
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 หนงัสือพมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสตรป์ระจ าเดือนมิถนุายนกองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแสงเจรญิการพิมพ์ รา้นแสงเจรญิการพิมพ์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630099 4/8/2020

1 หนงัสือพิมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสต์1000 ฉบบั 7,000.00 7,000.00

2 หนงัสือพิมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสตอ์ประจ าเดือน มีนาคมกองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแสงเจรญิการพิมพ์ รา้นแสงเจรญิการพิมพ์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630100 4/8/2020

1 หนงัสือพิมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสต์1000 ฉบบั 7,000.00 7,000.00

3 ปา้ยไวนิล กองกลาง 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสโมสรศิลป์ รา้นสโมสรศิลป์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630101 4/8/2020

1 ปา้ย (ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์2 ปา้ย 1,740.00 1,740.00

4 ซ่อมครุภณัฑล์ิฟทโ์ดยสาร กองกลาง 21,132.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท  ทอีาร.์เอลลิเวเตอร ์ จ  ากัดบรษัิท  ทอีาร.์เอลลิเวเตอร ์ จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630103 7/8/2020

1 มา่นแสง 1 ชดุ 21,132.50 21,132.50

2 ซ่อมปุ่ มกดขึน้  -ลง แตล่ะชัน้1 ปุ่ ม

3 ซ่อมปุ่ มกดขึน้  -ลง แตล่ะชัน้1 ปุ่ ม

4 คา่สวิทซพ์ดัลมแอร์ 3 ชดุ

5 เปลี่ยนยางรถบสัปรบัอากาศ 40-0265 พช.กองกลาง 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630104 10/8/2020

1 ยางมิชลิน XZE 295/80-22.52 เสน้ 32,000.00 32,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ชดุพฒันาหอ้งสมดุ  จ  านวน 11   รายการ2 รายการ

6 ซ่อมบ ารุงรกัษารถบสัปรบัอากาศ 40-0265 พช.กองกลาง 5,710.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสมหุก์ารช่าง รา้นสมหุก์ารช่าง ราคาต า่สดุ 10101PO02630105 18/8/2020

1 โต๊ะประชมุ 2 ชดุ 5,710.00 5,710.00

2 หลอดไฟดาวไลท์ 2 ดวง

3 สายพาน เบอร ์1000 1 เสน้

4 สายพานเครือ่ง 1 เสน้

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั

6 คา่แรงตรวจระบบเบรค 4 ลอ้1 คนั

7 ถ่ายเอกสาร กองกลาง 4,680.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10101PO02630106 24/8/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB9360 แผ่น 4,680.00 4,680.00

8 ซ่อมครุภณัฑ์ กองกลาง 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นออยล ์เซอรว์ิส รา้นออยล ์เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 10101PO02630107 27/8/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 1,600.00 1,600.00

9 ซ่อมบ ารุงรถยนต ์กข 1999 พช. กองกลาง 3,714.52 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพชรบรูณฮ์อนดา้คารส์ ์จ  ากัดบรษัิท เพชรบรูณฮ์อนดา้คารส์ ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630108 26/8/2020
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สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่แรง 2 ชั่วโมง 3,714.52 3,714.52

2 น า้มนัเครือ่ง 1 ลิตร 1 กระป๋อง

3 น า้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

4 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู

5 แหวนรอง 14 ม.ม. 1 ตวั

6 คา่แรง 1 ชั่วโมง

7 น า้มนัเบรค 0.5 ลิตร 2 กระป๋อง

8 คา่แรง 1 ชั่วโมง

10 ซ่อมเครือ่งท  าน า้เย็น กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเล็คตรคิหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเล็คตรคิราคาต า่สดุ 10101PO02630109 18/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 7,000.00 7,000.00

11 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ กองกลาง 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัราพรรณ  ศิลกุล นางพชัราพรรณ  ศิลกุล ราคาต า่สดุ 10101PO02630110 27/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พรอ้มเขา้เลม่45 ชดุ 2,250.00 2,250.00

12 พฒันาระบบจดัเก็บขอ้มลูการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ระยะที่ ๑  จ  านวน ๑ งานกองกลาง 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุารตัน ์ หอยสงัขน์างสาวสภุารตัน ์ หอยสงัข์ ราคาต า่สดุ 10101PO02630111 20/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
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เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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เลขที่ ลงวันที่

1 จา้งพฒันาระบบเครอืข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์1 งาน 98,000.00 98,000.00

13 จา้งท าปา้ยไวนิล กองกลาง 750.00 เฉพาะเจาะจง รา้นตุย้ อิงคเ์จ็ท กราฟฟิก รา้นตุย้ อิงคเ์จ็ท กราฟฟิก ราคาต า่สดุ 10101PO02630112 26/8/2020

1 ปา้ยไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)3 ปา้ย 750.00 750.00

14 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 889 พช.กองกลาง 14,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630114 28/8/2020

1 ยางมิชลิน XZE 295/80-22.54 เสน้ 14,600.00 14,600.00

15 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 998 พช.กองกลาง 14,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทวีคณูเพชรบรูณ ์คารเ์ซอรว์ิส (ส านกังานใหญ่)ราคาต า่สดุ 10101PO02630115 28/8/2020

1 ยางมิชลิน XZE 295/80-22.54 เสน้ 14,600.00 14,600.00

16 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์นข 998 พช.กองกลาง 10,143.07 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630120 31/8/2020

1 คา่แรงเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร1 คนั 10,143.07 10,143.07

2 น า้มนัเครือ่ง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

3 น า้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

4 ประเก็นรองน็อตตวัถ่าย 1 ตวั

5 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ
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 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา
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เลขที่ ลงวันที่

6 คา่แรงเปลี่ยนสายพานไทมม่ิ์ง1 คนั

7 ลกูรอกสายพานเครือ่ง 1 ชดุ

8 สายพานไทมม่ิ์ง 1 เสน้

9 สายพานเครือ่ง 1 เสน้

17 ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์889 พช. กองกลาง 5,297.04 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 10101PO02630123 31/8/2020

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน 5,297.04 5,297.04

2 เจียรไ์นจานดิสกเ์บรคหนา้ (1ขา้ง)1 งาน

3 งานควบเจียรไ์นดา้นตรงขา้ม1 งาน

4 น า้มนัเครือ่ง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

5 น า้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

6 ประเก็นรองน๊อตตวัถ่าย 1 ตวั

7 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู

18 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน546.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10102PO02630032 6/8/2020
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1092 แผ่น 546.00 546.00

19 พิมพร์ายงานประจ าปี กองนโยบายและแผน66,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดบรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 10102PO02630033 14/8/2020

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม300 เลม่ 66,000.00 66,000.00

20 พิมพห์นงัสือสารสนเทศ กองนโยบายและแผน33,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดบรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 10102PO02630034 14/8/2020

1 คา่จดัพิมพห์นงัสือรายงานประจ าปี 2550 คณะวิทยาการจดัการ300 เลม่ 33,900.00 33,900.00

21 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน477.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10102PO02630035 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 954 แผ่น 477.00 477.00

22 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน27,365.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกิรณา รา้นกิรณา ราคาต า่สดุ 10102PO02630036 27/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา95 เลม่ 27,365.00 27,365.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่95 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี90 ชดุ

4 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี65 ชดุ

5 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่70 เลม่
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่50 เลม่

7 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา50 เลม่

23 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวุรรณี  พฒุตรง นางสวุรรณี  พฒุตรง ราคาต า่สดุ 10102PO02630037 27/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี80 ชดุ 4,000.00 4,000.00

24 พิมพห์นงัสือ กองนโยบายและแผน125,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดบรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 10102PO02630038 31/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่500 เลม่ 125,000.00 125,000.00

25 ออกแบบรูปเลม่หนงัสือ กองนโยบายและแผน15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวุรรณี  พฒุตรง นางสวุรรณี  พฒุตรง ราคาต า่สดุ 10102PO02630039 31/8/2020

