
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ซ่อมบ ำรุงรถไถเล็ก กองกลำง 8,592.10 เฉพำะเจำะจง รำ้นช.กลกำร รำ้นช.กลกำร รำคำต ำ่สดุ 10101PO02630085 8/6/2020

1 โต๊ะประชมุ 1 ชดุ 8,592.10 บำท 8,592.10 บำท

2 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกำ้อี ้ ขนำด 12 ที่นั่ง1 ชดุ

3 น ำ้มนัเครือ่ง 4 ลิตร 1 แกลลอน

4 สี 1 ถัง

5 พำรต์ิชั่นกัน้หอ้งชนิดหุม้ผำ้กระจกครึง่ทอ่น1 ชดุ

6 คำ่แรงตรวจระบบเบรค 4 ลอ้1 คนั

7 คำ่แรงเปลี่ยนป๊ัมน ำ้ 1 คนั

2 ถ่ำยเอกสำร กองกลำง 8,483.00 เฉพำะเจำะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี รำคำต ำ่สดุ 10101PO02630086 10/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 16966 แผ่น 8,483 บำท 8,483 บำท

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร กองกลำง 928.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 10101PO02630087 16/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 1856 แผ่น 928 บำท 929 บำท

4 ซ่อมแซมรถอีแตน๋ กองกลำง 7,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยภริมย ์ ปำนแกว้ นำยภริมย ์ ปำนแกว้ รำคำต ำ่สดุ 10101PO02630088 24/6/2020

1 โต๊ะประชมุ ขนำด 20 ที่นั่ง2 ตวั 7,100 บำท 7,100 บำท

2 หมกึ Canon เบอร ์40 BK1 ตลบั

3 ตลบัชำด No.2 1 ตลบั

4 LEXMARK หมกึสีส  ำหรบั Z81 ตลบั

5 โต๊ะประชมุ ขนำด 20 ที่นั่ง1 ตวั

6 น ำ้มนัเฟืองทำ้ย 4 ลิตร

7 แก๊สโซฮอล ์95 7 ลิตร

8 แก๊สถังเล็ก 1 ถัง

9 คำ่แรง 1 งำน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 ซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต ์ทะเบยีน บว 899 พช.กองกลำง 9,093.49 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกัดบรษัิท โตโยตำ้เพชรบรูณ ์ผูจ้  ำหนำ่ยโตโยตำ้ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 10101PO02630089 23/6/2020

1 คำ่บรกิำร 1 คนั 9,093.49 บำท 9,093.49 บำท

2 น ำ้มนัเครือ่ง 1 ลิตร 3 กระป๋อง

3 น ำ้มนักึ่งสงัเครำะหเ์ขียว G1 แกลลอน

4 จำรบสีงัเครำะห์ 4 กระป๋อง

5 กรองโซลำ่ 1 ลกู

6 ซ่อมลิฟท ์ เปลี่ยนแบตเตอรี ่ ARD1 ลกู

7 ประเก็นรองน็อตตวัถ่ำย 1 ตวั

8 กรองน ำ้มนัเครือ่ง 1 ลกู

9 คำ่แรงสลบัยำง 1 คนั

6 ท ำปำ้ยรณรงค์ กองนโยบำยและแผน4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเนตรนพิศ  ศรบีปุผำนำงสำวเนตรนพิศ  ศรบีปุผำ รำคำต ำ่สดุ 10102PO02630030 11/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่ปำ้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนำด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้40 ปำ้ย 4,000 บำท 4,000 บำท

2 ปำ้ยผำ้ ขนำด 2*4 เมตร (ช่ือโครงกำร วิทยำกร วนัเวลำและสถำนที)่1 ปำ้ย

7 ถ่ำยเอกสำร กองนโยบำยและแผน7,500.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ำกัดบรษัิท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร ์จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 10102PO02630031 26/6/2020

1 คำ่จดัพิมพห์นงัสือรำยงำนประจ ำปี 2550 คณะวิทยำกำรจดักำร30 เลม่ 7,500 บำท 7,500 บำท

8 ท ำปำ้ยไวนิล กองพฒันำนกัศกึษำ1,344.00 เฉพำะเจำะจง นำงเนตรชนก  แสงบญุ นำงเนตรชนก  แสงบญุ รำคำต ำ่สดุ 10103PO02630042 11/6/2020

