
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 9,500.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 10101PO02630113 1/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19000 แผ่น 9,500 บาท 9,500 บาท

2 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 1125 พช.กองกลาง 2,940.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630116 1/9/2020

1 น า้มนักึ่งสงัเคราะหเ์ขียว L1 แกลลอน 2,940 บาท 2,940 บาท

2 ครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีน  11  รายการ1 รายการ

3 ขัว้หลอด 1 อนั

4 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั

3 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 3,310.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 10101PO02630117 2/9/2020

1 ถ่ายเอกสาร A1 6620 หนา้ 3,310 บาท 3,310 บาท

4 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 11,088.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10101PO02630118 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 22176 แผ่น 11,088 บาท 11,088 บาท

5 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 17,850.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630119 3/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 35700 แผ่น 17,850 บาท 17,850 บาท

6 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 12,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบศุรนิทร ์ พลพนัธ์นางสาวบศุรนิทร ์ พลพนัธ์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630121 11/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่80 เลม่ 12,450 บาท 12,450 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่60 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่5 เลม่

7 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 1,347.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10101PO02630122 11/9/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2694 แผ่น 1,347 บาท 1,347 บาท

8 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์กข 1999 พช.กองกลาง 27,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630124 17/9/2020

1 ยางมิชลิน XZE 295/80-22.54 เสน้ 27,960 บาท 27,960 บาท

9 ปา้ยไวนิล กองกลาง 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสโมสรศิลป์ รา้นสโมสรศิลป์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630127 22/9/2020

1 ปา้ย (ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์1 ปา้ย 1,740 บาท 1,740 บาท

2 ปา้ย (ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์1 ปา้ย

10 คา่ถ่ายเอกสาร กองกลาง 9,800.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 10101PO02630128 23/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 19600 แผ่น 9,800 บาท 9,800 บาท

11 ท าปา้ยไวนิล กองกลาง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหริญั นางสาวจิรภา  คชหริญั ราคาต า่สดุ 10101PO02630129 11/9/2020

1 ปา้ย (ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์1 ปา้ย 1,000 บาท 1,000 บาท

12 จดัตกแตง่สถานที่ กองกลาง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหริญั นางสาวจิรภา  คชหริญั ราคาต า่สดุ 10101PO02630130 11/9/2020

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้1 งาน 3,000 บาท 3,000 บาท

13 ท าโลเ่กียรติคณุ กองกลาง 9,975.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารตัน ์ หอยสงัขน์างสาวสภุารตัน ์ หอยสงัข์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630131 27/9/2020

1 โลเ่ชิดชเูกียรติบคุคลดีเดน่7 โล่ 9,975 บาท 9,975 บาท

14 ใบเสรจ็รบัเงิน กองกลาง 19,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีดี การพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ากัดบรษัิท ดีดี การพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630132 28/9/2020

1 ใบเสรจ็รบัเงิน 14500 แผ่น 19,575 บาท 19,575 บาท

15 จดัท าของที่ระลกึ กองกลาง 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจภทัร ์ อปุรงั นางสาวเบญจภทัร ์ อปุรงั ราคาต า่สดุ 10101PO02630133 24/9/2020

1 EXCHANGE ROLLER KIT FOR DR-9080C7 ชิน้ 49,000 บาท 49,000 บาท

16 จดัท าของที่ระลกึ กองกลาง 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารตัน ์ หอยสงัขน์างสาวสภุารตัน ์ หอยสงัข์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630134 24/9/2020

1 EXCHANGE ROLLER KIT FOR DR-9080C7 ชิน้ 49,000 บาท 49,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

17 ท าโลเ่กียรติคณุ กองกลาง 9,975.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารตัน ์ หอยสงัขน์างสาวสภุารตัน ์ หอยสงัข์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630135 24/9/2020

1 โลเ่ชิดชเูกียรติบคุคลดีเดน่7 โล่ 9,975 บาท 9,975 บาท

18 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,496.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10102PO02630041 1/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา32 เลม่ 2,496 บาท 2,496 บาท

19 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสวุรรณี  พฒุตรง นางสวุรรณี  พฒุตรง ราคาต า่สดุ 10102PO02630042 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารและเขา้เลม่40 ชดุ 2,400 บาท 2,400 บาท

20 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน6,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกิรณา รา้นกิรณา ราคาต า่สดุ 10102PO02630043 11/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่31 เลม่ 6,400 บาท 6,400 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่21 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่30 เลม่

21 ซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ กองนโยบายและแผน3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเล็คตรคิหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเล็คตรคิราคาต า่สดุ 10102PO02630044 18/9/2020