1 คา่บรกิาร 1 งาน 15,000.00 15,000.00

26 ถ่ายเอกสาร กองนโยบายและแผน15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผา ราคาต า่สดุ 10102PO02630040 31/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 22000 แผ่น 15,000.00 15,000.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่20 เลม่

27 ท าปา้ยไวนิล กองพฒันานกัศกึษา1,864.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสิปปะ ครเีอชั่น รา้นสิปปะ ครเีอชั่น ราคาต า่สดุ 10103PO02630044 19/8/2020

1 ปา้ยไวนิล ขนาด 80*1.20 เมตร (หนา้ที่นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)1 ปา้ย 1,864.00 1,864.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 ปา้ยไวนิล ขนาด 1*2 เมตร (รณรงคเ์ลือกตัง้นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)1 ปา้ย

28 ตกแตง่สถานที่ กองพฒันานกัศกึษา9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630045 19/8/2020

1 คแ่รงรือ้กระเบือ้ง รือ้เหล็ก เช่ือมเหล็ก มงุหลงัคา1 งาน 9,000.00 9,000.00

29 เช่าเครือ่งเสียง กองพฒันานกัศกึษา9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ นางเนตรชนก  แสงบญุ 19/8/2020

1 คา่เช่าบรกิารสื่อสารขอ้มลูอินเตอรเ์น็ตแบบองคก์ร ปี 25521 งาน 9,000.00 9,000.00

30 ตกแตง่หอ้งประชมุ กองพฒันานกัศกึษา9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630047 19/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 9,000.00 9,000.00

31 เช่าหอ้งประชมุ กองพฒันานกัศกึษา10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630048 19/8/2020

1 จา้งท าบอรด์บคุลากร 1 งาน 10,000.00 10,000.00

32 ท ากระเป๋าเอกสาร และ ท าเลม่เอกสารการประชมุกองพฒันานกัศกึษา30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรชนก  แสงบญุ นางเนตรชนก  แสงบญุ ราคาต า่สดุ 10103PO02630049 19/8/2020

1 กระเป๋าเอกสาร 40 ใบ 30,000.00 30,000.00

2 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...40 เลม่

33 ท าปา้ยอครลิิกและปา้ยฟิวเจอรบ์อรด์กองพฒันานกัศกึษา4,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสิปปะ ครเีอชั่น รา้นสิปปะ ครเีอชั่น ราคาต า่สดุ 10103PO02630056 31/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ผา้ยางส าหรบัเขียนปา้ย 2 ตารางเมตร 4,400.00 4,400.00

2 ปา้ยผา้ ขนาด 2*4 เมตร (ช่ือโครงการ วิทยากร วนัเวลาและสถานที)่10 ปา้ย

34 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบด2ี70.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630001 7/8/2020

1 คา่จดัท าตน้ฉบบั แผ่นพบั ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร270 ฉบบั 270.00 270.00

35 จา้งท าเอกสาาร ส  านกังานอธิการบดี5,110.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630002 18/8/2020

1 คา่เขา้เลม่ 10 เลม่ 5,110.00 5,110.00

36 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี1,548.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 101PO02630003 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่6 เลม่ 1,548.00 1,548.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่

37 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี3,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630004 24/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่30 เลม่ 3,000.00 3,000.00

38 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี 0.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630005 24/8/2020

39 ถ่ายเอกสาร ส านกังานอธิการบดี3,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 101PO02630006 24/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พรอ้มเขา้เลม่25 ชดุ 3,000.00 3,000.00

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.5 เลม่

3 100 เอกสารส าคญั 30 เลม่

40 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 2,369.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 102PO02630082 3/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...23 เลม่ 2,369.00 2,369.00

2 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...23 เลม่

41 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 14,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 102PO02630083 3/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่ 14,600.00 14,600.00

2 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่

3 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่

42 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลกัจิตร  คณะฤทธ์ินางสาวสลกัจิตร  คณะฤทธ์ิ ราคาต า่สดุ 102PO02630084 10/8/2020

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

43 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี วนั รา้นก๊อปป้ี วนั ราคาต า่สดุ 102PO02630085 10/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4800 แผ่น 2,400.00 2,400.00

44 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 102PO02630086 14/8/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง50 ชดุ 8,800.00 8,800.00

45 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 102PO02630087 14/8/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง45 ชดุ 5,675.00 5,675.00

2 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB550 แผ่น

46 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 102PO02630088 14/8/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง50 ชดุ 7,500.00 7,500.00

47 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ คณะครุศาสตร์ 13,544.06 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วีเอชดี ออโตเ้ซลส ์จ  ากัดบรษัิท วีเอชดี ออโตเ้ซลส ์จ  ากัดราคาต า่สดุ 102PO02630089 14/8/2020

1 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั 13,544.06 13,544.06

2 เคมีโปว้ฝาผนงั 2 กระป๋อง

3 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั

4 สีน า้มนั 3 แกลลอน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั

6 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน

7 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง1 ตวั

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

9 เมมโมรีส่ติกโซน่ี 1 GB 1 อนั

10 สีน า้มนั 1 แกลลอน

11 สีน า้มนั 1 แกลลอน

12 ลวดเสียบกระดาษ 1 กระปกุ

13 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง2 ตวั

14 ลวดเสียบกระดาษ 2 กระปกุ

15 สีน า้มนั 4 แกลลอน

16 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)4 งาน

48 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO02630090 17/8/2020
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1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...26 เลม่ 5,200.00 5,200.00

49 เปลี่ยนยางรถยนต์ คณะครุศาสตร์ 14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรพีรพงษ์ หจก.พรพีรพงษ์ ราคาต า่สดุ 102PO02630091 19/8/2020

1 สาย AV 4 เสน้ 14,800.00 14,800.00

50 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ินางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิราคาต า่สดุ 102PO02630092 17/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...60 เลม่ 7,200.00 7,200.00

51 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุณฑลีรฐั  พิมพิลานางสาวกุณฑลีรฐั  พิมพิลา ราคาต า่สดุ 102PO02630093 17/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...80 เลม่ 3,840.00 3,840.00

52 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO02630094 19/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...60 เลม่ 1,800.00 1,800.00

53 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 8,590.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO02630095 24/8/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB17180 แผ่น 8,590.00 8,590.00

54 ถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 102PO02630096 24/8/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB2400 แผ่น 1,200.00 1,200.00
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เลขที่ ลงวันที่

55 พิมพแ์ผ่นพบั คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม10,020.00 เฉพาะเจาะจง รา้น โอเค ดีไซน์ รา้น โอเค ดีไซน์ ราคาต า่สดุ 103PO02630105 6/8/2020

1 ใบหนิเจีรไน ขนาด 4 นิว้3000 ใบ 10,020.00 10,020.00

56 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,950.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 103PO02630107 10/8/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์185900 แผ่น 2,950.00 2,950.00

57 ยานพาหนะ ทะเบยีน นข1888 พช. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม13,225.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดบรษัิท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากัดราคาต า่สดุ 103PO02630108 4/8/2020

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน 13,225.20 13,225.20

2 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง2 ตวั

3 โต๊ะประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง1 ตวั

4 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 2 อนั

5 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

6 สวิทซปิ์ด -เปิด 2 อนั

7 ขัว้หลอด 1 อนั

8 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง2 ตวั
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เลขที่ ลงวันที่

9 โต๊ะประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง2 ตวั

58 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยันายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยัราคาต า่สดุ 103PO02630109 11/8/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์1810000 แผ่น 5,000.00 5,000.00

59 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  ชาติชะนะ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ ราคาต า่สดุ 103PO02630110 17/8/2020

1 การเขียนบทโฆษณา... 8 เลม่ 1,440.00 1,440.00

60 ซ่อม ารุงเครือ่งปรบัอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม11,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มหา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มราคาต า่สดุ 103PO02630111 24/8/2020

1 เครือ่งผสมอาหาร 4 เครือ่ง 11,700.00 11,700.00

2 ตูไ้ฟ 4 ตู้

3 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง2 ตวั

4 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

61 ซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม6,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มหา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มราคาต า่สดุ 103PO02630112 24/8/2020

