำ่อำหำร 1 มือ้

13 คำ่อำหำร 1 มือ้

14 คำ่อำหำร 1 มือ้

25 คำ่อำหำรและอำหำรวำ่ง คณะครุศำสตร์ 960.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02640002 5/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่อำหำร 1 มือ้ 960.00 960.00

2 คำ่อำหำร 1 มือ้

3 คำ่อำหำร 1 มือ้

4 คำ่อำหำร 1 มือ้

5 คำ่อำหำร 1 มือ้

6 คำ่อำหำร 1 มือ้

7 คำ่อำหำร 1 มือ้

8 คำ่อำหำร 1 มือ้

26 เชำ่รถตู ้ไมต่  ำ่กวำ่กวำ่ 12 ที่นั่ง ปรบัอำกำศคณะครุศำสตร9์,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำทติยำ  ขำวพรำยนำงสำวอำทติยำ  ขำวพรำย รำคำต ำ่สดุ 102PO02640003 5/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้โตะ๊ เกำ้อี ้แบง่กลุม่)3 วนั 9,000.00 9,000.00

27 คำ่อำหำรและอำหำรวำ่ง คณะครุศำสตร1์,170.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02640004 18/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่อำหำร 1 มือ้ 1,170.00 1,170.00

2 คำ่อำหำร 1 มือ้

3 คำ่อำหำร 1 มือ้

4 คำ่อำหำร 1 มือ้

5 คำ่อำหำร 1 มือ้

6 คำ่อำหำร 1 มือ้

7 คำ่อำหำร 1 มือ้

8 คำ่อำหำร 1 มือ้

9 คำ่อำหำร 1 มือ้

10 คำ่อำหำร 1 มือ้

28 คำ่อำหำรกลำงวนัและอำหำรวำ่ง คณะครุศำสตร์ 900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ นำงสำวพชัรี  พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02640005 18/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่อำหำร 1 มือ้ 900.00 900.00

2 คำ่อำหำร 1 มือ้

3 คำ่อำหำร 1 มือ้

4 คำ่อำหำร 1 มือ้

5 คำ่อำหำร 1 มือ้

6 คำ่อำหำร 1 มือ้

7 คำ่อำหำร 1 มือ้

8 คำ่อำหำร 1 มือ้

29 ถำ่ยเอกสำร คณะครุศำสตร8์,613.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำคำต ำ่สดุ 102PO02640006 17/11/2020

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB#### แผน่ 8,613.00 8,613.00

30 ถำ่ยเอกสำร คณะครุศำสตร์10,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำคำต ำ่สดุ 102PO02640007 18/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB#### แผน่ 10,000.00 10,000.00

31 ถำ่ยเอกสำร คณะครุศำสตร์10,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณก๊์อปป้ี เพชรบรูณก๊์อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 102PO02640013 25/11/2020

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB#### แผน่ 10,000.00 10,000.00

32 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีตุสำหกรรม4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงกหุลำบ  ชำตชิะนะ นำงกหุลำบ  ชำตชิะนะ รำคำต ำ่สดุ 103PO02640001 13/11/2020

2 โตะ๊ประชมุ 120 ชดุ 4,200.00 4,200.00

33 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีตุสำหกรรม2,440.00 เฉพำะเจำะจง นำงกหุลำบ  ชำตชิะนะ นำงกหุลำบ  ชำตชิะนะ รำคำต ำ่สดุ 103PO02640002 24/11/2020

1 มหำสมทุร : ชดุวิทยำศำสตรฉ์ลำดรู.้..10 เลม่ 2,440.00 2,440.00

34 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีตุสำหกรรม8,880.00 เฉพำะเจำะจง นำยศำนต ์พำนิชสติิ นำยศำนต ์พำนิชสติิ รำคำต ำ่สดุ 103PO02640003 13/11/2020

1 มหำสมทุร : ชดุวิทยำศำสตรฉ์ลำดรู.้..120 เลม่ 8,880.00 8,880.00

35 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีตุสำหกรรม320.00 เฉพำะเจำะจง นำยศำนต ์พำนิชสติิ นำยศำนต ์พำนิชสติิ รำคำต ำ่สดุ 103PO02640004 24/11/2020