1 พืน้ที่จอดรถและปรบัปรุงบรเิวณอาคารเรยีนรวม1 งาน 3,300 บาท 3,300 บาท

2 เช่าเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มลิขสิทธ์ิซอฟแวรแ์ละติดตัง้ระบบเครอืข่ายอาคาร 7 ชัน้1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

22 ท าปา้ยโฟม กองพฒันานกัศกึษา1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630050 1/9/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 1,800 บาท 1,800 บาท

23 ท าปา้ยไวนิล กองพฒันานกัศกึษา2,096.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630051 1/9/2020

1 ปา้ยไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หนา้ที่นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)2 ปา้ย 2,096 บาท 2,096 บาท

24 ท าเครือ่งพลีกรรมและประกอบพิธีกองพฒันานกัศกึษา13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630052 1/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี1 ชดุ 13,500 บาท 13,500 บาท

25 ตกแตง่สถานที่และท าบายศรี กองพฒันานกัศกึษา32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630053 1/9/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 32,000 บาท 32,000 บาท

2 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์ 1 ชดุ

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี1 ชดุ

26 วงดนตรไีทย กองพฒันานกัศกึษา8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630054 1/9/2020

1 จา้งท าบอรด์บคุลากร 1 งาน 8,000 บาท 8,000 บาท

27 บนัทกึภาพมมุสงู กองพฒันานกัศกึษา5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630055 1/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่แรงติดตัง้+Set up Internet1 งาน 5,000 บาท 5,000 บาท

28 ท าปา้ยไวนิล กองพฒันานกัศกึษา960.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630057 1/9/2020

1 ปา้ยไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หนา้ที่นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)1 ปา้ย

29 ถ่ายเอกสาร กองพฒันานกัศกึษา6,513.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10103PO02630058 11/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 13026 แผ่น 6,513 บาท 6,513 บาท

30 ถ่ายเอกสาร กองพฒันานกัศกึษา370.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10103PO02630059 28/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 740 แผ่น 370 บาท 371 บาท 

31 ท ารูปเลม่รายงานผลการประเมินความพงึพอใจการใหบ้รกิาร กองพฒันานกัศกึษาส านกังานอธิการบดี1,768.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630007 1/9/2020

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...8 เลม่ 1,768 บาท 1,768 บาท

2 คู่มือสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...8 เลม่

32 ท ารูปเลม่รายงานผลการประเมินความพงึพอใจการใหบ้รกิาร กองพฒันานกัศกึษาส านกังานอธิการบดี 0.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630008 1/9/2020

33 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี9,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630009 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่60 เลม่ 9,000 บาท 9,000 บาท
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2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา60 เลม่

34 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี2,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630010 9/9/2020

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...10 เลม่ 2,000 บาท 2,000 บาท

2 ฮารด์ดิสกข์นาด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ายนอก140 ชดุ

35 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี2,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630011 8/9/2020

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...10 เลม่ 2,000 บาท 2,000 บาท

2 ฮารด์ดิสกข์นาด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ายนอก140 ชดุ

36 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบด8ี20.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630012 14/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่10 เลม่ 820 บาท 821 บาท

37 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี8,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630013 18/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 17200 แผ่น 8,600 บาท 8,600 บาท

38 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม720.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 103PO02630120 1/9/2020

1 VCD ยาจกซู 1440 แผ่น 720 บาท 721 บาท
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39 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,260.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630121 2/9/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..3 เลม่ 2,260 บาท 2,260 บาท

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...7 เลม่

40 ซ่อมบ ารุงยานพาหะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม34,678.74 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 103PO02630122 1/9/2020

2 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 34,678.74 บาท 34,678.74 บาท

3 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง3 ชดุ

4 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง1 ตวั

6 โซ่ 4 เสน้

7 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

41 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์4,015.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02630174 2/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8030 แผ่น 4,015 บาท 4,015 บาท

42 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,192.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02630175 3/9/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 2384 แผ่น 1,192 บาท 1,192 บาท

43 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์3,494.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02630176 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6988 แผ่น 3,494 บาท 3,494 บาท

44 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ880.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02630219 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1760 แผ่น 880 บาท 881 บาท

45 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 105PO02630220 8/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4200 แผ่น 2,100 บาท 2,100 บาท

46 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 105PO02630221 11/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น 2,500 บาท 2,500 บาท

47 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี708.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา ราคาต า่สดุ 106PO02630195 1/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1416 แผ่น 708 บาท 709 บาท

48 สติกเกอรต์ิดบรรจภุณัฑ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา ราคาต า่สดุ 106PO02630196 1/9/2020