1 ออสซิโลสโคป 1 เครือ่ง 6,100.00 6,100.00

2 โทรศพัท ์(ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์3 เครือ่ง
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เลขที่ ลงวันที่

3 โทรศพัท ์(ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์4 เครือ่ง

62 ถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัรนิทร ์ ศิรริตันนนัท์นางสาวณฐัรนิทร ์ ศิรริตันนนัท์ราคาต า่สดุ 103PO02630113 24/8/2020

1 แผ่นรองเมาส์ 1000 แผ่น 9,000.00 9,000.00

63 ท าตรายาง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม2,250.00 เฉพาะเจาะจง เพ่ือนมีเดีย เพ่ือนมีเดีย ราคาต า่สดุ 103PO02630114 26/8/2020

1 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 4 อนั 2,250.00 2,250.00

2 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 2 อนั

3 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 7 อนั

4 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 1 อนั

64 วสัดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,310.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630115 18/8/2020

1 หลอดแสงจนัทร ์160 WPL.8 หลอด 3,310.00 3,310.00

2 ไวทบ์อรด์ 4 แผ่น

3 แทง่แกว้คนสาร ยาว 12 นิว้10 แทง่

4 การบรู 20 กิโลกรมั
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เลขที่ ลงวันที่

5 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์18 10 แผ่น

6 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 12 มว้น

65 ซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม4,650.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มหา้งหุน้สว่นจ ากัด  เอส วาย อิเล็คตรคิซิสเต็มราคาต า่สดุ 103PO02630116 27/8/2020

1 โต๊ะประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง1 ตวั 4,650.00 4,650.00

2 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

66 พิมพเ์อกสาร และตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม300.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630117 28/8/2020

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...2 เลม่ 300.00 300.00

67 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม300.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630118 28/8/2020

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...2 เลม่ 300.00 300.00

68 พิมพเ์อกสาร และตกแตง่สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นายศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ ราคาต า่สดุ 103PO02630119 21/8/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง50 ชดุ 3,500.00 3,500.00

3 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน

69 เหมาเก็บขอ้มลู,จดัท าสื่อ,จดัท ารายงานคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ราคาต า่สดุ 104PO02630125 4/8/2020
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3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..10 เลม่ 1,950.00 1,950.00

70 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นางสาวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์ราคาต า่สดุ 104PO02630127 4/8/2020

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..3 เลม่ 750.00 750.00

71 จา้งถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,262.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630136 5/8/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A44524 แผ่น 2,262.00 2,262.00

72 เหมา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,733.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต า่สดุ 104PO02630145 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาตดัเย็บ 1 งาน 10,733.00 10,733.00

73 ซ่อมแซมหอ้งพกัอาจารย์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์30,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแกรนดว์สัดุ รา้นแกรนดว์สัดุ ราคาต า่สดุ 104PO02630146 11/8/2020

1 ติดตัง้กระจก 136 ตร.ม. 30,600.00 30,600.00

2 ไวทบ์อรด์ 68 แผ่น

74 ถ่่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นลดัดามินิมารท์ รา้นลดัดามินิมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO02630147 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น 500.00 500.00

75 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์4,832.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630148 11/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9664 แผ่น 4,832.00 4,832.00

76 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,140.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02630149 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2280 แผ่น 1,140.00 1,140.00

77 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,171.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630150 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2342 แผ่น 1,171.00 1,171.00

78 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์3,228.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630151 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6456 แผ่น 3,228.00 3,228.00

79 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน ์ บญุราช นายจิรโรจน ์ บญุราช ราคาต า่สดุ 104PO02630152 6/8/2020

1 ปา้ย 1 ปา้ย 6,750.00 6,750.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี120 ชดุ

80 ถ่ายเอกสาร,ไวนิล คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์850.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน ์ บญุราช นายจิรโรจน ์ บญุราช ราคาต า่สดุ 104PO02630153 19/8/2020

3 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..5 เลม่ 850.00 850.00

81 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ ราคาต า่สดุ 104PO02630154 13/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี50 ชดุ 1,250.00 1,250.00

82 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนางสาวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ ราคาต า่สดุ 104PO02630155 19/8/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 2 เลม่ 450.00 450.00

83 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์500.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต า่สดุ 104PO02630156 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น 500.00 500.00

84 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์21,667.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คลาสิค สแกน จ ากัดบรษัิท คลาสิค สแกน จ ากัด ราคาต า่สดุ 104PO02630157 11/8/2020

1 จา้งท ากระถางเพาะขา้วเพ่ือสาธิต ขนาด 10* 12 นิว้ เคลื่อนยา้ยได้2250 ใบ 21,667.50 21,667.50

85 จา้ง คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชยา  หมุนา นางสาวณฐัชยา  หมุนา ราคาต า่สดุ 104PO02630158 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี10 ชดุ 1,000.00 1,000.00

86 จา้ง คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชยา  หมุนา นางสาวณฐัชยา  หมุนา ราคาต า่สดุ 104PO02630159 20/8/2020

2 โลกาภวิฒันส์ิทธิมนษุยชนและความ...2 เลม่ 500.00 500.00

87 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์9,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630160 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 18000 แผ่น 9,000.00 9,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

88 ออกแบบตราสินคา้,ผลิตสติ๊กเกอร์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  สนใจ นายอรุณ  สนใจ ราคาต า่สดุ 104PO02630165 25/8/2020

4 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 1,000.00 1,000.00

89 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,612.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02630166 20/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5224 แผ่น 2,612.00 2,612.00

90 ถ่ายเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์20,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02630167 20/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 40000 แผ่น 20,000.00 20,000.00

91 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์14,445.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี นางลดัดา  ศกัดิ์เศรณี ราคาต า่สดุ 104PO02630168 27/8/2020

1 ผา้เบรคหลงั 1 ชดุ 14,445.00 14,445.00

2 แผ่นคลทัซ์ 1 ชดุ

3 ลกูหมากปีกนกลา่งซา้ย 1 ชดุ

4 ลกูปืนตลบั 1 ชดุ

5 ประเก็นฝาวาลว์ 1 ตวั

6 คา่แรงเปลี่ยนน า้มนัเครือ่ง1 คนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 อดัจารบี 1 คนั

92 เหมาท าของ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปารชิาติ  ลาจนันนท์ นางปารชิาติ  ลาจนันนท์ ราคาต า่สดุ 104PO02630169 13/8/2020

1 คา่จา้งเหมาตดัเย็บ 1 งาน 50,000.00 50,000.00

2 คา่จา้งเหมาตดัเย็บ 1 งาน

3 พวงมาลาดอกไมส้ด 50 พวง

4 พวงมาลาดอกไมส้ด 50 พวง

5 ไก่เนือ้ 3 คู่

6 จา้งจดัดอกไมธู้ปเทยีนและโต๊ะหมู่บชูา1 ชดุ

7 จา้งจดัดอกไมธู้ปเทยีนและโต๊ะหมู่บชูา1 ชดุ

8 จา้งจดัดอกไมธู้ปเทยีนและโต๊ะหมู่บชูา1 ชดุ

93 ซ่อมครุภณัฑ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์550.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพิวเตอร ์และติวเตอร(์1993) จ ากัดบรษัิท คอมพิวเตอร ์และติวเตอร(์1993) จ ากัดราคาต า่สดุ 104PO02630170 27/8/2020

1 ออสซิโลสโคป 1 เครือ่ง 550.00 550.00

94 ซ่อมครุภณัฑ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์7,745.73 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิซ่ (ประเทศไทย) จ ากัดบรษัิท รโิซ่ (ประเทศไทย) จ ากัดราคาต า่สดุ 104PO02630171 19/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 7,745.73 7,745.73

