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1 ซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต ์กข 1999 พช.กองกลำง 15,217.01 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เพชรบรูณฮ์อนดำ้คำรส์ ์จ  ำกัดบรษัิท เพชรบรูณฮ์อนดำ้คำรส์ ์จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 10101PO02630078 17/4/2020

1 คำ่แรง 12 ชั่วโมง 15217.01 บำท 15217.01 บำท

2 ประเก็นฝำวำลว์ 1 ตวั

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษสี 1 ชดุ

4 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ

5 เครือ่งแบบยำมแขนยำว 1 ชดุ

6 โต๊ะประชมุ ขนำด 20 ที่นั่ง 1 ตวั

7 โต๊ะประชมุ ขนำด 20 ที่นั่ง 1 ตวั

8 โซ่เลื่อย 1 อนั

9 โอรงิ 134A แท้ 1 ตวั

10 โอรงิ 134A แท้ 1 ตวั

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
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2 คำ่ถ่ำยเอกสำร กองกลำง 10,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 10101PO02630079 13/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 20000 แผ่น 10,000 บำท 10,000 บำท

3 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม3,931.00 เฉพำะเจำะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 103PO02630061 8/4/2020

1 เหล็กฉำก 2 นิว้ หนำ 6 มิลลิเมตร7862 แผ่น 3,931 บำท 3,931 บำท

4 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม5,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630062 17/4/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์1810000 แผ่น 5,000 บำท 5,000 บำท

5 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม2,994.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสชิุรำ  นวลก ำแหงนำงสำวสชิุรำ  นวลก ำแหง รำคำต ำ่สดุ 103PO02630063 17/4/2020

1 เหล็กฉำก 2 นิว้ หนำ 6 มิลลิเมตร5988 แผ่น 2,994 บำท 2,994 บำท

6 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิรงลอง ทองขำว นำงสำววิรงลอง ทองขำว รำคำต ำ่สดุ 103PO02630064 8/4/2020

1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกำ้อี ้ ขนำด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 1,500 บำท 1,500 บำท

7 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม9,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิรงลอง ทองขำว นำงสำววิรงลอง ทองขำว รำคำต ำ่สดุ 103PO02630065 17/4/2020
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3 เกมกลวิทยำศำสตร ์: เกมซ่ำทำ้ทดลอง...33 เลม่ 9,900 บำท 9,900 บำท

8 พิมพเ์อกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิรงลอง ทองขำว นำงสำววิรงลอง ทองขำว รำคำต ำ่สดุ 103PO02630066 20/4/2020

2 เกมป่วน ก๊วนวิทยำศำสตร.์..2 เลม่

9 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม3,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 103PO02630067 21/4/2020

1 VCD อวตำร 6000 แผ่น

10 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม3,765.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630068 22/4/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์18 7530 แผ่น 3,000  บำท 3,000  บำท

11 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม2,610.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจนัทรจิ์รำ โต๊ะขวญัแกว้นำงสำวจนัทรจิ์รำ โต๊ะขวญัแกว้รำคำต ำ่สดุ 103PO02630069 22/4/2020

1 ไวทบ์อรด์ 5220 แผ่น 2,610  บำท 2,610  บำท

12 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม2,190.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจนัทรจิ์รำ โต๊ะขวญัแกว้นำงสำวจนัทรจิ์รำ โต๊ะขวญัแกว้รำคำต ำ่สดุ 103PO02630070 22/4/2020

1 DVD วิ่งโขยงฟัด 4380 แผ่น 2,190 บำท 2,190 บำท
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13 ปำ้ยท ำเนียบบคุลำกร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิลำวลัย ์ เฉลิมพงษ์ นำงวิลำวลัย ์ เฉลิมพงษ์ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630071 22/4/2020

1 ปำ้ยไวนิลนิทรรศกำรเรยีนเลน่เป็นจรงิคณิตศำสตร ์ขนำด 90*150 เซนติเมตร1 ปำ้ย 8,000 บำท 8,000 บำท

14 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม5,000.00 เฉพำะเจำะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 103PO02630072 24/4/2020

1 เหล็กฉำก 2 นิว้ หนำ 6 มิลลิเมตร10000 แผ่น 5,000 บำท 5,000 บำท

15 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม8,401.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 103PO02630073 28/4/2020

1 ไวทบ์อรด์ 16802 แผ่น 8,401 บำท 8,401 บำท

16 พิมพซ์องขอ้สอบ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม18,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดบรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 103PO02630074 29/4/2020