1 หลอดนีออน 36 w 180 ดวง 900 บาท 901 บาท
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49 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดจ์รุง นางสาววนิดา  ภกัดจ์รุง ราคาต า่สดุ 106PO02630197 1/9/2020

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

50 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,703.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ภกัดจ์รุง นางสาววนิดา  ภกัดจ์รุง ราคาต า่สดุ 106PO02630199 8/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5406 แผ่น 2,703 บาท 2,703 บาท

51 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 106PO02630200 8/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 400 แผ่น 200 บาท 201 บาท

52 จดัท าเอกสารประกอบการอบรมสถาบนัวิจยัและพฒันา1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630173 2/9/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่35 เลม่ 1,750 บาท 1,750 บาท

53 จา้ง เหมาบรกิารท างาน สถาบนัวิจยัและพฒันา99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630177 8/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 11 คน 99,000 บาท 99,000 บาท

54 เหมาบรกิารท างาน สถาบนัวิจยัและพฒันา135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630178 8/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 15 คน 135,000 บาท 135,000 บาท

55 เหมาบรกิารท างาน สถาบนัวิจยัและพฒันา99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630179 8/9/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 11 คน 99,000 บาท 99,000 บาท

56 เหมาบรกิารท างาน สถาบนัวิจยัและพฒันา135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630180 8/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 15 คน 135,000 บาท 135,000 บาท

57 เหมาจดัท าผลิตภณัฑต์น้แบบ สถาบนัวิจยัและพฒันา21,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630181 9/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร2 งาน 21,600 บาท 21,600 บาท

58 เหมาท าผลิตภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา18,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630182 9/9/2020

1 คา่จา้งท าฉากเวที 1 งาน 18,500 บาท 18,500 บาท

59 เหมาท าผลิตภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา0.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630183 9/9/2020

60 ท าแผ่นพบั , ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา60,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 107PO02630184 9/9/2020

1 จา้งท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์1000 แผ่น 60,000 บาท 60,000 บาท

2 คา่ถ่ายเอกสาร 80000 แผ่น

61 เหมาบรกิาร สถาบนัวิจยัและพฒันา89,129.03 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630185 8/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 9 คน 89,129.03 บาท 89,129.03 บาท
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2 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน

3 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน

62 เหมาบรกิารท างาน สถาบนัวิจยัและพฒันา135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  สายทอง นางสาวรมิดา  สายทอง ราคาต า่สดุ 107PO02630187 25/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 15 คน 135,000 บาท 135,000 บาท

63 คา่ถ่ายเอกสาร  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,299.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 108PO02630068 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร A32598 แผ่น 1,299 บาท 1,299 บาท

64 จา้งบ ารุงรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่ายของระบบสารสนเทศ             เพ่ือการบรหิารจดัการ (PMIS)  จ านวส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ123,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเจนโก ้จ  ากัด บรษัิท ไอเจนโก ้จ  ากัด ราคาต า่สดุ 108PO02630069 10/9/2020

3 เช่าเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มลิขสิทธ์ิซอฟแวรแ์ละติดตัง้ระบบเครอืข่ายอาคารเรยีนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บาท 123,750 บาท

65 คา่เช่าสญัญาณเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต  จ  านวน  1  ระบบส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ49,220.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากัดบรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากัดราคาต า่สดุ 108PO02630070 16/9/2020

7 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 49,220 บาท 49,220 บาท

8 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ

66 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน13,396.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630046 1/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 26792 แผ่น 13,396 บาท 13,396 บาท
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67 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน25,532.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630047 2/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 51064 แผ่น 25,532 บาท 25,532 บาท

68 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน28,900.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630048 2/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 57800 แผ่น 28,900 บาท 28,900 บาท

69 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน966.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630051 3/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1932 แผ่น 966 บาท 967 บาท

70 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630052 9/9/2020

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

71 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน28,672.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630053 8/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 57344 แผ่น 28,672 บาท 28,672 บาท

72 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630385 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

73 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630386 1/9/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

74 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630387 1/9/2020

75 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630388 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

76 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630389 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

77 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630390 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

78 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630391 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

79 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630392 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

80 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630393 1/9/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

81 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630394 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

82 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630395 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

83 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630396 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท

84 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630397 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

85 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630398 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

86 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630399 1/9/2020

2 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท
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87 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630400 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

88 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630401 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

89 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630402 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

90 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630428 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

91 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630445 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

92 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์26,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630446 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 26,419.35 บาท 26,419.35 บาท

93 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630447 1/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

94 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630448 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

95 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630468 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท

96 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630469 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท

97 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630470 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท

98 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,838.70 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630487 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 16,838.70 บาท 16,838.70 บาท

99 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630488 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

100 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630489 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

101 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630503 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

102 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์26,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630504 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 26,419.35 บาท 26,419.35 บาท

103 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630505 1/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 บาท 8,419.35 บาท

104 คา่จา้งตดัชดุร  าถวายพระพทุธมหาธรรมราชา เน่ืองในประเพณีอุม้พระด าน า้ ประจ าปี 2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 1PO02630513 15/9/2020

1 บรกิารดแูลระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์1 รายการ 50,000 บาท 50,000 บาท

105 อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630514 1/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,260 บาท 1,260 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

106 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630515 1/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,560 บาท 1,560 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

11 คา่อาหาร 1 มือ้

12 คา่อาหาร 1 มือ้

107 จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,129.03 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630517 3/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,129.03 บาท 8,129.03 บาท

108 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630518 3/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 บาท 4,935.48 บาท

109 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630519 8/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

110 เช่าหอ้งประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัราพรรณ  ศิลกุล นางพชัราพรรณ  ศิลกุล ราคาต า่สดุ 1PO02630520 9/9/2020

1 คา่เช่าหอ้งประชมุ 1 ชัน้ 41 หอ้ง 3,000 บาท 3,000 บาท

111 ยกรถทะเบยีน 40-0133 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทพร  ทองจิตตินางสาวนนัทพร  ทองจิตติ ราคาต า่สดุ 1PO02630521 3/9/2020

1 รถเข็น 1 คนั 3,500 บาท 3,500 บาท

112 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630522 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

113 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630523 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

114 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630524 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

115 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630525 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

116 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630526 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

117 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630527 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

118 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630528 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

119 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630529 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

120 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630530 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

121 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630531 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

122 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630532 14/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

123 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630533 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

124 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630534 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

125 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630535 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

126 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630536 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

127 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630537 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

128 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630538 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
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โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

129 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630539 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

130 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630540 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

131 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630541 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

132 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630542 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

133 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630543 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

134 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630544 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

135 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630545 14/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

136 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630546 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

137 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,064.52 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630547 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,064.52 บาท 4,064.52 บาท

138 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630548 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

139 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,183.70 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630549 15/9/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB3382 แผ่น 1,1830.70 บาท 1,1830.70 บาท

140 จา้งเหมาบรกิารโครงการจา้งงานประชาชน ประจ าเดือน กันยายน  2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผา ราคาต า่สดุ 1PO02630551 15/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

141 คา่บรกิารไฟฟา้ขดัขอ้ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,792.91 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์ราคาต า่สดุ 1PO02630552 17/9/2020

1 คา่บรกิาร 1 งาน 6,792.91 บาท 6,792.91 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่บรกิาร 1 งาน

142 คา่จา้งตดัชดุร  าถวายพระพทุธมหาธรรมราชา เน่ืองในประเพณีอุม้พระด าน า้ ประจ าปี 2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 1PO02630553 15/9/2020

1 ผงแมเ่หล็ก 50 ถงุ 50,000 บาท 50,000 บาท

2 กลอ้งวิดีโอวงจรปิด 50 ตวั

3 ผา้สีแดง 50 ผืน

143 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสวุรรณี  พฒุตรง นางสวุรรณี  พฒุตรง ราคาต า่สดุ 1PO02630554 17/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี120 ชดุ 2,400 บาท 2,400 บาท

144 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสวุรรณี  พฒุตรง นางสวุรรณี  พฒุตรง ราคาต า่สดุ 1PO02630555 21/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 750 บาท 751 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 คา่อาหาร 1 มือ้

145 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630556 21/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,050 บาท 1,050 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

146 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง วรญัญา  หมวกนว่ม วรญัญา  หมวกนว่ม ราคาต า่สดุ 1PO02630557 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

147 จา้งเหมาบรกิารโครงการจา้งงานประชาชนประจ าเดือนดนัยายน 2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง วรญัญา  หมวกนว่ม วรญัญา  หมวกนว่ม ราคาต า่สดุ 1PO02630558 22/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

148 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,230.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630559 22/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,230 บาท 1,230 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

149 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630560 21/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

150 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630561 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

151 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630562 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

152 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,031.00 ตกลงราคา รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 1PO02630563 23/9/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6062 แผ่น 3,031 บาท 3,031 บาท

153 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630564 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

154 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630565 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

155 เหมาปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งน า้ขา้งโรงอาหารหนา้หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630566 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 45,000 บาท 45,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