2 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์ 1 ชดุ

3 เชือกสี 1 เสน้

4 เชือกสี 2 เสน้

5 โซ่ 8 เสน้

6 สวิทซปิ์ด -เปิด 1 อนั

7 ลกูบดิประตู 1 อนั

8 แผ่นรองเมาส์ 1 แผ่น

9 สวิทซปิ์ด -เปิด 1 อนั

10 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 1 อนั

11 ขัว้หลอด 2 อนั

12 คา่แรงงาน 1 งาน

95 ซ่อมครุภณัฑ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,867.00 เฉพาะเจาะจง รา้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลายรา้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลาย ราคาต า่สดุ 104PO02630172 27/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 จา้งบนัทกึรายการครุภณัฑ1์ รายการ 2,867.00 2,867.00

96 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์30,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแกรนดว์สัดุ รา้นแกรนดว์สัดุ ราคาต า่สดุ 104PO02630173 31/8/2020

1 ไวทบ์อรด์ 102 แผ่น 30,600.00 30,600.00

97 ปรบัปรุงหอ้งเรยีน 961 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์128,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เพชรประสิทธ์ิ เพชรบรูณ์หา้งหุน้สว่นจ ากัด เพชรประสิทธ์ิ เพชรบรูณ์ราคาต า่สดุ 104PO02630177 22/8/2020

1 คา่แรงงาน 1 งาน 128,150.00 128,150.00

98 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  อนสุรณพ์าณิชกุลนายฐากูร  อนสุรณพ์าณิชกุลราคาต า่สดุ 105PO02630139 5/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7800 แผ่น 3,900.00 3,900.00

99 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,360.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02630140 5/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4720 แผ่น 2,360.00 2,360.00

100 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบ ีจี ศกึษาภณัฑ์ รา้นบ ีจี ศกึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 105PO02630141 5/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7000 แผ่น 3,500.00 3,500.00

101 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบ ีจี ศกึษาภณัฑ์ รา้นบ ีจี ศกึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 105PO02630153 7/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6700 แผ่น 3,350.00 3,350.00
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102 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต า่สดุ 105PO02630158 13/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1150 แผ่น 575.00 575.00

103 ท าเอกสารประกอบการอบรม คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต า่สดุ 105PO02630159 17/8/2020

1 กลองชดุ 50 ชดุ 2,000.00 2,000.00

104 พิมพต์น้ฉบบัรายงานผลการด าเนินงานคณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต า่สดุ 105PO02630190 24/8/2020

1 DVD ใหญ่พลิกแผ่นดินฟัด100 แผ่น 1,000.00 1,000.00

105 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเจียมจิตต์ รา้นเจียมจิตต์ ราคาต า่สดุ 105PO02630193 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000.00 1,000.00

106 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ16,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเจียมจิตต์ รา้นเจียมจิตต์ ราคาต า่สดุ 105PO02630194 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 32000 แผ่น 16,000.00 16,000.00

107 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ700.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ีเพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02630198 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1400 แผ่น 700.00 700.00

108 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสรฐินางสาวปิยะนชุ  พรหมประเสรฐิราคาต า่สดุ 105PO02630200 25/8/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 1900 แผ่น 950.00 950.00

109 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ ราคาต า่สดุ 105PO02630201 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3800 แผ่น 1,900.00 1,900.00

110 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ725.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยันางสาวบษุยากร  ตีระพฤติกุลชยัราคาต า่สดุ 105PO02630202 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1450 แผ่น 725.00 725.00

111 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ375.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ ราคาต า่สดุ 105PO02630204 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 750 แผ่น 375.00 375.00

112 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ีเพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02630205 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6000 แผ่น 3,000.00 3,000.00

113 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02630206 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7000 แผ่น 3,500.00 3,500.00

114 ซ่อมและเช็คระยะรถตูฮ้นูได หมายเขทะเบยีน ขน 2558 เพชรบรูณ์คณะวิทยาการจดัการ24,308.26 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดบรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดราคาต า่สดุ 105PO02630207 21/8/2020

2 กลองชดุ 1 ชดุ 24,308.26 24,308.26
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เลขที่ ลงวันที่

3 กลองชดุ 1 ชดุ

4 จา้งท าครกมือ ประกอบดว้ยครกไมเ้นือ้แข็งขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางไมต่  า่กวา่ 2 ฟตุ พรอ้มสากตะลมุพกุ 2 อนั2 ชดุ

5 ลกูหมากคนัสง่ ซา้ย 1 ลกู

6 ลกูหมากคนัสง่ ขวา 1 ลกู

7 โช๊คอพัหลงั 2 ตวั

8 คา่แรง 2 งาน

9 คา่แรง 0 งาน

10 คา่แรง 0 งาน

11 คา่แรง 1 งาน

115 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแกว้  ขอ้งรอด นางสาวณฐัแกว้  ขอ้งรอด ราคาต า่สดุ 105PO02630208 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 10000 แผ่น 5,000.00 5,000.00

116 ท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจดัการ7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัแกว้  ขอ้งรอด นางสาวณฐัแกว้  ขอ้งรอด ราคาต า่สดุ 105PO02630209 19/8/2020

1 การวางแผนกลยทุธแ์ละการจดัท างบ...35 เลม่ 7,000.00 7,000.00
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117 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเจียมจิตต์ รา้นเจียมจิตต์ ราคาต า่สดุ 105PO02630210 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 17600 แผ่น 8,800.00 8,800.00

118 เอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 105PO02630211 24/8/2020

1 คา่จดัท ารายงานประเมินผลการฝึกอบรม4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

119 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 105PO02630212 24/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2600 แผ่น 1,300.00 1,300.00

120 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ ราคาต า่สดุ 105PO02630213 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5000 แผ่น 2,500.00 2,500.00

121 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ2,865.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ นายอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ ราคาต า่สดุ 105PO02630214 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5730 แผ่น 2,865.00 2,865.00

122 คา่ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฎ ์ บลิมาศ นายวิศิษฎ ์ บลิมาศ ราคาต า่สดุ 105PO02630215 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น 500.00 500.00

123 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ250.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 105PO02630216 27/8/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 250.00 250.00

124 ซ่อมกลอ้งถ่ายภาพ Nikon รุน่ D5000 จ านวน 2 ตวัคณะวิทยาการจดัการ20,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพิวเตอร ์และติวเตอร(์1993) จ ากัดบรษัิท คอมพิวเตอร ์และติวเตอร(์1993) จ ากัดราคาต า่สดุ 105PO02630217 27/8/2020

1 กลอ้งถ่ายภาพน่ิง SONY รุน่ S9501 ตวั 20,000.00 20,000.00

2 NP-FH50 แบตเตอรี ่กลอ้งโซน่ี1 กอ้น

125 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  จนัทรสภุาเสน นายเจน  จนัทรสภุาเสน ราคาต า่สดุ 105PO02630218 27/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 4000 แผ่น 2,000.00 2,000.00

126 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,950.00 เฉพาะเจาะจง นายปรญิญา  ปราบพาลา นายปรญิญา  ปราบพาลา ราคาต า่สดุ 106PO02630159 7/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5900 แผ่น 2,950.00 2,950.00

127 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,177.00 เฉพาะเจาะจง สมพรคอมพิวเตอร์ สมพรคอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO02630166 18/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2354 แผ่น 1,177.00 1,177.00

128 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630167 18/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1080 แผ่น 1,080.00 1,080.00

129 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,711.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630168 18/8/2020
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1 คา่ถ่ายเอกสาร 4711 แผ่น 4,711.00 4,711.00

130 จดันิทรรศการเทดิพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี24,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630169 10/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 24,700.00 24,700.00

131 เกียรติบตัร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630170 10/8/2020

1 คา่เกียรติบตัร 2000 ใบ 10,000.00 10,000.00

132 โลร่างวลั Hero of Science and Technologyคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี16,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630171 10/8/2020

1 โล่ 17 อนั 16,150.00 16,150.00

133 ปา้ยประชาสมัพนัธ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี15,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630172 10/8/2020

1 คา่ปา้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้1 ปา้ย 15,300.00 15,300.00

2 ปา้ยไวนิล ขนาด 1*3 เมตร (รณรงคเ์ลือกตัง้นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา)2 ปา้ย

3 ปา้ยไวนิล ขนาด 2.97 ตรม. (หลกัสตูรคณะ 5 คณะ)15 ปา้ย

134 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่รายงานสปัดาหว์ิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630173 10/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 2,500.00 2,500.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