1 ซองประกวดรำคำ A4 1800 ซอง 18,000  บำท 18,000  บำท

17 ซ่อมเครือ่งปรบัอำกำศ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์3,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวใจสครำญ  จำรกึสมำนนำงสำวใจสครำญ  จำรกึสมำนรำคำต ำ่สดุ 104PO02630063 16/4/2020

1 สวำ่น MT 651 1 เครือ่ง 3,900 บำท 3,900 บำท

2 ถ่ำนชำรต์ NIMH AA 2700 1 ชดุ
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18 ติดตัง้โปรเจคเตอร์ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์4,000.00 เฉพำะเจำะจง POWER ALL ENGINEERPOWER ALL ENGINEER รำคำต ำ่สดุ 104PO02630064 20/4/2020

1 คำ่เช่ำเครือ่งคอมพิวเตอร์ 2 เครือ่ง 4,000 บำท 4,000 บำท

19 กระดำษเขียนตอบ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์21,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดบรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 104PO02630065 20/4/2020

1 กระดำษเขียนตอบ 100 หอ่ 21,000 บำท 21,000 บำท

2 ปกกำรด์ A4 180g 50 แผ่น50 หอ่

20 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์29,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630066 24/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 58000 แผ่น 29,000 บำท 29,000 บำท

21 เหมำเดินทอ่ PVC คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630067 15/4/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์ 1 งำน 7,500 บำท 7,500 บำท

22 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร5,100.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630083 22/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร A1 10200 แผ่น 5,100 บำท 5,100 บำท
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23 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,730.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630084 22/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 13460 แผ่น 6,730 บำท 6,730 บำท

24 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630085 22/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 13000 แผ่น 6,500 บำท 6,500 บำท

25 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630086 22/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 13000 แผ่น

26 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,540.00 เฉพำะเจำะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ีเพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 105PO02630087 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 7080 แผ่น 3,540 บำท 3,540 บำท

27 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจน  จนัทรสภุำเสน นำยเจน  จนัทรสภุำเสน รำคำต ำ่สดุ 105PO02630088 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 7680 แผ่น 3,840 บำท 3,840 บำท

28 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,710.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ นำยอดลุยศ์ิร ิ สตัยเ์จรญิ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630089 20/4/2020



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 3420 แผ่น 1,710.00                      1,711.00                           

29 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,625.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น บ ีจี ศกึษำภณัฑ์ รำ้น บ ีจี ศกึษำภณัฑ์ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630090 27/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 9250 แผ่น 4,625 บำท 4,625 บำท

30 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,625.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นบ ีจี ศกึษำภณัฑ์ รำ้นบ ีจี ศกึษำภณัฑ์ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630091 27/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 9250 แผ่น 4,625 บำท 4,625 บำท

31 จดัท ำเอกสำรรำยงำนประจ ำปี คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี40,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630061 15/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ120 เลม่ 40,000 บำท 40,000 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 8000 แผ่น

32 ซ่อม เครือ่งวดัคำ่ควำมเป็นกรด-ดำ่ง แบบตัง้โต๊ะ หมำยเลขครุภณัฑ ์รภ.พช.61.07.163.0006คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี15,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ำกัดบรษัิท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 106PO02630062 17/4/2020

1 กลอนประต ู4 นิว้ 1 อนั 15,000 บำท 15,000 บำท รำคำต ำ่สดุ

33 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี400.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง 106PO02630063 20/4/2020



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 800 แผ่น 400 บำท 401 บำท

34 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,320.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630064 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 4640 แผ่น 2,320 บำท 2,320 บำท

35 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี5,207.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630065 28/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 10414 แผ่น 5,207.00                      5,208.00                           

36 ซ่อมเครือ่งปรบัอำกำศ หมำยเลขครุภณัฑ ์รภ.พช.05.64.115คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี5,940.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด นพคณุเอ็นจิเนียริง่หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด นพคณุเอ็นจิเนียริง่รำคำต ำ่สดุ 106PO02630066 17/4/2020

1 ตวักรองควำมชืน้น ำ้ยำแอร์ 1 ตวั 5,940 บำท 5,940 บำท

2 น ำ้ยำแอร ์R134A 12 ขวด

3 สำรเคมี 70 ปอนด์

4 คำ่แรง 1 งำน

37 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี1,680.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 106PO02630067 28/4/2020



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 3360 แผ่น 1,680 บำท 1,680 บำท

38 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี216.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวตรชีฎำ  อทุยัดำ นำงสำวตรชีฎำ  อทุยัดำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630068 28/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 432 แผ่น 216 บำท 217 บำท