1 ปำ้ยไวนิล ขนำด 80*1.20 เมตร (หนำ้ที่นำยกองคก์ำรบรหิำรนกัศกึษำ)2 ปำ้ย 1,344 บำท 1,344 บำท

9 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์0,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำ้นเอฟอำร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรำคำต ำ่สดุ 102PO02630061 9/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่ 10,000 บำท 10,000 บำท

2 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

3 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

4 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

5 รูไ้วใ้ช่วำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 2...30 เลม่

6 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

7 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...29 เลม่

8 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

9 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

10 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

11 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

12 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

13 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

14 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...30 เลม่

10 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์4,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630062 16/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...286 เลม่ 14,300 บำท 14,300 บำท

11 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์3,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630063 16/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...266 เลม่ 13,300 บำท 13,300 บำท

12 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์4,450.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630064 16/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...289 เลม่ 14,450 บำท 14,450 บำท

13 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร์ 7,905.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630065 26/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...85 เลม่ 7,905 บำท 7,905 บำท

14 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร์ 6,125.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630066 10/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...35 เลม่ 6,125 บำท 6,125 บำท

2 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...35 เลม่

15 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร์ 1,050.00 เฉพำะเจำะจง นำงปนิตำ  รงัวรรณำ นำงปนิตำ  รงัวรรณำ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630067 29/6/2020
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...42 ชดุ 1,050 บำท 1,050 บำท

16 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์9,245.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ นำงสำวพชัร ี พลูวงษ์ รำคำต ำ่สดุ 102PO02630068 30/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่ 19,245 บำท 19,245 บำท

2 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

3 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

4 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

5 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

6 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

7 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

8 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

9 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่
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 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

10 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

11 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

12 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...15 เลม่

17 ถ่ำยเอกสำร คณะครุศำสตร1์5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิวภรณ ์ ใสโต นำงสำวศิวภรณ ์ ใสโต รำคำต ำ่สดุ 102PO02630069 30/6/2020

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB30000 แผ่น 15,000 บำท 15,000 บำท

18 พิพมเ์อกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม920.00 เฉพำะเจำะจง นำยศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ นำยศกัดิ์ศิรชิยั  ศรสีวสัดิ์ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630082 12/6/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์181840 แผ่น 920 บำท 921 บำท

19 คำ่ออกแบบบรรจภุณัฑแ์ละกำรพฒันำผลิตภณัฑ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม33,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนภทัร วรปัสสุ นำยธนภทัร วรปัสสุ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630083 10/6/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์2 งำน 33,000 บำท 33,000 บำท

2 ซองประกวดรำคำ A45000 ซอง

3 แผงแปลงสญัญำณ 1000 แผง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

4 ใบคตัเตอร์ 1000 กลอ่ง

20 คำ่จำ้งบรรจแุคปซูลจำกผงแก่นตะวนัเพ่ือสขุภำพคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม32,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนภทัร วรปัสสุ นำยธนภทัร วรปัสสุ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630084 10/6/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์1 งำน 32,000 บำท 32,000 บำท

2 แผง CPU 1000 แผง

3 แผงแปลงสญัญำณ 1000 แผง

4 แผงแปลงสญัญำณ 1000 แผง

5 แผง CPU 1000 แผง

6 ตะปเูกลียว 1000 กลอ่ง

21 ถ่ำยเอกสำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม9,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 103PO02630085 25/6/2020

1 เหล็กแผ่นซิงล ์เบอร ์1819000 แผ่น 9,500 บำท 9,500 บำท

22 คำ่ตรวจวิเครำะห์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม10,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนภทัร วรปัสสุ นำยธนภทัร วรปัสสุ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630087 30/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่เตรยีมตวัอย่ำงพนัธุม์ะขำมหวำน1 ตวัอย่ำง 10,100 บำท 10,100 บำท

2 จำ้งท ำTotal sugar 1 ตวัอย่ำง

23 ปรบัพืน้ที่ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงน ำ้ผึง้ พนูวิวฒัน์ นำงน ำ้ผึง้ พนูวิวฒัน์ รำคำต ำ่สดุ 103PO02630103 1/6/2020

2 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์1 งำน 27,000 บำท 27,000 บำท

24 ติดตัง้โปรเจคเตอรแ์ละจอรบัภำพ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630073 22/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษส2ี ชดุ 4,000 บำท 4,000 บำท