135 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญินางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญิ ราคาต า่สดุ 106PO02630174 4/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา5 เลม่ 1,250.00 1,250.00

136 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 106PO02630175 4/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา20 เลม่ 5,000.00 5,000.00

137 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรญิญา  ปราบพาลา นายปรญิญา  ปราบพาลา ราคาต า่สดุ 106PO02630176 10/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา16 เลม่ 4,000.00 4,000.00

138 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,068.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO02630177 17/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 6136 แผ่น 3,068.00 3,068.00

139 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630178 17/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 1020 แผ่น 1,910.00 1,910.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา50 เลม่

140 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 106PO02630179 14/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา50 เลม่ 8,000.00 8,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลกัสตูรภาษาองักฤษฯ พรอ้มเขา้เลม่50 ชดุ

141 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี28,490.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย ์จงรกัษ์ นายอาดลุย ์จงรกัษ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630180 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 56980 แผ่น 28,490.00 28,490.00

142 คา่เช่าหอ้งประชมุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย ์จงรกัษ์ นายอาดลุย ์จงรกัษ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630181 21/8/2020

1 คา่เช่าหอ้งประชมุหอประชมุประกายทอง2 วนั 12,000.00 12,000.00

143 เปลี่ยนยางรถยนต ์MICHELIN คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรประดบัยนต์ หจก.เพชรประดบัยนต์ ราคาต า่สดุ 106PO02630182 21/8/2020

1 ยางรถจกัรยาน ขนาด 26*1318 (ยางนอก)4 เสน้ 19,200.00 19,200.00

144 ซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ หมายเลขครุภณัฑ ์ม.รภ.พช.05.64.458 , ม.รภ.พช.05.64.459 และ ม.รภ.พช.05.64.460คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย ์จงรกัษ์ นายอาดลุย ์จงรกัษ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630183 14/8/2020

1 คา่เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์1 เครือ่ง 12,900.00 12,900.00

2 คา่เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์2 เครือ่ง

3 ตุ๊กตาหุ่นมือ 1 ตวั

4 คา่เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์1 เครือ่ง

5 คา่เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์1 เครือ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 คา่เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์1 เครือ่ง

145 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี11,730.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณก๊์อปป้ี เพชรบรูณก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 106PO02630184 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 23460 แผ่น 11,730.00 11,730.00

146 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี90.50 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองรอ้ย นายพรทวี กองรอ้ย ราคาต า่สดุ 106PO02630185 18/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 181 แผ่น 90.50 90.50

147 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,110.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 106PO02630186 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2220 แผ่น 1,110.00 1,110.00

148 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี370.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO02630187 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 740 แผ่น 370.00 370.00

149 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02630188 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 3,000.00 3,000.00

150 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ นายศานิตย ์ สวุรรณวงศ์ ราคาต า่สดุ 106PO02630189 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3600 แผ่น 1,800.00 1,800.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

151 ซ่อมรถตู ้หมายเลขทะเบยีน นข 2556 เพชรบรูณ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี11,995.93 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดบรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดราคาต า่สดุ 106PO02630190 26/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 11,995.93 11,995.93

2 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

3 โต๊ะวางคอมพิวเตอรไ์มข้นาด 120*60*75 ซม.2 ตวั

4 แก๊สโซฮอล ์95 8 ลิตร

5 น า้มนัเฟืองทา้ย 3 ลิตร

6 สีน า้มนั 3 แกลลอน

7 น า้มนัเฟืองทา้ย 1 ลิตร

8 แหวนกรองน า้มนั 1 ตวั

9 เมมโมรีส่ติกโซน่ี 1 GB 1 อนั

10 เปลี่ยนไสก้รองฟิลเดอร ์1 ไมครอน1 ชดุ

11 แหวนกรองน า้มนั 2 ตวั

12 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

13 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

14 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์ 1 ชดุ

15 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน

16 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้3 งาน

152 ซ่อมรถตู ้หมายเลขทะเบยีน นข 2556 เพชรบรูณ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี11,995.93 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดบรษัิท ทรพัยท์วี ออโตโมบลิ จ  ากัดราคาต า่สดุ 106PO02630191 26/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 11,995.93 11,995.93

2 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

3 โต๊ะวางคอมพิวเตอรไ์มข้นาด 120*60*75 ซม.2 ตวั

4 แก๊สโซฮอล ์95 8 ลิตร

5 น า้มนัเฟืองทา้ย 3 ลิตร

6 สีน า้มนั 3 แกลลอน

7 น า้มนัเฟืองทา้ย 1 ลิตร

8 แหวนกรองน า้มนั 1 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

9 เมมโมรีส่ติกโซน่ี 1 GB 1 อนั

10 เปลี่ยนไสก้รองฟิลเดอร ์1 ไมครอน1 ชดุ

11 แหวนกรองน า้มนั 2 ตวั

12 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

13 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

14 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์ 1 ชดุ

15 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน

16 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้3 งาน

153 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี7,091.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 106PO02630192 18/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 14182 แผ่น 7,091.00 7,091.00

154 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 106PO02630193 28/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8600 แผ่น 4,300.00 4,300.00

155 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,151.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO02630194 28/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 8302 แผ่น 4,151.00 4,151.00

156 ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นไอเดีย มีเดีย รา้นไอเดีย มีเดีย ราคาต า่สดุ 106PO02630198 18/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9600 แผ่น 4,800.00 4,800.00

157 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630066 3/8/2020

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..5 เลม่ 500.00 500.00

158 จา้ง สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 ตกลงราคา นางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวรีาคาต า่สดุ 107PO02630072 4/8/2020

1 รูไ้วใ้ช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 2...10 เลม่ 3,000.00 3,000.00

159 คา่จา้งเหมา สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 ตกลงราคา นางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ิราคาต า่สดุ 107PO02630076 4/8/2020

5 รูไ้วใ้ช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 2...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

160 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวรีาคาต า่สดุ 107PO02630077 4/8/2020

1 การเขียนบทโฆษณา... 10 เลม่ 3,000.00 3,000.00

161 เหมา สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ิราคาต า่สดุ 107PO02630079 4/8/2020

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



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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เลขที่ ลงวันที่

162 จา้ง สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ินางสาวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ิราคาต า่สดุ 107PO02630087 6/8/2020

1 รูไ้วใ้ช่วา่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 1...4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

163 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา750.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630092 6/8/2020

4 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...3 เลม่ 750.00 750.00

164 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,340.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 107PO02630105 3/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 4,340.00 4,340.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร 6680 แผ่น

165 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 107PO02630106 3/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 820 แผ่น 410.00 410.00

166 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 107PO02630109 3/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา4 เลม่ 1,000.00 1,000.00

167 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางอิศราพร  ชยังาม นางอิศราพร  ชยังาม ราคาต า่สดุ 107PO02630112 10/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...35 เลม่ 1,750.00 1,750.00



แบบ  สขร.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
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เลขที่ ลงวันที่

168 เหมาผลิตสื่อ,สรุปรูปเลม่ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวีนางสาวนงลกัษ ์ ยทุธศิลปเสวรีาคาต า่สดุ 107PO02630114 14/8/2020

2 การเขียนบทโฆษณา... 5 เลม่ 1,100.00 1,100.00

169 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทติยา  ขาวพรายนางสาวอาทติยา  ขาวพราย ราคาต า่สดุ 107PO02630119 10/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...30 เลม่ 900.00 900.00

170 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา นางสาวตรชีฎา  อทุยัดา ราคาต า่สดุ 107PO02630123 5/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 1,500.00 1,500.00

171 พิมพเ์อกสารและปา้ยไวนิล สถาบนัวิจยัและพฒันา1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทรจิ์รา โต๊ะขวญัแกว้นางสาวจนัทรจิ์รา โต๊ะขวญัแกว้ราคาต า่สดุ 107PO02630132 17/8/2020