2 มหำสมทุร : ชดุวิทยำศำสตรฉ์ลำดรู.้..2 เลม่ 320.00 320.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

36 พิมพเ์อกสำรและปำ้ย คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีตุสำหกรรม29,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวิำ  แกว้เสริม นำยทวิำ  แกว้เสริม รำคำต ำ่สดุ 103PO02640013 23/11/2020

2 ปำ้ยไวนิลประชำสมัพนัธส์ำขำชีววิทยำ ขนำด 80*180 ซม.20 ปำ้ย 29,000.00 29,000.00

4 ปำ้ยไวนิล ขนำด 80*1.20 เมตร (หนำ้ที่นำยกองคก์ำรบริหำรนกัศกึษำ)2 ปำ้ย

5 ไวทบ์อรด์ 200 แผน่

37 ซองขอ้สอบ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์26,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดดี ีกำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกดับริษัท ดดี ีกำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 104PO02640005 4/11/2020

1 กระดำษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)80 รีม 26,800.00 26,800.00

2 กระดำษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)40 รีม

3 ซองขอ้สอบ 1000 ซอง

38 ถำ่ยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์3,927.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 104PO02640006 9/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 7854 แผน่ 3,927.00 3,927.00

39 ถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์3,410.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02640007 9/11/2020



แบบ  สขร.1
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เลขที่ ลงวันที่

1 กำรเขียนบทโฆษณำ...106 เลม่ 3,410.00 3,410.00

2 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์106 ชดุ

4 คำ่ถำ่ยเอกสำรและเขำ้เลม่115 ชดุ

40 ถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์230.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02640008 9/11/2020

3 ท ำฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...2 เลม่ 230.00 230.00

41 ถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์3,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษน์ำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640009 9/11/2020

1 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 39 ชดุ 3,900.00 3,900.00

42 ถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษน์ำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640010 24/11/2020

2 รูไ้วใ้ชว่ำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 2...3 เลม่ 750.00 750.00

43 ถำ่ยเอกสำร,สรุปเลม่โครงกำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์5,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษน์ำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640011 9/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำรและเขำ้เลม่175 ชดุ 5,250.00 5,250.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563
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เลขที่ ลงวันที่

44 ถำ่ยเอกสำร,สรุปเลม่โครงกำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษน์ำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640012 24/11/2020

2 กำรบริหำรชอ่งทำงกำรตลำด...3 เลม่ 600.00 600.00

45 ถำ่ยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษน์ำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640013 9/11/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...20 เลม่ 1,000.00 1,000.00

46 รือ้ พรอ้มตดิตัง้เครือ่งปรบัอำกำศ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์5,500.00 เฉพำะเจำะจง ทอีำรแ์อรแ์อนดซ์ำวด์ ทอีำรแ์อรแ์อนดซ์ำวด์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02640014 30/11/2020

1 ออสซิโลสโคป 1 เครือ่ง 5,500.00 5,500.00

47 เหมำรถนอกมหำวิทยำลยั คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02640015 4/11/2020

1 รถเข็น 1 คนั 36,000.00 36,000.00

48 เหมำรถ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์72,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02640016 4/11/2020

1 บงัแทรก 2 คนั 72,000.00 72,000.00

49 ปำ้ยไวนิล,สรุปเลม่โครงกำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม นำยพิสษิฐิกลุ  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02640017 4/11/2020
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1 ปำ้ยไวนิล ขนำด 1.2*3.75 เมตร2 ปำ้ย 2,400.00 2,400.00

50 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,850.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ นำยอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ รำคำต ำ่สดุ 105PO02640014 2/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 3700 แผน่ 1,850.00 1,850.00

51 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,100.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640015 2/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6200 แผน่ 3,100.00 3,100.00

52 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร7,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640016 5/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 7,500.00 7,500.00

53 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร105PO02640017 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640017 5/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 105PO02640017 105PO02640017

