
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เปลี่ยนหลอดไฟ 40-0133 พช. กองกลาง 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630090 14/7/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง4 ชดุ 2,040.00 2,040.00

2 คา่แรงรวมอ่ืน ๆ 1 คนั

2 ซ่อมรถยนต ์นข 988 พช. กองกลาง 10,486.01 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630091 1/7/2020

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 10,486.10 10,486.10

2 น า้ยาลา้งหวัฉีดดีเซล1 ขวด

3 น า้ยาขจดัทอ่อดุตนั 1 แกลลอน

4 น า้มนัเครือ่ง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 หมอ้แบตเตอรี่ 1 ลกู

7 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย1 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู

9 คา่แรงสลบัยางและถ่วงยางหนา้-หลงั1 งาน

3 ซ่อมรถไถใหญ่ กองกลาง 21,378.60 เฉพาะเจาะจง รา้นช.กลการ รา้นช.กลการ ราคาต า่สดุ 10101PO02630092 14/7/2020

1 ชดุติดตัง้กลอ้งวิดีโอ1 ชดุ 21,378.60 21,378.60

2 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

3 ถ่านชารต์ NIMH AA 27001 ชดุ

4 ตดัสติกเกอร์ 1 ชดุ

5 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู

6 ซ่อมเบาะเสรมิฟองน า้เปลี่ยนหนงั1 ชดุ

7 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู

8 น า้มนัเครือ่ง 10 ลิตร



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 ลกูดรมัแมแ่บบ 4 ชดุ

10 ฮารด์ดิสกข์นาด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ายนอก3 ชดุ

11 ทรมัเป็ท 1 คนั

12 คา่แรงรวมอ่ืน ๆ 1 คนั

4 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 998 พช.กองกลาง 8,450.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสมชายแอร์ รา้นสมชายแอร์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630093 17/7/2020

1 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ 8,450.00 8,450.00

2 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

3 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์1 ชดุ

4 แว๊คเติมน า้ยาใหมร่ถตู้1 คนั

5 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 889 พช.กองกลาง 8,450.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสมชายแอร์ รา้นสมชายแอร์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630094 22/7/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ 8,450.00 8,450.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

3 ชดุติดตัง้กลอ้งวิดีโอ1 ชดุ

4 รถเข็น 1 คนั

6 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 269 พช.กองกลาง 29,545.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630095 23/7/2020

1 ถนน คสล. และทางเทา้ 3 สาย4 เสน้ 23,545.00 23,545.00

2 น า้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

3 จา้งบนัทกึรายการครุภณัฑ์1 รายการ

4 แหวนรองสลกั 1 อนั

5 บรกิารดแูลระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์1 รายการ

6 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

7 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 ชดุพฒันาหอ้งสมดุ  จ  านวน 11   รายการ1 รายการ

9 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

10 ครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีน  11  รายการ1 รายการ

11 ครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีน  11  รายการ1 รายการ

12 พารต์ิชั่นกัน้หอ้งชนิดหุม้ผา้กระจกครึง่ทอ่น1 ชดุ

13 ตดัสติกเกอร์ 1 ชดุ

14 ซ่อมลกูหมากปีกนก2 ขา้ง

15 ซ่อมลิฟท ์ เปลี่ยนแบตเตอรี ่ ARD1 ลกู

16 บรกิารดแูลระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์1 รายการ

17 ชดุพฒันาหอ้งสมดุ  จ  านวน 11   รายการ1 รายการ

18 ครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีน  11  รายการ1 รายการ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 ท าปา้ยไวนิลและปา้ยสติ๊กเกอร์ กองพฒันานกัศกึษา5,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสิปปะ ครเีอชั่น รา้นสิปปะ ครเีอชั่น ราคาต า่สดุ 10103PO02630043 14/7/2020

1 ปา้ยไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หนา้ที่นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)1 ปา้ย 5,300.00 5,300.00

2 คา่ปา้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้10 ปา้ย

8 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร8์,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 102PO02630070 3/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...80 เลม่ 8,000.00 8,000.00

9 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร8์,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกนก  ดาบพิมพศ์รีนางสาวกรกนก  ดาบพิมพศ์รรีาคาต า่สดุ 102PO02630071 3/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...80 เลม่ 8,000.00 8,000.00

10 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร2์,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต า่สดุ 102PO02630072 13/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...24 เลม่ 2,400.00 2,400.00

11 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร1์,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต า่สดุ 102PO02630073 13/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...12 เลม่ 1,200.00 1,200.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