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...5 เลม่ 1,200.00 1,200.00

172 พิมพเ์อกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,380.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชชลุดา  องอาจ นางวิชชลุดา  องอาจ ราคาต า่สดุ 107PO02630134 14/8/2020

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซ่าทา้ทดลอง...6 เลม่ 1,380.00 1,380.00

173 ถ่ายเอกสาร,จา้เหมาท าสื่อ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดนางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดราคาต า่สดุ 107PO02630135 5/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ 1,120.00 1,120.00

174 ถ่ายเอกสาร,จา้เหมาท าสื่อ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดนางสาวอลิสนา  อนนัตะอาดราคาต า่สดุ 107PO02630136 17/8/2020
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เลขที่ ลงวันที่

2 การเขียนบทโฆษณา... 6 เลม่ 1,500.00 1,500.00

175 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองรอ้ย นายพรทวี กองรอ้ย ราคาต า่สดุ 107PO02630141 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 3,000.00 3,000.00

176 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,330.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี กองรอ้ย นายพรทวี กองรอ้ย ราคาต า่สดุ 107PO02630142 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 2660 แผ่น 1,330.00 1,330.00

177 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา2,530.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง นางสาววนิดา ภกัดิ์จรุง ราคาต า่สดุ 107PO02630148 14/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5060 แผ่น 2,530.00 2,530.00

178 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญินางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญิ ราคาต า่สดุ 107PO02630150 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา30 เลม่ 4,240.00 4,240.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร 100 แผ่น

3 ปา้ยไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ปา้ย

179 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญินางสาวจิตรนนัท ์ ศรเีจรญิ ราคาต า่สดุ 107PO02630151 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่6 เลม่ 1,800.00 1,800.00
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เลขที่ ลงวันที่

180 ถ่ายเอกสารสรุปเลม่โครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 107PO02630152 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา6 เลม่ 1,800.00 1,800.00

181 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา3,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 107PO02630158 10/8/2020

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

182 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา5,730.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 107PO02630159 17/8/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง60 ชดุ 5,730.00 5,730.00

183 จดัท าเลม่รายงาน สถาบนัวิจยัและพฒันา2,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 107PO02630160 14/8/2020

1 การคน้ควา้และการเขียนรายงาน10 เลม่ 2,600.00 2,600.00

184 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 107PO02630161 21/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...40 เลม่ 4,000.00 4,000.00

185 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต นางสาวศิวภรณ ์ ใสโต ราคาต า่สดุ 107PO02630162 24/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...30 เลม่ 1,500.00 1,500.00

186 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา4,590.00 เฉพาะเจาะจง นางศรญัญา  ตรทีศ นางศรญัญา  ตรทีศ ราคาต า่สดุ 107PO02630163 11/8/2020
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสาร 100 แผ่น 4,590.00 4,590.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร 2980 แผ่น

3 ปา้ยไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ปา้ย

187 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา2,610.00 เฉพาะเจาะจง นายอาดลุย ์จงรกัษ์ นายอาดลุย ์จงรกัษ์ ราคาต า่สดุ 107PO02630164 24/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 5220 แผ่น 2,610.00 2,610.00

188 จา้งเหมาจดัสวนอาคารสถาบนัวิจยัและพฒันา(หลงัใหม)่สถาบนัวิจยัและพฒันา21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630166 19/8/2020

1 คา่จา้งเหมาตดัเย็บ 1 งาน 21,000.00 21,000.00

189 ถ่ายเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา14,738.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 107PO02630170 7/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 29476 แผ่น 14,738.00 14,738.00

190 ท าเอกสารประกอบการอบรม , เกียรติบตัร , ไวนิล , ถ่ายเอกสารสถาบนัวิจยัและพฒันา5,710.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630171 5/8/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขา้เลม่)20 เลม่ 5,710.00 5,710.00

2 จา้งท าเกียรติบตัรวนัวิทยาศาสตร์20 แผ่น

3 ปา้ยไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ปา้ย



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

191 ท าเลม่สรุปผลโครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630172 5/8/2020

1 การคน้ควา้และการเขียนรายงาน5 เลม่ 1,500.00 1,500.00

192 จดัท าเอกสารประกอบการอบรม สถาบนัวิจยัและพฒันา1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630174 24/8/2020

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่35 เลม่ 1,750.00 1,750.00

193 ท าเลม่แผนยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันา4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630175 24/8/2020

1 คา่จา้งท าเลม่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 255040 เลม่ 4,000.00 4,000.00

194 จดัท าเลม่สรุปผลโครงการ สถาบนัวิจยัและพฒันา1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630176 24/8/2020

1 การสรา้งและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการส  าหรบัครู...5 เลม่ 1,250.00 1,250.00

195 ท าเอกสารประกอบการอบรม , เกียรติบตัร , ไวนิลสถาบนัวิจยัและพฒันา5,710.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02630186 5/8/2020

1 คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขา้เลม่)20 เลม่ 5,710.00 5,710.00

2 จา้งท าเกียรติบตัรวนัวิทยาศาสตร์20 แผ่น

3 ปา้ยไวนิล ขนาด 0.91 ตรม. (Webservice)1 ปา้ย

196 จดัท ารายงานประจ าปี 2562 ส านกัวิทยบรกิารฯ จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ6,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์ราคาต า่สดุ 108PO02630060 3/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..25 เลม่ 6,000.00 6,000.00

197 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประชมุ พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,480.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 108PO02630062 3/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.37 เลม่ 1,480.00 1,480.00

198 คา่ถ่ายเอกสารสรุปโครงการ พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 108PO02630063 3/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.3 เลม่ 300.00 300.00

199 ท าแผ่นพบั  จ  านวน  1  รายการ ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ12,400.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์ราคาต า่สดุ 108PO02630065 18/8/2020

1 คา่จดัพิมพแ์ผ่นพบัราชภฏัวิชาการ1600 แผ่น 12,400.00 12,400.00

200 คา่ถ่ายเอกสารประกอบการประเมิน  จ  านวน  2  รายการส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ2,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 108PO02630067 26/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 3000 แผ่น 2,100.00 2,100.00

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.6 เลม่

201 คา่จา้งการแสดง 2 ชดุ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630076 11/8/2020

1 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ 6,000.00 6,000.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษส1ี ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

202 คา่จา้งตกแตง่สถานที่ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630077 11/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 17,000.00 17,000.00

203 คา่จา้งจดันิทรรศการพระราชเสาวนียส์มเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงส านกัศิลปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630078 11/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 15,000.00 15,000.00

204 คา่จา้งการแสดงแฟชั่นโชว ์ชดุ ผา้ไทยในเพชรบรูณ์ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630079 11/8/2020

1 เงินสินบนรางวลั 134 พระราชบญัญัติ...1 ชดุ 7,000.00 7,000.00

205 คา่ถ่ายเอกสารประเมินโครงการ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630080 11/8/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์183000 แผ่น 1,500.00 1,500.00

206 คา่เอกสารรูปเลม่สรุปโครงการ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630081 17/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...7 เลม่ 3,500.00 3,500.00

207 บา้นจ าลองสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดัเพชรบรูณ์ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630082 3/8/2020

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งาน 10,000.00 10,000.00

208 บอรด์นิทรรศการสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดัเพชรบรูณ์ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630083 3/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้1 งาน 3,000.00 3,000.00

209 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ  านวน 350 หนา้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630084 20/8/2020

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

210 คา่ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม7,560.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630085 22/8/2020

1 คา่พิมพไ์วนิล ขนาด 1*3 เมตร1 ผืน 7,560.00 7,560.00

2 คา่พิมพไ์วนิล ขนาด 1*3 เมตร20 ผืน

211 คา่เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการภาพประกอบสี จ  านวน 350 หนา้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630086 24/8/2020

1 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...7 เลม่ 3,500.00 3,500.00

212 คา่จา้งจดัท าแผ่นพบัองคค์วาามรู ้(KMXส านกัศิลปะและวฒันธรรม2,220.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630087 19/8/2020