54 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศษิฎ ์ บลิมำศ นำยวิศษิฎ ์ บลิมำศ ราคาต า่สดุ 105PO02640018 2/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 2000 แผน่ 1,000.00 1,000.00
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55 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร8,108.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรภทัร  ดเีอม นำยธีรภทัร  ดเีอม ราคาต า่สดุ 105PO02640019 11/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 8,108.00 8,108.00

56 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,500.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02640020 11/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 6,500.00 6,500.00

57 คำ่ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02640021 11/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 8000 แผน่ 4,000.00 4,000.00

58 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร2,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 105PO02640022 11/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 4000 แผน่ 2,000.00 2,000.00

59 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,500.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 105PO02640026 17/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 9000 แผน่ 4,500.00 4,500.00

60 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,200.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02640027 24/11/2020
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1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6400 แผน่ 3,200.00 3,200.00

61 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,020.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 105PO02640030 17/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6040 แผน่ 3,020.00 3,020.00

62 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,060.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 105PO02640031 12/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 8120 แผน่ 4,060.00 4,060.00

63 ท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม คณะวิทยำกำรจดักำร720.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 105PO02640032 12/11/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม (95 แผน่ พรอ้มเขำ้เลม่)12 เลม่ 720.00 720.00

64 ท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม คณะวิทยำกำรจดักำร3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจน  จนัทรสภุำเสน นำยเจน  จนัทรสภุำเสน รำคำต ำ่สดุ 105PO02640052 26/11/2020

1 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกำ้อี ้ ขนำด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 3,000.00 3,000.00

65 ท ำเลม่สรุปโครงกำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจน  จนัทรสภุำเสน นำยเจน  จนัทรสภุำเสน รำคำต ำ่สดุ 105PO02640053 26/11/2020

1 500 อกัษรจีนตอ้งรู ้เลม่ 2...5 เลม่ 1,500.00 1,500.00
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66 ท ำเลม่สรุปโครงกำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจน  จนัทรสภุำเสน นำยเจน  จนัทรสภุำเสน รำคำต ำ่สดุ 105PO02640054 26/11/2020

1 คำ่จำ้งท ำเลม่รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศกึษำ 25505 เลม่ 1,500.00 1,500.00

67 ท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม คณะวิทยำกำรจดักำร3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจน  จนัทรสภุำเสน นำยเจน  จนัทรสภุำเสน รำคำต ำ่สดุ 105PO02640055 26/11/2020

1 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกำ้อี ้ ขนำด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 3,000.00 3,000.00

68 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี1,920.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพชรธยำ  แปน้วงษำ นำงเพชรธยำ  แปน้วงษำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02640005 4/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร SAR ม.นำนำ48 เลม่ 1,920.00 1,920.00

69 ถำ่ยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี9,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพชรธยำ  แปน้วงษำ นำงเพชรธยำ  แปน้วงษำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02640006 4/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 9,800.00 9,800.00

70 ท ำวฒิุบตัร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำพร  ปำค ำวงั นำยเจษฎำพร  ปำค ำวงั รำคำต ำ่สดุ 106PO02640007 18/11/2020

1 จำ้งท ำกระถำงเพำะขำ้วเพ่ือสำธิต ขนำด 10* 12 นิว้ เคลื่อนยำ้ยได้300 ใบ 7,500.00 7,500.00

71 ชดุแผงกัน้หอ้งส  ำเร็จรูป (Partition)สถำบนัวิจยัและพฒันำ272,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สำกลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริครำคำต ำ่สดุ 107PO02640001 13/11/2020
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1 ปำตชิั่น แผงกัน้หอ้งส  ำนกังำนชนิดแผงครึง่กระจกสงู 160 ซม.พรอ้มอปุกรณต์ดิตัง้61 เมตร 272,250.00 272,250.00

72 ผำ้มำ่น สถำบนัวิจยัและพฒันำ145,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ช.สนิเจริญดี รำ้น ช.สนิเจริญดี รำคำต ำ่สดุ 107PO02640002 20/11/2020