12 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์36,865.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 102PO02630074 10/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...101 เลม่ 36,865.00 36,865.00

2 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...101 เลม่

3 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...101 เลม่

13 เหมาตดัตอ่วิดีโอ คณะครุศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร ชสูาย นางสภุาพร ชสูาย ราคาต า่สดุ 102PO02630075 10/7/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)5 งาน 10,000.00 10,000.00

14 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร4์,800.00 เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา  ระลกึ นางชลธิชา  ระลกึ ราคาต า่สดุ 102PO02630076 13/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่ 48,000.00 48,000.00

15 จา้งเก็บขอ้มลู คณะครุศาสตร4์,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 ราคาต า่สดุ 102PO02630077 15/7/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง400 ชดุ

16 จา้งวิเคราะหข์อ้มลู คณะครุศาสตร8์,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแขก  บญุมาทนั นางแขก  บญุมาทนั ราคาต า่สดุ 102PO02630078 15/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
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 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 8,000.00 8,000.00

17 จา้งวิเคราะหข์อ้มลู คณะครุศาสตร8์,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแขก  บญุมาทนั นางแขก  บญุมาทนั ราคาต า่สดุ 102PO02630079 15/7/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 8,000.00 8,000.00

18 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร4์,800.00 เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา  ระลกึ นางชลธิชา  ระลกึ ราคาต า่สดุ 102PO02630080 17/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่ 4,800.00 4,800.00

19 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร6์,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 102PO02630081 9/7/2020

1 โต๊ะประชมุ 100 ชดุ 6,200.00 6,200.00

2 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB400 แผ่น

20 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม24,750.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630086 3/7/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...45 เลม่ 24,750.00 24,750.00

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...45 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

21 พฒันาผลิตภณัฑไ์ข่ไก่และไข่เป็ดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630088 2/7/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 26,000.00 26,000.00

2 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

3 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน

4 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน

5 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน

6 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน

22 ถ่ายท าสื่อประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630089 2/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 20,000.00 20,000.00

2 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน

3 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน

23 พิมพบ์รรจภุณัฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630090 2/7/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 16,000.00 16,000.00

2 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน

3 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน

4 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน

24 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630091 3/7/2020

2 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง48 ชดุ 3,600.00 3,600.00

25 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม200.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630092 15/7/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..2 เลม่ 200 200

26 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา  แกว้เสรมิ นายทวิา  แกว้เสรมิ ราคาต า่สดุ 103PO02630093 15/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ไวทบ์อรด์ 3600 แผ่น 1,800.00 1,800.00

27 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630095 16/7/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...5 เลม่ 1,500.00 1,500.00

28 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม345.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร วรปัสสุ นายธนภทัร วรปัสสุ ราคาต า่สดุ 103PO02630096 20/7/2020

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...3 เลม่ 345 345

29 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630097 20/7/2020

1 การเขียนบทโฆษณา...40 เลม่ 8.000.00 8.000.00

30 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม800.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630098 14/7/2020

2 โต๊ะประชมุ 40 ชดุ 800 800

31 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม450.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630099 20/7/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..3 เลม่ 450 450



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

32 คา่เช่าสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ นางวิลาวลัย ์ เฉลิมพงษ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630100 4/7/2020

1 คา่เช่าหอ้งประชมุ 1 ชัน้ 41 หอ้ง 9,000.00 9,000.00

2 ซ่อมฝา้เพดานและประหนา้ตา่งทัง้ 3  หอ้ง1 หอ้ง

33 คา่เช่าสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม0.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 103PO02630101 4/7/2020

34 ซ่อมระบบแอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม6,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสมชายแอร์ รา้นสมชายแอร์ ราคาต า่สดุ 103PO02630102 23/7/2020

1 ตูไ้ฟ 1 ตู้ 6,100.00 6,100.00

2 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั

3 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง1 ตวั

4 จา้งเครือ่งเสียง 1 ครัง้

5 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน

35 ท าปา้ยและไวนิล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน า้ผึง้ พนูวิวฒัน์ นางน า้ผึง้ พนูวิวฒัน์ ราคาต า่สดุ 103PO02630104 24/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ 10.000.00 10.000.00

2 ปา้ยไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หนา้ที่นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)2 ปา้ย

36 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลนางสาวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลราคาต า่สดุ 104PO02630099 2/7/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..35 เลม่ 10,500.00 10,500.00