1 แผ่นยางพารา รองตดัขนาด A4111 แผ่น 2,220.00 2,220.00

213 คา่เกียรติบตัรผูเ้ขา้รว่มโครงการ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม500.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630088 19/8/2020

1 ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ ขนาดกลาง50 ใบ 500.00 500.00

214 คา่จา้งท าเอกสารสรุปโครงการ ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรตัน ์ กาละบตุร นางอมรรตัน ์ กาละบตุร ราคาต า่สดุ 109PO02630089 24/8/2020
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เลขที่ ลงวันที่

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

215 คา่ถ่ายเอกสาร A4 งานบณัฑิตศกึษา4,500.00 ตกลงราคา รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110010PO02630002 22/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 9000 แผ่น 4,500.00 4,500.00

216 ท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  เพชระบรูณิน นางอรทยั  เพชระบรูณิน ราคาต า่สดุ 110PO02630031 10/8/2020

1 กระดาษโปสเตอรส์ี 1000 แผ่น 13,000.00 13,000.00

217 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน14,210.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  เพชระบรูณิน นางอรทยั  เพชระบรูณิน ราคาต า่สดุ 110PO02630032 11/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่203 เลม่ 14,210.00 14,210.00

218 ถ่ายเอกสารหลกัสตูร ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน17,980.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630033 14/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่31 เลม่ 17,980.00 17,980.00

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่31 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม31 เลม่

4 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่31 เลม่

219 ถ่ายเอกสารหลกัสตูร ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน17,205.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630034 17/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
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หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ถ่ายเอกสารคู่มือประกันคณุภาพคณะวิทยาการจดัการ31 เลม่ 17,205.00 17,205.00

2 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม31 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่31 เลม่

4 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรนิเทศนศ์าสตรบ์ณัฑิต (160 หนา้/เลม่)31 เลม่

220 ถ่ายเอกสารหลกัสตูร ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน8,160.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630035 19/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่32 เลม่ 8,160.00 8,160.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่32 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.32 เลม่

4 ถ่ายเอกสารคู่มือประกันคณุภาพคณะวิทยาการจดัการ32 เลม่

221 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน ์ บญุราช นายจิรโรจน ์ บญุราช ราคาต า่สดุ 110PO02630036 17/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7200 แผ่น 3,600.00 3,600.00

222 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน ์ บญุราช นายจิรโรจน ์ บญุราช ราคาต า่สดุ 110PO02630037 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม56 เลม่ 1,400.00 1,400.00



แบบ  สขร.1
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เลขที่ ลงวันที่

223 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน24,560.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทรพัยท์วี รา้นทรพัยท์วี ราคาต า่สดุ 110PO02630038 21/8/2020

1 ถ่ายเอกสาร A1 49120 หนา้ 24,560.00 24,560.00

224 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยา  ภจูุย้ นางสาววลัยา  ภจูุย้ ราคาต า่สดุ 110PO02630039 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม56 เลม่ 1,400.00 1,400.00

225 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน24,385.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630040 25/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 48770 แผ่น 24,385.00 24,385.00

226 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน17,483.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630041 26/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 34966 แผ่น 17,483.00 17,483.00

227 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน8,960.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO02630042 27/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 17920 แผ่น 8,960.00 8,960.00

228 ถ่ายเอกสาร ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน3,869.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630043 28/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 7738 แผ่น 3,869.00 3,869.00

229 ถ่ายเอกสารหลกัสตูร ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน8,320.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630044 26/8/2020
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เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถ่ายเอกสารและเขา้เลม่32 ชดุ 8,320.00 8,320.00

2 คา่ถ่ายเอกสาร กระดาษสี32 ชดุ

3 ชดุสรา้งภาพเครือ่งถ่ายเอกสาร32 ชดุ

4 คา่ถ่ายเอกสารและเขา้เลม่32 ชดุ

230 ถ่ายเอกสารหลกัสตูร ส  านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน15,206.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02630045 31/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา2 เลม่ 15,206.00 15,206.00

2 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.2 เลม่

3 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

4 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

5 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

6 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

7 ถ่ายเอกสารคู่มือประกันคณุภาพคณะวิทยาการจดัการ2 เลม่

8 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่
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9 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

10 คา่ถ่ายเอกสาร SAR ม.นานา2 เลม่

11 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

12 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรนิเทศนศ์าสตรบ์ณัฑิต (160 หนา้/เลม่)2 เลม่

13 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรนิเทศนศ์าสตรบ์ณัฑิต (160 หนา้/เลม่)2 เลม่

14 ถ่ายเอกสารคู่มือประกันคณุภาพคณะวิทยาการจดัการ2 เลม่

15 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

16 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรนิเทศนศ์าสตรบ์ณัฑิต (160 หนา้/เลม่)2 เลม่

17 ถ่ายเอกสารรายงาน SAR คณะวิทยาการจดัการ2 เลม่

18 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

19 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม2 เลม่

20 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.2 เลม่

21 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่
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22 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

23 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.2 เลม่

24 คา่ถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม2 เลม่

25 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต (150 หนา้/เลม่)2 เลม่

26 ถ่ายเอกสารรายงาน SAR คณะวิทยาการจดัการ2 เลม่

27 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.2 เลม่

28 คา่ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

29 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ หลกัสตูรโลจิสติกส ์(85 หนา้/เลม่)2 เลม่

30 คา่ถ่ายเอกสาร สรุปมติการประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

31 ถ่ายเอกสารรายงาน SAR คณะวิทยาการจดัการ2 เลม่

32 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่2 เลม่

33 คา่ถ่ายเอกสารคู่มือการประกันของ สกอ.2 เลม่

34 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรการจดัการทั่วไป (250 หนา้/เลม่)2 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

35 ถ่ายเอกสารพรอ้มเขา้เลม่สนักาว หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (155 หนา้/เลม่)2 เลม่

231 ท าคู่มือการจดัการเรยีนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างานส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน75,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์ราคาต า่สดุ 110PO02630049 21/8/2020

1 ขอ้มลูและคู่มือเทยีบเบอรท์รานซิสเตอรรุ์น่ใหม่300 เลม่ 75,000.00 75,000.00

232 ท าคู่มือการจดัการเรยีนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างานส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน75,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครเีอท ดีไซน ์เฮา้ส์ราคาต า่สดุ 110PO02630050 19/8/2020

1 ขอ้มลูและคู่มือเทยีบเบอรท์รานซิสเตอรรุ์น่ใหม่300 เลม่ 75,000.00 75,000.00

233 คา่จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630232 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

234 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630233 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

235 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630234 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

236 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630235 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

237 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630236 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

238 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630237 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

239 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630238 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

240 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630239 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

241 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630240 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

242 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630241 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

243 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630242 3/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

244 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630243 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

245 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630244 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

246 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630245 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

247 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630276 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 4,935.48

248 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630277 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 4,935.48

249 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,935.48 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630279 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 4,935.48 4,935.48



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

250 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630286 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

251 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630317 1/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

252 ถ่ายเอกสาร 1 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์880.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 1PO02630322 3/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...11 เลม่ 880.00 880.00

253 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630327 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

254 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630328 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

255 จา้งเหมาโครงการจา้งงานประชาชนมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  ตุม้ทองค า นางนภาพร  ตุม้ทองค า ราคาต า่สดุ 1PO02630329 6/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

256 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630330 3/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

257 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630331 3/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

258 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630332 5/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

259 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630333 7/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

260 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630336 5/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 540.00 540.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

6 คา่อาหาร 1 มือ้

261 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630337 5/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 690.00 690.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

262 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,230.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630338 5/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,230.00 1,230.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

263 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630339 5/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,170.00 1,170.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

9 คา่อาหาร 1 มือ้

10 คา่อาหาร 1 มือ้

264 จดัท าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา ราคาต า่สดุ 1PO02630340 11/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...10 เลม่ 2,000.00 2,000.00

265 จดัท าเลม่รายงาน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา ราคาต า่สดุ 1PO02630341 11/8/2020

1 ท าฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...10 เลม่ 2,000.00 2,000.00