25 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์6,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630076 5/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษสี150 ชดุ 6,750 บำท 6,750 บำท

26 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์15,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 104PO02630077 5/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 30000 แผ่น 15,000 บำท 15,000 บำท

27 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์6,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630078 5/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 มหำสมทุร : ชดุวิทยำศำสตรฉ์ลำดรู.้..150 เลม่ 6,750 บำท 6,750 บำท

28 ก ำจดัปลวก คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์35,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเพชรก ำจดัปลวก รำ้นเพชรก ำจดัปลวก รำคำต ำ่สดุ 104PO02630079 1/6/2020

1 ปรบัปรุงศนูยป์ระชำสมัพนัธ์1 งำน 35,000 บำท 35,000 บำท

29 วสัดุ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์14,875.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630080 5/6/2020

1 เติมหมกึเลเซอร ์HP10202 กลกั 14,875 บำท 14,875 บำท

2 ฟิวเจอรบ์อรด์ 3 มม. 65*122 เซนติเมตร20 แผ่น

3 ใบคตัเตอร์ 10 กลอ่ง

4 แผ่นรองเมำส์ 40 แผ่น

5 น ำ้ยำท ำควำมสะอำดคอมพิวเตอร์2 ขวด

6 กระดำษ IDEA GREEN 5 รมี

7 กระดำษอดัรูป A4 2 หอ่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

8 แฟม้พลำสติกกระดมุ F43 โหล

9 ทะเบยีนหนงัสือสง่ 3 โหล

30 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์8,449.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 104PO02630081 5/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 16898 แผ่น 8,449 บำท 8,449 บำท

31 ตดัเสือ้ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630083 11/6/2020

1 คำ่จำ้งตดัเสือ้แขนกระบอก10 ตวั 20,000 บำท 20,000 บำท

2 คำ่จำ้งตดัเสือ้แขนกระบอก10 ตวั

3 คำ่จำ้งตดัเสือ้แขนกระบอก10 ตวั

32 ซ่อมรถตู้ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์2,100.00 เฉพำะเจำะจง นำงลดัดำ  ศกัดิ์เศรณี นำงลดัดำ  ศกัดิ์เศรณี รำคำต ำ่สดุ 104PO02630085 17/6/2020

1 เปลี่ยนทอ่พกัไอเสีย 1 ลกู 2,100 บำท 2,100 บำท

33 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630086 12/6/2020



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 กำรเขียนบทโฆษณำ... 10 เลม่ 500 บำท 501 บำท

34 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630087 15/6/2020

2 รูไ้วใ้ช่วำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 1...10 เลม่ 500 บำท 501 บำท

35 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630088 19/6/2020

3 รูไ้วใ้ช่วำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 1...5 เลม่ 1,000 บำท 1,000 บำท

36 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์6,599.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำ้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630089 18/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 13198 แผ่น 6,599 บำท 6,599 บำท

37 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์358.00 เฉพำะเจำะจง นำงลดัดำ  ศกัดิ์เศรณี นำงลดัดำ  ศกัดิ์เศรณี รำคำต ำ่สดุ 104PO02630090 18/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 716 แผ่น 358 บำท 359 บำท

38 จำ้งเหมำผ่ำไมไ้ผ่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์21,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลนำงสำวสภุทัธนีย ์ขนุสิงหส์กุลรำคำต ำ่สดุ 104PO02630091 19/6/2020

1 คำ่แรงงำน 1 งำน 21,000 บำท 21,000 บำท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

39 เหมำเก็บขอ้มลู,ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์56,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์รำคำต ำ่สดุ 104PO02630092 1/6/2020

2 ฮำรด์ดิสกข์นำด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ำยนอก700 ชดุ 56,000 บำท 56,000 บำท

40 เหมำเก็บขอ้มลู,ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์42,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์รำคำต ำ่สดุ 104PO02630093 1/6/2020

1 ถ่ำนชำรต์ NIMH AA 2700700 ชดุ 42,000 บำท 42,000 บำท

41 เหมำพฒันำระบบ,สรุปรูปเลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์24,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630094 12/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำรขดุลอกสระน ำ้ ขนำดลกึ 3 เมตร ยำว 30 เมตร1 งำน 24,400 บำท 24,400 บำท

42 เหมำพฒันำระบบ,สรุปรูปเลม่ คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 104PO02630095 29/6/2020