1 ผำ้มำ่น 31 ชดุ 145,000.00 145,000.00

2 ผำ้มำ่นพรอ้มรำวอลมิูเนียม ขนำด 0.64*1.85 เมตร15 ชดุ

73 ท ำเหลก็ดดั สถำบนัวิจยัและพฒันำ320,920.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ช.เลก็กำรชำ่ง รำ้น ช.เลก็กำรชำ่ง รำคำต ำ่สดุ 107PO02640003 23/11/2020

1 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 1 ชดุ 320,920.00 320,920.00

2 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 2 ชดุ

3 ถำ่นชำรต์ NIMH AA 270025 ชดุ

4 หมกึเครือ่งปริน้ HP Laser4 ชดุ

74 ตดิตัง้ผำ้มำ่น สถำบนัวิจยัและพฒันำ144,987.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ช.สนิเจริญดี รำ้น ช.สนิเจริญดี รำคำต ำ่สดุ 107PO02640004 23/11/2020

1 คำ่ผำ้มำ่นพรอ้มคำ่ตดิตัง้31 ชดุ 144,987.00 144,987.00
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75 ปำ้ยสตกิเเกอร ์ จ  ำนวน  1  รำยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ3,600.00 เฉพำะเจำะจง ธิงคพ์ลสั ทเูก็ตเตอร์ ธิงคพ์ลสั ทเูก็ตเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02640007 2/11/2020

1 คำ่ท ำปำ้ย ช่ือ คณำจำรย2์ ปำ้ย 3,600.00 3,600.00

76 เชำ่สญัญำณเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตส  ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ49,220.00 e-bidding บริษัท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกดับริษัท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 108PO02640008 18/11/2020

1 ระบบกระจำยสญัญำณหลกั (Core Switch)1 ระบบ 49,220.00 49,220.00

77 จำ้งบ ำรุงรกัษำระบบยมื-คนือตัโนมตั ิดว้ย RFIDส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ225,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ จ  ำกดับริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ จ  ำกดั รำคำต ำ่สดุ 108PO02640009 23/11/2020

1 ระบบหอ้งสมดุอจัฉริยะ 1 ระบบ 225,000.00 225,000.00

78 เหมำก ำจดัสิ่งปฏิกลู  จ  ำนวน  1  งำนส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ8,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงณัฐยำ  สโุนพนัธ์ นำงณัฐยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02640012 27/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำรขดุลอกสระน ำ้ ขนำดลกึ 3 เมตร ยำว 30 เมตร1 งำน 8,800.00 8,800.00

79 บ ำรุงรกัษำเครือ่งคอมพิวเตอร์แ์มข่่ำยของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจดักำรส  ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ123,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเจนโก ้จ  ำกดั บริษัท ไอเจนโก ้จ  ำกดั รำคำต ำ่สดุ 108PO02640018 16/11/2020

1 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ1 ระบบ 123,750.00 123,750.00

80 คำ่จำ้งจดันิทรรศกำรวฏัสงสำรพืน้บำ้นเพชรบรูณ ์เรือ่ง กำรตำยส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม95,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640001 2/11/2020
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1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 95,000.00 95,000.00

81 บำ้นจ ำลองสถำปัตยกรรมพืน้ถ่ิน กลุม่ชำตพินัธุม์ง้ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640002 17/11/2020

1 ขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยไฟฟำ้1 งำน 15,000.00 15,000.00

82 บอรด์นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดัเพชรบรูณ์ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640003 17/11/2020

1 ขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยไฟฟำ้1 งำน 3,000.00 3,000.00

83 คำ่เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรภำพประกอบสีส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640004 17/11/2020

1 กำรเขียนบทโฆษณำ... 4 เลม่ 2,000.00 2,000.00

84 คำ่จำ้งลงพืน้ที่จดัเก็บขอ้มลูทำงดำ้นศลิปวฒันธรรมและภมิูปัญญำทอ้งถ่ินส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640005 20/11/2020

1 ขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยไฟฟำ้1 งำน 50,000.00 50,000.00

85 คำ่จำ้งผลติสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์(E-book) ทำงดำ้นศลิปวฒันธรรมส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640006 20/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 30,000.00 30,000.00
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86 คำ่เอกสำรประกอบกำรอบรม ส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640007 10/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร กระดำษสี50 ชดุ 3,500.00 3,500.00