37 ถ่ายเอกสารพรอ้มเข่าเลม่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลนางสาวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลราคาต า่สดุ 104PO02630100 2/7/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...35 เลม่ 10,500.00 10,500.00

38 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 104PO02630103 15/7/2020

1 การเขียนบทโฆษณา...4 เลม่

39 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุง่โรจน์ นายอภชิาติ  งามรุง่โรจน์ ราคาต า่สดุ 104PO02630104 16/7/2020

1 การเขียนบทโฆษณา...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

40 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630105 14/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000.00 1,000.00

41 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกิรณา รา้นกิรณา ราคาต า่สดุ 104PO02630106 14/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 10,000.00 10,000.00

42 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  งามรุง่โรจน์ นายอภชิาติ  งามรุง่โรจน์ ราคาต า่สดุ 104PO02630108 20/7/2020

2 การเขียนบทโฆษณา...4 เลม่ 800 800

43 จา้งเหมาผลิตสื่อ,ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์89,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ ราคาต า่สดุ 104PO02630112 1/7/2020

2 คา่แรง 1 งาน 89,000.00 89,000.00

3 ตะปเูกลียว 300 กลอ่ง

4 ใบปรญิญาบตัร 2000 แผ่น

5 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...300 เลม่

6 ใบหมอ่น 300 ใบ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 คา่เกียรติบตัร 300 ใบ

44 เหมาผลิตสื่อ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ ราคาต า่สดุ 104PO02630113 1/7/2020

1 คา่แรงงาน 1 งาน 25,000.00 25,000.00

45 จดัท าสื่อออนไลน์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ ราคาต า่สดุ 104PO02630114 1/7/2020

1 คา่แรงงาน 1 งาน 13,000.00 13,000.00

46 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ นายธีรภทัร  กิจจารกัษ์ ราคาต า่สดุ 104PO02630115 20/7/2020

1 การเขียนบทโฆษณา...5 เลม่ 2,500.00 2,500.00

47 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,336.00 ตกลงราคา นางสาวณฐัชยา  หมุนา นางสาวณฐัชยา  หมุนา ราคาต า่สดุ 104PO02630117 20/7/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A42672 แผ่น 1,336.00 1,336.00

48 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฏ ์ บลิมาศ นายวิศิษฏ ์ บลิมาศ ราคาต า่สดุ 105PO02630110 3/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น 2,000.00 2,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

49 คา่จดัท าเอกสารสงัเคราะหอ์งคค์วามรูบ้รกิารวิชาการคณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 ราคาต า่สดุ 105PO02630114 9/7/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขา้เลม่)60 เลม่

50 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ70.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต า่สดุ 105PO02630125 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 140 แผ่น 70 70

51 ท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ720.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต า่สดุ 105PO02630126 1/7/2020

1 กลองชดุ 18 ชดุ 720 720

52 จา้งผ่าและตกแตง่ไมไ้ผ่ คณะวิทยาการจดัการ80,000.00 เฉพาะเจาะจง 80,000.00 80,000.00 ราคาต า่สดุ 105PO02630130 22/7/2020

1 ไมไ้ผ่ 500 ล า

53 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02630132 22/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 6,500.00 6,500.00

54 ซ่อมครุภณัฑ ์เครือ่งปรบัอากาศ หมายเลขครุภณัฑ ์รภ.พช.05.64.111คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630123 1/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เปลี่ยนเบรคเกอร ์1 เฟส1 ชดุ 24,000.00 24,000.00

2 ลกูดรมัแมแ่บบ 1 ชดุ

3 จา้งดแูลระบบสารสนเทศ1 ระบบ

4 ลกูดรมัแมแ่บบ 1 ชดุ

5 เปลี่ยนแมกเนติก 1 เฟส1 ตวั

6 ลกูดรมัแมแ่บบ 1 ชดุ

55 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี7,848.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630124 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 7,848.00 7,848.00

56 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี8,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630125 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 8,008.00 8,008.00

57 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี8,328.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630126 1/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 8,328.00 8,328.00

58 ครุภณัฑ ์โต๊ะเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,363.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630132 1/7/2020

1 กลอ่ง 3 ลิน้ชกัส  าหรบัโต๊ะท างาน1 ตวั 1,363.00 1,363.00

59 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี7,848.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630133 10/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 7,848.00 7,848.00

60 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี8,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630134 10/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 8,008.00 8,008.00

61 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี8,328.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630135 10/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 8,328.00 8,328.00

62 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630137 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 600 แผ่น 1,700.00 1,700.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา35 เลม่

63 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต า่สดุ 106PO02630138 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 2,400.00 2,400.00