266 คา่จา้งเหมาวิเคราะหข์อ้มลู มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา นายเขมปรติ  ขนุราชเสนา ราคาต า่สดุ 1PO02630342 11/8/2020

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 15,000.00 15,000.00

267 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630343 7/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

268 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630344 10/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

269 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630345 7/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

270 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630346 11/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

271 เช่าหอ้งประชมุ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภคั  ดีดาร ์ นางสาวกัญญาภคั  ดีดาร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630347 14/8/2020

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

272 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630348 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

273 จา้งเหมาบรกิารโครงการจา้งงานประชาชน ประจ าเดือนสิงหาคม  2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผานางสาวเนตรนพิศ  ศรบีปุผา ราคาต า่สดุ 1PO02630350 19/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

274 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,420.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 1PO02630352 21/8/2020

1 คา่ถ่ายเอกสาร 16840 แผ่น 8,420.00 8,420.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

275 ท าแผ่นพบั มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณตุรา พงษไ์ทย นางสาวณตุรา พงษไ์ทย ราคาต า่สดุ 1PO02630353 19/8/2020

1 จา้งท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์100 แผ่น 1,100.00 1,100.00

276 ท าสติ๊กเกอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น 99 ดีไซน์ รา้น 99 ดีไซน์ ราคาต า่สดุ 1PO02630354 19/8/2020

1 สติ๊กเกอรใ์ส PVC แบบบาง 53*70 ซม.10 แผ่น 6,000.00 6,000.00

277 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630355 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

278 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630356 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

279 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630357 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

280 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630358 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

281 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630359 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

282 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630360 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

283 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630361 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

284 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630362 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

285 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630363 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

286 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630364 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

287 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630365 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

288 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630366 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

289 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630367 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

290 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630368 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

291 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630369 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

292 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630370 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

293 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630371 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

294 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630372 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

295 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630373 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

296 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630374 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

297 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630377 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

298 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630378 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

299 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630379 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

300 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630380 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

301 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630381 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

302 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630382 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

303 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630383 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

304 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630384 21/8/2020

1 การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท : วฒันา กอ้นเชือ้รตัน์30 เลม่ 6,300.00 6,300.00

305 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630403 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

306 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630404 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000.00 63,000.00

307 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630405 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000.00 63,000.00

308 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630406 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

309 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630407 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

310 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630408 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

311 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630409 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

312 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630410 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

313 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630411 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

314 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630412 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

315 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630413 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

316 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630414 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

317 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630415 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

318 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630416 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 9 คน 81,000.00 81,000.00

319 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630417 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

320 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630418 21/8/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

321 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630419 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 6 คน 54,000.00 54,000.00

322 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630420 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

323 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630421 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

324 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630422 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 63,000.00 63,000.00

325 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630423 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

326 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์62,419.35 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630424 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 7 คน 62,419.35 62,419.35
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327 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์44,419.35 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630425 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 44,419.35 44,419.35

328 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์42,677.40 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630426 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 42,677.40 42,677.40

329 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์17,419.35 เฉพาะเจาะจง นายกมลวิช ลอยมา นายกมลวิช ลอยมา ราคาต า่สดุ 1PO02630427 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 17,419.35 17,419.35

330 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,838.70 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630429 24/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 16,838.70 16,838.70

331 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630430 24/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

332 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630431 24/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

333 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630432 24/8/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

334 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630434 24/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

335 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630435 24/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

336 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630436 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

337 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630437 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

338 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630438 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

339 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์14,516.13 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630439 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 14,516.13 14,516.13
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340 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630440 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

341 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630441 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

342 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630442 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

343 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทรน์างสาวอจัฉรา  กลิ่นจนัทร ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630443 21/8/2020

1 การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท : วฒันา กอ้นเชือ้รตัน์30 เลม่ 6,300.00 6,300.00

344 ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,625.40 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 1PO02630444 25/8/2020

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB4644 แผ่น 1,625.40 1,625.40

345 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630449 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

346 จา้งเหมาบรกิารโตรงการจา้งงานประชาขนประจ าเดือนสิ่งหาคม 2563มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง วรญัญา  หมวกนว่ม วรญัญา  หมวกนว่ม ราคาต า่สดุ 1PO02630450 26/8/2020
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1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

347 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630453 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

348 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630455 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

349 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630456 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

350 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630457 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

351 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630458 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

352 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์35,419.35 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630459 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 35,419.35 35,419.35



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

353 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630460 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

354 เหมางานบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630461 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

355 จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630462 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

356 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630463 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

357 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630464 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

358 เหมางานบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630465 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

359 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630466 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

360 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์16,838.70 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630467 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 16,838.70 16,838.70

361 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630471 20/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

362 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630472 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

363 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630473 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

364 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630474 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

365 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630475 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

366 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์25,258.05 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630476 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 25,258.05 25,258.05

367 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630477 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

368 ปรบัปรุงอาคารช่ออินทนิล ต  าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,278,900.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี ราคาต า่สดุ 1PO02630478 28/8/2020

1 จา้งก่อสรา้งโรงจอดรถ จ านวน 1 งาน1 งวด 1,278,900.00 1,278,900.00

369 ปรบัปรุงอาคารช่ออินทนิล ต  าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,918,350.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี ราคาต า่สดุ 1PO02630479 28/8/2020

2 จา้งก่อสรา้งโรงจอดรถ จ านวน 1 งาน1 งวด 1,918,350.00 1,918,350.00

370 ปรบัปรุงอาคารช่ออินทนิล ต  าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,557,800.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี ราคาต า่สดุ 1PO02630480 28/8/2020

3 จา้งก่อสรา้งโรงจอดรถ จ านวน 1 งาน1 งวด 2,557,800.00 2,557,800.00

371 ปรบัปรุงอาคารช่ออินทนิล ต  าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,197,250.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี ราคาต า่สดุ 1PO02630481 28/8/2020

4 จา้งก่อสรา้งโรงจอดรถ จ านวน 1 งาน1 งวด 3,197,250.00 3,197,250.00

372 ปรบัปรุงอาคารช่ออินทนิล ต  าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์3,836,700.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี หา้งหุน้สว่นจ ากัด อ.ทองดี ราคาต า่สดุ 1PO02630482 28/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 จา้งก่อสรา้งโรงจอดรถ จ านวน 1 งาน1 งวด 3,836,700.00 3,836,700.00

373 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630483 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

374 จา้งเหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630484 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

375 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630485 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

376 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630486 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

377 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630490 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

378 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630491 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

379 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630492 31/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 27,000.00 27,000.00

380 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630493 26/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

381 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630494 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

382 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630495 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

383 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630496 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 5 คน 45,000.00 45,000.00

384 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630497 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

385 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630498 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

386 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630499 25/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 600.00 600.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

387 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630500 25/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 1,260.00 1,260.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

388 คา่อาหารและอาหารวา่ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ นางสาวพชัร ี พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 1PO02630501 25/8/2020

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 960.00 960.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

7 คา่อาหาร 1 มือ้

8 คา่อาหาร 1 มือ้

389 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์8,419.35 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630502 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 8,419.35 8,419.35

390 เหมาบรหิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  เสมาทอง นายฉัตรชยั  เสมาทอง ราคาต า่สดุ 1PO02630509 17/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 2 คน 18,000.00 18,000.00

391 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630510 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 4 คน 36,000.00 36,000.00

392 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630511 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 3 คน 27,000.00 27,000.00

393 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นางสาวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์ราคาต า่สดุ 1PO02630512 21/8/2020

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

394 เหมาบรกิารท างานในพืน้ที่ปฏบิตัิงานมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ   ดีพา นางอรวรรณ   ดีพา ราคาต า่สดุ 1PO02630516 21/8/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่จา้งเหมาบรกิาร 1 คน 9,000.00 9,000.00

395 เหมาปรบัปรุงอาคารศนูยว์ิทยบรกิาร(เดิม)มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์57,268.00 เฉพาะเจาะจง นายทพิย ์ คงส  าราญ นายทพิย ์ คงส  าราญ ราคาต า่สดุ 1PO02630641 24/8/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน 57,268.00 57,268.00