87 คำ่จำ้งอปุกรณใ์นกำรท ำไข่เคม็ ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640008 10/11/2020

1 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 50 ชดุ 10,000.00 10,000.00

88 คำ่จำ้งอปุกรณใ์นกำรสำนชะลอมส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640009 10/11/2020

1 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 50 ชดุ 5,000.00 5,000.00

89 คำ่จำ้งออกแบบตรำสนิคำ้พรอ้มพิมพ์ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640010 10/11/2020

1 ลกูโลกจ ำลอง 1000 ชิน้ 15,000.00 15,000.00

90 คำ่จำ้งท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ภำพประกอบส ีจ  ำนวน 370 หนำ้ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640011 20/11/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...3 เลม่ 1,500.00 1,500.00

91 คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์ขนำด 2x1 เมตรส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม300.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640012 10/11/2020
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หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 ผำ้สแีดง 1 ผืน 300.00 300.00

92 คำ่นิทรรศกำรรูปถำ่ยทำงวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640013 12/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 6,000.00 6,000.00

93 คำ่กำรแสดงร  ำโทน ส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640014 12/11/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ 3,000.00 3,000.00

94 คำ่เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรภำพประกอบสจี  ำนวน 350 หนำ้ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640015 27/11/2020

1 รูไ้วใ้ชว่ำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 1...2 เลม่

95 คำ่นิทรรศกำรรูปถำ่ยทำววฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640016 13/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 6,000.00 6,000.00

96 คำ่กำรแสดงร  ำโทน ส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640017 13/11/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ 3,000.00 3,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

97 คำ่เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรภำพประกอบส ีจ  ำนวน 350 หนำ้ส  ำนกัศลิปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02640018 27/11/2020

1 มหำสมทุร : ชดุวิทยำศำสตรฉ์ลำดรู.้..2 เลม่ 1,000.00 1,000.00

98 ถำ่ยเอกสำรประกอบกำรประชมุ งำนบณัฑิตศกึษำ3,031.00 ตกลงรำคำ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 110010PO02640001 18/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6062 แผน่ 3,031.00 3,031.00

99 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640092 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

100 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640093 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

101 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640094 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

102 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640095 2/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

103 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640097 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

104 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640098 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 4 คน 36,000.00 36,000.00

105 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640099 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 4 คน 36,000.00 36,000.00

106 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640100 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

107 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640101 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 4 คน 36,000.00 36,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

108 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640102 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 3 คน 27,000.00 27,000.00

109 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640103 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

110 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640104 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

111 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640105 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

112 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640106 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

113 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640107 2/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

114 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640108 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

115 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640109 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 6 คน 54,000.00 54,000.00

116 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640110 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 3 คน 27,000.00 27,000.00

117 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640111 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 1 คน 9,000.00 9,000.00

118 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640112 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 3 คน 27,000.00 27,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

119 เหมำบริกำรท ำงำนในพืน้ที่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640155 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 3 คน 27,000.00 27,000.00

120 เหมำโครงกำรจำ้งงำนประชำชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ นำงนภำพร  ตุม้ทองค ำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640195 2/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำร 2 คน 18,000.00 18,000.00

121 พิมพเ์อกสำร และปำ้ยไวนิล มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชลุดำ  องอำจ นำงวิชชลุดำ  องอำจ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640202 6/11/2020

3 เกมกลวิทยำศำสตร ์: เกมซำ่ทำ้ทดลอง...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

122 ตดิตัง้ระบบไฟฟำ้ภำยในหอ้งเรียนปฏิบตักิำรสำรสนเทศทำงสำธำรณสขุศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์79,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยหนึ่ง  เซ็งช่ืน นำยหนึ่ง  เซ็งช่ืน รำคำต ำ่สดุ 1PO02640203 11/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำรขดุลอกสระน ำ้ ขนำดลกึ 3 เมตร ยำว 30 เมตร1 งำน 79,000.00 79,000.00

123 สรอ้ยสงัวำลย์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวบศุรินทร ์ พลพนัธ์ นำงสำวบศุรินทร ์ พลพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640204 6/11/2020