39 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี350.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630069 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 700 แผ่น 350 บำท 351 บำท

40 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี170.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630071 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 340 แผ่น 170 บำท 171 บำท

41 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี540.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630072 20/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 1080 แผ่น 540 บำท 541 บำท

42 จดัท ำหนงัสือพรรณไม้ คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสรุเชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630074 28/4/2020

2 คำ่จดัท ำผงัขอ้มลูพนัธุไ์ม้ 50 ชนิด 20,000 บำท 20,000 บำท



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

43 จดัท ำหนงัสือพรรณไม้ คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี30,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเกำ้สิบ รำ้นเกำ้สิบ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630075 28/4/2020

1 ถ่ำยเอกสำร A2 120 หนำ้ 30,000 บำท 30,000 บำท

44 เหมำยำ้ยครุภณัฑเ์ครือ่งปรบัอำกำศ  จ  ำนวน    1  งำนส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ14,000.00 เฉพำะเจำะจง อ ำนวยอิเล็คทรอนิกส์ อ  ำนวยอิเล็คทรอนิกส์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630030 17/4/2020

1 คำ่ตัง้รือ้ถอนและซ่อมแซมหมอ้แปลง1 งำน 14,000 บำท 14,000 บำท

45 พฒันำระบบติดตำมตรวจสอบทะเบยีนคมุบญัชีวสัด ุ จ  ำนวน  1  งำนส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ85,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสมำ  โสภำแจง้ นำยเสมำ  โสภำแจง้ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630031 23/4/2020

1 จำ้งพฒันำระบบเครอืข่ำยของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์1 งำน 85,000 บำท 85,000 บำท

46 พฒันำระบบบรหิำรจดักำรเบกิ-จ่ำย วสัด ุระยะที่ 2 จ ำนวน  1  งำนส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสมำ  โสภำแจง้ นำยเสมำ  โสภำแจง้ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630032 13/4/2020

1 จำ้งพฒันำระบบเครอืข่ำยของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์1 งำน 100,000 บำท 100,000 บำท

47 พฒันำระบบติดตำมตรวจสอบทะเบยีนคมุบญัชีวสัด ุ จ  ำนวน  1  งำนส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ85,000.00 เฉพำะเจำะจง นำย ธนวฒัน ์ ทองเงำ นำย ธนวฒัน ์ ทองเงำ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630033 23/4/2020

1 จำ้งพฒันำระบบเครอืข่ำยของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์1 งำน 85,000 บำท 85,000 บำท

48 คำ่เช่ำสญัญำณเครอืข่ำยอินเตอรเ์น็ต  จ  ำนวน  1  ระบบส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ24,610.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกัดบรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 108PO02630034 29/4/2020



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

3 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 24,610 บำท 24,610 บำท

49 พฒันำระบบบรหิำรจดักำรเบกิ-จ่ำยวสัด ุระยะที่ 2 จ ำนวน  1 งำนส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสมำ  โสภำแจง้ นำยเสมำ  โสภำแจง้ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630037 13/4/2020

1 จำ้งพฒันำระบบเครอืข่ำยของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์1 งำน 100,000 บำท 100,000 บำท

50 พิมพฉ์ลำกผลิตภณัฑ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉรำ  กลิ่นจนัทรน์ำงสำวอจัฉรำ  กลิ่นจนัทร ์ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630066 2/4/2020

1 ไวทบ์อรด์ 265 แผ่น 75,000 บำท 75,000 บำท

2 ไวทบ์อรด์ 280 แผ่น

3 ไวทบ์อรด์ 230 แผ่น

4 ไวทบ์อรด์ 230 แผ่น

5 ไวทบ์อรด์ 230 แผ่น

6 ไวทบ์อรด์ 265 แผ่น

51 ออกแบบผลิตภณัฑ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉรำ  กลิ่นจนัทรน์ำงสำวอจัฉรำ  กลิ่นจนัทร ์ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630067 2/4/2020



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง

วงเงนิ
งบประมำณ

 (รำคำ
กลำง)

วิธีซือ้/จ้ำง
 ผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

เลขที่ ลงวันที่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

1 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้ 30,000 บำท 30,000 บำท

2 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

3 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

4 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

5 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

6 สินคำ้เบด็เตล็ด 1 ชิน้

52 ออกแบบผลิตภณัฑ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกัดบรษัิท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 1PO02630068 2/4/2020

53 ถ่ำยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์21,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นกิรณำ รำ้นกิรณำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630070 17/4/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 21,000 บำท 21,000 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่