64 สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต า่สดุ 106PO02630139 1/7/2020

1 ไมฝ้าเฌอรา่ ขนาด 6 นิว้10 ตารางเมตร 3,500.00 3,500.00

65 สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต า่สดุ 106PO02630140 1/7/2020

1 ไมฝ้าเฌอรา่ ขนาด 6 นิว้10 ตารางเมตร 3,500.00 3,500.00

66 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 106PO02630141 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 2,400.00 2,400.00

67 ซ่อมครุภณัฑ ์เครือ่งวิเคราะหห์าปรมิาณโลหะหนกัดว้ยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอรฟ์ชั่นแบบเปลวไฟ (AAS)คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี53,965.45 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จ  ากัดบรษัิท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 106PO02630142 14/7/2020

1 EXCHANGE ROLLER KIT FOR DR-9080C1 ชิน้ 53,965.45 53,965.45



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ววับบีมีเสียง 1 ชิน้

68 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต า่สดุ 106PO02630143 14/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000 1,000

69 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาพร  วิสงุเร นางสภุาพร  วิสงุเร ราคาต า่สดุ 106PO02630144 14/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000.00 1,000.00

70 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แปน้วงษา นางเพชรธยา  แปน้วงษา ราคาต า่สดุ 106PO02630145 10/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น 2,000.00 2,000.00

71 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แปน้วงษา นางเพชรธยา  แปน้วงษา ราคาต า่สดุ 106PO02630146 16/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 5,000 5,000

72 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชรธยา  แปน้วงษา นางเพชรธยา  แปน้วงษา ราคาต า่สดุ 106PO02630147 16/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา15 เลม่ 3,000 3,000



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

73 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญิ นางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญิ ราคาต า่สดุ 106PO02630148 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4800 แผ่น 2,400.00 2,400.00

74 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 106PO02630149 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4800 แผ่น 2,400.00 2,400.00

75 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 106PO02630150 10/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000.00 1,000.00

76 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 106PO02630151 10/7/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 1,000.00 1,000.00

77 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพทัธ์นางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพทัธร์าคาต า่สดุ 107PO02630016 3/7/2020

3 การเขียนบทโฆษณา...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

78 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630017 3/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...5 เลม่ 300 300

79 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630019 3/7/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...5 เลม่ 1,250.00 1,250.00

80 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 107PO02630026 8/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...100 เลม่ 10,000.00 10,000.00

81 เก็บขอ้มลู,ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐิกุล  แกว้งาม นายพิสิษฐิกุล  แกว้งาม ราคาต า่สดุ 107PO02630029 13/7/2020

3 การเขียนบทโฆษณา...6 เลม่ 1,200.00 1,200.00

82 จา้งท าไวนิล และถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,470.00 ตกลงราคา นางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ ราคาต า่สดุ 107PO02630030 2/7/2020

1 โพเดียมไมส้กั ขนาด 50*60*100 เซนติเมตร1 อนั 1,470.00 1,470.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี50 ชดุ

83 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา1,170.00 ตกลงราคา นางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ ราคาต า่สดุ 107PO02630031 3/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 เมมโมรีส่ติกโซน่ี 1 GB1 อนั 1,170.00 1,170.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี30 ชดุ

84 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา2,500.00 ตกลงราคา นางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ ราคาต า่สดุ 107PO02630032 14/7/2020

3 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...10 เลม่ 2,500.00 2,500.00

85 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630035 2/7/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..20 เลม่ 2,200.00 2,200.00

2 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์182 แผ่น

86 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630036 20/7/2020

3 การเขียนบทโฆษณา...5 เลม่ 1,250.00 1,250.00

87 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630037 14/7/2020

1 ไวทบ์อรด์ 2 แผ่น 5,800.00 5,800.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 โต๊ะประชมุ 25 ชดุ

88 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630038 20/7/2020

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..5 เลม่ 1,250.00 1,250.00

89 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ นางสาววิชญาพร  อ่อนปยุ ราคาต า่สดุ 107PO02630041 13/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่ 2,000.00 2,000.00

90 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 107PO02630042 17/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...30 เลม่ 4,800.00 4,800.00

2 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...30 เลม่

91 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานผลการด าเนินงานสถาบนัวิจยัและพฒันา630.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 107PO02630046 23/7/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกันคณุภาพ คณะวิทยาการจดัการ 100 แผ่น/เลม่5 เลม่