1 สำย AV 1 เสน้ 6,500.00 6,500.00

124 ซอ่มแซมประตทูำงออกดำดฟำ้ อำคำรคณะวิทยำกำรจดักำรมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์6,150.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นแกว้บำ้ง รำ้นแกว้บำ้ง รำคำต ำ่สดุ 1PO02640205 23/11/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระจกประตู 2 แผน่ 6,150.00 6,150.00

2 รำงอลมิูเนียมเดนิสำยไฟ 10*600 Cm2 ทอ่น

3 เปลี่ยนกลอนสวิง 1 ตวั

125 จำ้งปรบัปรุงอำคำรชอ่อินทนิล มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์1,918,350.00 e-bidding หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อ.ทองดี หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อ.ทองดี รำคำต ำ่สดุ 1PO02640206 17/11/2020

1 จำ้งกอ่สรำ้งโรงจอดรถ จ ำนวน 1 งำน1 งวด 1,918,350.00 1,918,350.00

126 พิมพร์ำยงำน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ำกดับริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ำกดัรำคำต ำ่สดุ 1PO02640207 24/11/2020

1 คำ่จดัพิมพห์นงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2550 คณะวิทยำกำรจดักำร200 เลม่ 50,000.00 50,000.00

127 จำ้งจดัท ำปำ้ยไวนิล มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์1,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมล  อยูส่ขุ นำยกมล  อยูส่ขุ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640208 23/11/2020

1 ผำ้ขำว ขนำด 4 เมตร 1 ผืน 1,300.00 1,300.00

128 คำ่ถำ่ยเอกสำรกำรประชมุ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์31,725.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมล  อยูส่ขุ นำยกมล  อยูส่ขุ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640209 23/11/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...1269 ชดุ 31,725.00 31,725.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา
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คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

129 จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม English Discoveriesมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์25,380.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นกำ้ยก๊อปป้ี รำ้นกำ้ยก๊อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 1PO02640210 23/11/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...1269 ชดุ 25,380.00 25,380.00

130 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมล  อยูส่ขุ นำยกมล  อยูส่ขุ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640211 30/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 3000 แผน่ 1,500.00 1,500.00

131 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์10,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640212 27/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 10,500.00 10,500.00

132 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์7,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640213 27/11/2020

1 ไวทบ์อรด์ #### แผน่ 7,500.00 7,500.00

133 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์ำคำต ำ่สดุ 1PO02640214 27/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร 6000 แผน่ 3,000.00 3,000.00

134 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์10,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640215 27/11/2020
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เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 10,500.00 10,500.00

135 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,052.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นกิรณำ รำ้นกิรณำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02640216 27/11/2020

1 คำ่ถำ่ยเอกสำร #### แผน่ 9,052.00 9,052.00

136 จำ้งปรบัปรุงกองพฒันำนกัศกึษำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์160,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สขุเสำรห์งษ์หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สขุเสำรห์งษร์ำคำต ำ่สดุ 1PO02640217 27/11/2020

1 จำ้งขดุตกแตง่สระน ำ้ 1 งำน 160,000.00 160,000.00

137 ถำ่ยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์2,662.10 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รำ้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รำคำต ำ่สดุ 1PO02640218 30/11/2020

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB7606 แผน่ 2,662.10 2,662.10

138 ถำ่ยเอกสำรและสรุปโครงกำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรชยั  ศรีเมือง นำยวรชยั  ศรีเมือง รำคำต ำ่สดุ 1PO02640219 30/11/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1000 งำน 1,000.00 1,000.00

139 เหมำปรบัปรุงหลงัคำกนัสำดหนำ้ศนูยว์ิทยำศำสตร ์คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์29,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยหนึ่ง  เซ็งช่ืน นำยหนึ่ง  เซ็งช่ืน รำคำต ำ่สดุ 1PO02640222 18/11/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบริกำรขดุลอกสระน ำ้ ขนำดลกึ 3 เมตร ยำว 30 เมตร1 งำน 29,700.00 29,700.00