2 รูไ้วใ้ช่วำ่ ประสำวิทยำศำสตร ์เลม่ 1...5 เลม่ 1,000 บำท 1,000 บำท

43 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์1,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยอรุณ  สนใจ นำยอรุณ  สนใจ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630096 2/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 2500 แผ่น 1,250 บำท 1,250 บำท

44 ถ่ำยเอกสำร,ไวนิล คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์2,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยอรุณ  สนใจ นำยอรุณ  สนใจ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630097 2/6/2020
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1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 3600 แผ่น 2,700 บำท 2,700 บำท

2 ปำ้ยไวนิลนิทรรศกำรคณิตศำสตร ์ขนำด 60*150 ซม.1 ปำ้ย

45 ถ่่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเครอืวลัย ์ อินทรสขุนำงสำวเครอืวลัย ์ อินทรสขุ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630098 10/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรและเขำ้เลม่11 ชดุ 2,200 บำท 2,200 บำท

46 เหมำเก็บขอ้มลู,จดัท ำถงุผำ้,จดัท ำสื่อคณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์130,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์รำคำต ำ่สดุ 104PO02630101 19/6/2020

2 อำหำรส ำเรจ็รูป 700 ถงุ 130,000 บำท 130,000 บำท

3 ตดัสติกเกอร์ 400 ชดุ

47 เหมำเก็บขอ้มลู,จดัท ำถงุผำ้,จดัท ำสื่อคณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์42,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์นำงสำวมนสันนัท ์ ป่ินพิทกัษ์รำคำต ำ่สดุ 104PO02630102 19/6/2020

1 ตดัสติกเกอร์ 700 ชดุ 42,000 บำท 42,000 บำท

48 ถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภชิำติ  งำมรุง่โรจน์ นำยอภชิำติ  งำมรุง่โรจน์ รำคำต ำ่สดุ 104PO02630107 25/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรและเขำ้เลม่50 ชดุ 1,000 บำท 1,000 บำท
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49 ปรบัปรุงหอ้งเรยีน 935 คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์108,900.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอสพี.อินทเีรยี รำ้นเอสพี.อินทเีรยี รำคำต ำ่สดุ 104PO02630109 8/6/2020

1 จำ้งท ำบอรด์บคุลำกร 1 งำน

50 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,328.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630095 4/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 2656 แผ่น 1,328 บำท 1,328 บำท

51 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร8,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630096 4/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 16000 แผ่น 8,000 บำท 8,000 บำท

52 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,920.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630097 4/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 13840 แผ่น 6,920 บำท 6,920 บำท

53 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร6,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำ้นชลพรรธนว์สัดุ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630098 4/6/2020

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

54 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร3,005.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรทยั  ศรวีิพฒัน์ นำงอรทยั  ศรวีิพฒัน์ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630103 11/6/2020
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1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 6010 แผ่น 3,005 บำท 3,005 บำท

55 จำ้ง ท  ำโลป่ระกำศเกียรติคณุนกัวิจยัดีเดน่คณะวิทยำกำรจดักำร5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630104 4/6/2020

1 ชดุปำกกำตัง้โต๊ะ 0.5 1 อนั 5,000 บำท 5,000 บำท

2 ชดุปำกกำตัง้โต๊ะ 0.5 2 อนั

56 คำ่จดัท ำแผ่นพบัประชำสมัพนัธค์ณะวิทยำกำรจดักำรคณะวิทยำกำรจดักำร12,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นเพชรคอมพ์ รำ้นเพชรคอมพ์ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630105 18/6/2020

1 DVD ใหญ่พลิกแผ่นดินฟัด2400 แผ่น 12,000 บำท 12,000 บำท

57 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร4,550.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630106 8/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 9100 แผ่น 4,550 บำท 4,550 บำท

58 คำ่จดัท ำแผ่นพบัเผยแพรอ่งค์์ควำมรู ้คณะวิทยำกำรจดักำร4,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630107 8/6/2020

1 จำ้งท ำแผ่นพบัประชำสมัพนัธ์950 แผ่น 4,750 บำท 4,750 บำท

59 คำ่จดัท ำรูปเลม่รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดบัคณะคณะวิทยำกำรจดักำร4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัแกว้  ขอ้งรอด นำงสำวณฐัแกว้  ขอ้งรอด รำคำต ำ่สดุ 105PO02630108 25/6/2020
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1 คำ่จดัท ำรำยงำนประเมินผลกำรฝึกอบรม30 เลม่ 4,500 บำท 4,500 บำท