92 คา่จดัท ารูปเลม่รายงานผลการด าเนินงานสถาบนัวิจยัและพฒันา0.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 107PO02630047 23/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

93 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,910.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630050 22/7/2020

2 การเขียนบทโฆษณา...3 เลม่ 1,910.00 1,910.00

3 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...3 เลม่

4 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..5 เลม่

94 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630051 16/7/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 6,000.00 6,000.00

95 คา่จดัท าเลม่คู่มือการเผยแพร่ สถาบนัวิจยัและพฒันา4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 107PO02630052 1/7/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขา้เลม่)30 เลม่ 4,500.00 4,500.00

96 คา่จดัท าเลม่สรุปโครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 107PO02630053 1/7/2020

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม10 เลม่

97 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรมสถาบนัวิจยัและพฒันา2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 107PO02630054 1/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง35 ชดุ 2,100.00 2,100.00

98 คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 107PO02630055 1/7/2020

1 คา่จดัท าตน้ฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร40 ฉบบั 1,200.00 1,200.00

99 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630056 21/7/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..40 เลม่ 4,000.00 4,000.00

100 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630057 29/7/2020

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

101 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630058 10/7/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...5 เลม่ 500 500

102 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 107PO02630059 21/7/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB600 แผ่น 3,000.00 3,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

103 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแขก  บญุมาทนั นางแขก  บญุมาทนั ราคาต า่สดุ 107PO02630060 30/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...30 เลม่ 3,000.00 3,000.00

104 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรม พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ600.00 เฉพาะเจาะจง นางทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตัน์ นางทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตัน์ ราคาต า่สดุ 108PO02630054 8/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่20 เลม่ 600 600

105 คา่เช่าสญัญาณเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต  จ  านวน  1  ระบบส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากัดบรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากัดราคาต า่สดุ 108PO02630055 14/7/2020

6 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 24,610.00 24,610.00

106 คา่ถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบรม พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง นางทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตัน์ นางทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตัน์ ราคาต า่สดุ 108PO02630056 8/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.3 เลม่ 300 300

107 บ ารุงรกัษาระบบ Fire Wall จ านวน  1 งานส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากัดบรษัิท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากัดราคาต า่สดุ 108PO02630057 23/7/2020

1 จา้งพฒันาระบบเครอืข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 100,000.00 100,000.00

108 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ  านวน 350 หนา้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630064 8/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...4 เลม่ 2,000.00 2,000.00

109 คา่ตกแตง่สถานที่ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม17,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630067 6/7/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 17,300.00 17,300.00

110 คา่จา้งจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630068 6/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 15,000.00 15,000.00

111 คา่จา้งท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพประกอบสี จ  านวน 350 หนา้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630069 20/7/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...3 เลม่ 1,500.00 1,500.00

112 คา่ปา้ยประชาสมัพนัธ ์ขนาด 2x1 เมตรส านกัศิลปะและวฒันธรรม200.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630070 17/7/2020

1 ผา้สีแดง 1 ผืน 200 200

113 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย ์ เดชมา นางสาวแสงสนีุย ์ เดชมา ราคาต า่สดุ 110PO02630021 1/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9000 แผ่น 4,500.00 4,500.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

114 ถ่ายเอกสารและสรุปเลม่โครงการส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสนีุย ์ เดชมา นางสาวแสงสนีุย ์ เดชมา ราคาต า่สดุ 110PO02630022 2/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่3 เลม่ 750 750

115 พิมพเ์อกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 110PO02630023 9/7/2020

1 DVD อสรูปลกุไฟใตภ้ภิพ3000 แผ่น 3,000.00 3,000.00

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...30 เลม่

116 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน11,900.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630024 21/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร #### แผ่น 11,900.00 11,900.00

117 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ราคาต า่สดุ 110PO02630025 20/7/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6000 แผ่น 3,000.00 3,000.00 0

118 ท าสติ๊กเกอร ์ติดฟิวเจอรบ์อรด์ ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน1,708.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์ราคาต า่สดุ 110PO02630026 23/7/2020

1 กระดาษสติกเกอร์ 2 แผ่น 1,708.00 1,708.00
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119 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630121 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

120 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630123 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00 0

121 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630124 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

122 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630127 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

123 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630128 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

124 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630130 1/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

125 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630131 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

126 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630132 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

127 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630133 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

128 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630134 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

129 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630136 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000,00 18,000,00
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130 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630137 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

131 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630138 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

132 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630139 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

133 จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงาน ต.บา้นเนิน อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 1PO02630165 1/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