156 จดัท าขอ้สอบ TOEFL ITPและคา่บรกิารการสอบมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,135,680.00 เฉพาะเจาะจง อินสติติว  ออฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอดเูคชั่น อิงค์อินสติติว  ออฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอดเูคชั่น อิงค์ราคาต า่สดุ 1PO02630567 9/9/2020

1 อะไหลถ่พืูน้ 1200 ชิน้ 1,135,680 บาท 1,135,680 บาท

2 อะไหลถ่พืูน้ 1200 ชิน้

157 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630568 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

158 คา่จา้งเหมาบรกิารปฏบิตัิงานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630569 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

159 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630570 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

160 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630571 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

161 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ี่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630572 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

162 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630573 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

163 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630574 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

164 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630575 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

165 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630576 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

166 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630577 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

167 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630578 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

168 จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630579 24/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

169 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630580 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

170 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630581 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

171 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630582 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

172 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ี่
ี่
ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630583 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

173 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630584 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

174 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630585 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

175 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630586 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

176 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630587 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

177 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630588 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

178 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630589 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

179 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630590 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

180 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630591 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

181 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630592 28/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 9 คน 81,000 บาท 81,000 บาท

182 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630593 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

183 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630594 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

184 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630595 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

185 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630596 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

186 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630597 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

187 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630598 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

188 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630599 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

189 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630600 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

190 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630601 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

191 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630602 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

192 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630603 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

193 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630604 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

194 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ี่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630605 24/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

195 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630606 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

196 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630607 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

197 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630608 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

198 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630609 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

199 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630610 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

200 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิัตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630611 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

201 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630612 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

202 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630613 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

203 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630614 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

204 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630615 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

205 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630616 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,500 บาท 4,500 บาท

206 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์24,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630617 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 24,300 บาท 24,300 บาท

207 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630618 21/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

208 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630619 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

209 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630620 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

210 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630621 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

211 คา่จา้งเหมาบรกิารปฏบิตัิงานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630622 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

212 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630623 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

213 คา่จา้งเหมาบรกิารปฏบิตัิงานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630624 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 9,000 บาท 9,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

214 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตันร์าคาต า่สดุ 1PO02630625 14/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,200 บาท 4,200 บาท

215 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630626 30/9/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,980 บาท 1,980 บาท

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา
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เลขที่ ลงวันที่

11 คา่อาหาร 1 มือ้

12 คา่อาหาร 1 มือ้

13 คา่อาหาร 1 มือ้

14 คา่อาหาร 1 มือ้

15 คา่อาหาร 1 มือ้

16 คา่อาหาร 1 มือ้

216 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630627 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

217 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630628 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

218 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630629 30/9/2020

219 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630630 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท
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วิธีซือ้/จ้าง
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

220 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630631 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

221 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630632 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

222 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630633 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

223 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630634 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

224 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630635 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

225 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630636 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

226 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630637 30/9/2020
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เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

227 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630638 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

228 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630639 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

229 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630640 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

230 เหมาปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งน า้ขา้งโรงอาหารหนา้หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทพิย ์ คงส  าราญ นายทพิย ์ คงส  าราญ ราคาต า่สดุ 1PO02630642 4/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิารขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 45,000 บาท 45,000 บาท

231 เหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630643 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

232 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630644 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท
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เลขที่ ลงวันที่

233 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630645 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

234 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630646 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

235 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630647 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

236 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630648 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

237 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630649 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท

238 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630650 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

239 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630651 28/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

240 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630652 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

241 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630653 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

242 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630654 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

243 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630655 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

244 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630656 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

245 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์24,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630657 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 24,300 บาท 24,300 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

246 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630658 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

247 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630659 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

248 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630660 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

249 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630661 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

250 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630662 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

251 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630663 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 9 คน 81,000 บาท 81,000 บาท

252 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630664 28/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

253 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630665 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

254 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630666 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

255 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630667 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000 บาท 63,000 บาท

256 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630668 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000 บาท 54,000 บาท

257 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630669 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

258 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630670 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

259 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630671 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

260 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630672 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

261 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630673 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

262 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630674 28/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

263 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630675 30/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

264 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630676 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

265 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630677 21/9/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000 บาท 36,000 บาท

266 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630678 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

267 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630679 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000 บาท 27,000 บาท

268 คาจา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิการมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630680 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท

269 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630681 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000 บาท 18,000 บาท

270 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ี่
ี่
ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630682 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000  บาท 27,000  บาท

271 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630683 24/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000 บาท 9,000 บาท



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

272 คา่จา้งเหมาบรกิารในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ดีพา นางอรวรรณ  ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630684 21/9/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000 บาท 45,000 บาท