60 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร1,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัแกว้  ขอ้งรอด นำงสำวณฐัแกว้  ขอ้งรอด รำคำต ำ่สดุ 105PO02630109 25/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 2600 แผ่น 1,300 บำท 1,300 บำท

61 จำ้งท ำปำ้ยไวนิล คณะวิทยำกำรจดักำร3,840.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630113 22/6/2020

1 ปำ้ยไวนิล ขนำด 1.2*3.75 เมตร3 ปำ้ย 3,840 บำท 3,840 บำท

62 คำ่จดัท ำเอกสำรสงัเครำะหอ์งคค์วำมรูบ้รกิำรวิชำกำรคณะวิทยำกำรจดักำร3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630115 4/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขำ้เลม่)60 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

63 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630116 4/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 4000 แผ่น 2,000 บำท 2,000 บำท

64 คำ่จดัท ำเอกสำรสงัเครำะหอ์งคค์วำมรูก้ำรวิจยัคณะวิทยำกำรจดักำร3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630118 4/6/2020

1 คำ่จดัท ำรำยงำนประเมินผลกำรฝึกอบรม60 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท
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65 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำกำรจดักำร2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630119 4/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 4000 แผ่น 2,000 บำท 2,000 บำท

66 คำ่จดัท ำเอกสำรเผยแพรอ่งคค์วำมรู ้คณะวิทยำกำรจดักำร4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630120 11/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ คณะวิทยำกำรจดักำร 100 แผ่น/เลม่100 เลม่ 4,200 บำท 4,200 บำท

67 คำ่จดัท ำเอกสำรเผยแพรอ่งคค์วำมรู ้คณะวิทยำกำรจดักำร4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630121 8/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ คณะวิทยำกำรจดักำร 100 แผ่น/เลม่100 เลม่ 4,200 บำท 4,200 บำท

68 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมคณะวิทยำกำรจดักำร7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงห์นำงสำวปณุฑรกิำ  สคุนธสิงหร์ำคำต ำ่สดุ 105PO02630122 8/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขำ้เลม่)60 เลม่ 7,200 บำท 7,200 บำท

69 คำ่จดัท ำรูปเลม่รำยงำนประจ ำปีสำขำวิชำคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ประจ ำปี 2562คณะวิทยำกำรจดักำร1,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630124 22/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ คณะวิทยำกำรจดักำร 100 แผ่น/เลม่20 เลม่ 1,400 บำท 1,400 บำท

70 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมคณะวิทยำกำรจดักำร1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ ์ เพชระบรูณิน นำยนิพนธ ์ เพชระบรูณิน รำคำต ำ่สดุ 105PO02630127 25/6/2020
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1 โต๊ะประชมุ พรอ้มเกำ้อี ้ ขนำด 12 ที่นั่ง30 ชดุ 1,200 บำท 1,200 บำท

71 คำ่จดัท ำเอกสำรสรุปผลด ำเนินโครงกำรภำพประกอบสีคณะวิทยำกำรจดักำร400.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ ์ เพชระบรูณิน นำยนิพนธ ์ เพชระบรูณิน รำคำต ำ่สดุ 105PO02630128 25/6/2020

1 คำ่จดัท ำรำยงำนประเมินผลกำรฝึกอบรม2 เลม่ 400 บำท 401 บำท 

72 จำ้งผ่ำและตกแตง่ไมไ้ผ่ คณะวิทยำกำรจดักำร80,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630129 23/6/2020

1 ไมไ้ผ่ 500 ล ำ 80,000 บำท 80,000 บำท

73 จำ้งผ่ำและตกแตง่ไมไ้ผ่ คณะวิทยำกำรจดักำร80,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ นำยอดลุย ์ สตัยเ์จรญิ รำคำต ำ่สดุ 105PO02630131 22/6/2020

1 ไมไ้ผ่ 500 ล ำ 80,000 บำท 80,000 บำท

74 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630092 2/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ8 เลม่ 20,000 บำท 20,000 บำท

75 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630093 2/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร สรุปมติกำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่20 เลม่ 5,000 บำท 5,000 บำท
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76 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี1,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630094 2/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ20 เลม่ 1,900 บำท 1,900 บำท