134 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.30 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 1PO02630190 3/7/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2858 แผ่น 1,000.00 1,000.00

135 จา้งท าตน้แบบภาพลกัษณ ์และตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630196 1/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้ 30,000.00 30,000.00

2 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

136 คู่มือการผลิตและจ าหนา่ยสินคา้มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630197 1/7/2020

1 คู่มือสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...200 เลม่ 48,000.00 48,000.00

137 พิมพโ์บวช์วัว ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630198 1/7/2020

1 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ 84,000.00 84,000.00

2 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ

4 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ

5 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ

6 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง1000 ใบ

138 จา้งท าตน้แบบภาพลกัษณ ์และตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630199 1/7/2020

1 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้ 30,000.00 30,000.00

2 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินคา้เบด็เตล็ด 1 ชิน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

139 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630200 13/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

140 จดัท าสื่อการเรยีนการสอนเพ่ือทบทวนความรูภ้าษาองักฤษส าหรบัการทดสอบ TOEFL ITPมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์99,991.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ากัด บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ากัด ราคาต า่สดุ 1PO02630201 15/7/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 99,991.50 99,991.50

141 จา้งเช่าหอ้งประชมุ 1 หอ้ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัราพรรณ  ศิลกุล นางพชัราพรรณ  ศิลกุล ราคาต า่สดุ 1PO02630202 17/7/2020

1 คา่เช่าหอ้งประชมุ 1 ชัน้ 41 หอ้ง 3,000.00 3,000.00

142 จดัตกแตง่สถานที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหริญั นางสาวจิรภา  คชหริญั ราคาต า่สดุ 1PO02630203 21/7/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 10,000.00 10,000.00

143 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,000.30 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 1PO02630204 21/7/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2858 แผ่น 1,000.00 1,000.00

144 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630206 21/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

145 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630207 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

146 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630208 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

147 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630209 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

148 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630210 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

149 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,645.16 เฉพาะเจาะจง 4,645.16 4,645.16 ราคาต า่สดุ 1PO02630211 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

150 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 ราคาต า่สดุ 1PO02630212 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน

151 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630213 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

152 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,645.16 เฉพาะเจาะจง 4,645.16 4,645.16 ราคาต า่สดุ 1PO02630214 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน

153 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630215 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

154 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพร นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพร ราคาต า่สดุ 1PO02630216 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

155 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630217 21/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

156 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630218 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

157 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630219 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

158 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630220 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

159 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630221 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

160 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630222 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

161 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง 27,000.00 27,000.00 ราคาต า่สดุ 1PO02630223 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน

162 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630224 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27.000.00 27.000.00

163 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์38,322.58 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630225 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 38,322.58 38,322.58

164 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ี่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630226 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

165 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630227 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

166 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630228 23/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

167 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630229 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

168 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630230 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

169 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630231 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

170 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630246 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

171 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630247 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

172 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630248 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

173 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630249 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

174 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630250 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

175 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630251 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,500.00 4,500.00

176 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630252 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

177 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630253 29/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 9,000

178 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630254 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

179 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630255 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

180 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630256 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 9 คน 81,000 81,000

181 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630257 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000.00 54,000.00

182 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 ราคาต า่สดุ 1PO02630258 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

183 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630259 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000.00 63,000.00

184 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630260 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

185 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630261 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 36,000

186 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630262 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000.00 54,000.00

187 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630263 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

188 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630264 29/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

189 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630265 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

190 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630266 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 8 คน 72,000.00 72,000.00

191 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630267 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

192 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630268 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 5 5

193 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง 54,000.00 54,000.00 ราคาต า่สดุ 1PO02630269 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

194 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630270 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 4,935.48

195 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630271 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.00 4,935.00

196 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630272 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

197 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630273 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

198 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630274 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

199 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630275 29/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000.00 63,000.00

200 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630278 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

201 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630280 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

202 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630281 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

203 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต า่สดุ 1PO02630282 21/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

204 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630283 29/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 4,935.48



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

205 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630284 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

206 จา้งเหมาบรกิารโครงการจา้งงานประชาชน ประจ าเดือน กรกฎาคม2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,870.88 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผา ราคาต า่สดุ 1PO02630285 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 9,870.00 9,870.00

207 เหมาบรกิารท างนในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630287 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

208 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630288 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

209 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 ราคาต า่สดุ 1PO02630289 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน

210 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630290 23/7/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

211 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630291 23/7/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

212 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,618.25 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 1PO02630292 29/7/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB#### แผ่น 4,618.25 4,618.25