77 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630095 2/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 6000 แผ่น 3,000 บำท 3,000 บำท

78 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสเุชษฐ  เอ่ียมส ำอำง นำยสเุชษฐ  เอ่ียมส ำอำง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630096 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 6000 แผ่น 3,000 บำท 3,000 บำท

79 คำ่สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,150.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630097 5/6/2020

1 ไมฝ้ำเฌอรำ่ ขนำด 6 นิว้9 ตำรำงเมตร 3,150 บำท 3,150 บำท

80 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630098 5/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

81 คำ่สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,150.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630099 5/6/2020
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1 รือ้ฝำ้ฉำบเรยีบ ติดตัง้ฝำ้ฉำบเรยีบ ขดัและฉำบฝำ้ฉำบเรยีบ ทำสีฝำ้ฉำบเรยีบ9 ตำรำงเมตร 3,150 บำท 3,150 บำท

82 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630100 5/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

83 คำ่ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630101 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 15,000 บำท 15,000 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

84 คำ่ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630102 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

85 คำ่ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรญิญำ  ปลำบพำลำนำยปรญิญำ  ปลำบพำลำ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630103 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท
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86 คำ่ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630104 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

87 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630105 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 15,000 บำท 15,000 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

88 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630106 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 15,000 บำท 15,000 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

89 ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630107 17/6/2020
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1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

90 ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630108 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร สรุปมติกำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

91 ถ่ำยเอกสำรสรุปเลม่โครงกำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630109 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่ 3,000 บำท 3,000 บำท

92 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630110 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

93 สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630111 11/6/2020

1 ไมฝ้ำเฌอรำ่ ขนำด 6 นิว้10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

94 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630112 11/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท
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95 สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630113 11/6/2020

1 ผำ้ยำงส ำหรบัเขียนปำ้ย10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

96 คำ่สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630114 17/6/2020

1 ไมฝ้ำเฌอรำ่ ขนำด 6 นิว้10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

97 คำ่สติ๊กเกอรไ์ดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630115 17/6/2020

1 รือ้ฝำ้ฉำบเรยีบ ติดตัง้ฝำ้ฉำบเรยีบ ขดัและฉำบฝำ้ฉำบเรยีบ ทำสีฝำ้ฉำบเรยีบ10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

98 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630116 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

99 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630117 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

100 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี19,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630118 17/6/2020
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1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 19,750 บำท 19,750 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

101 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี19,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630119 23/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 19,750 บำท 19,750 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

102 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี19,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630120 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 19,750 บำท 19,750 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น
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103 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี19,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง นำงสำววนิดำ  ภกัดิ์จรุง รำคำต ำ่สดุ 106PO02630121 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 19,750 บำท 19,750 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

3 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5000 แผ่น

104 ซ่อมครุภณัฑ ์เครือ่งวดัคำ่ควำมเป็นกรดดำ่งแบบตัง้โต๊ะ หมำยเลขครุภณัฑ ์ม.รภ.พช.60.18.114.0001คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี12,500.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท พีพีเคมีคอลแอนดโ์ฮลดิง้ จ  ำกัดบรษัิท พีพีเคมีคอลแอนดโ์ฮลดิง้ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 106PO02630122 25/6/2020

1 ตรำยำง 1 บรรทดัยำวมำก1 อนั 12,500 บำท 12,500 บำท

105 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี4,980.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิกำนต ์ ปำนปรำณีเจรญินำงสำวศศิกำนต ์ ปำนปรำณีเจรญิรำคำต ำ่สดุ 106PO02630127 24/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 9960 แผ่น 4,980 บำท 4,980 บำท

106 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630128 24/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

107 คำ่สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630129 24/6/2020
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1 ไมฝ้ำเฌอรำ่ ขนำด 6 นิว้10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

108 คำ่สติ๊กเกอรร์วมไดคทั คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630130 24/6/2020

1 ไมฝ้ำเฌอรำ่ ขนำด 6 นิว้10 ตำรำงเมตร 3,500 บำท 3,500 บำท

109 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี2,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสภุำพร  วิสงุเร นำงสภุำพร  วิสงุเร รำคำต ำ่สดุ 106PO02630131 24/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ30 เลม่ 2,400 บำท 2,400 บำท

110 ถ่ำยเอกสำร คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี5,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยศำนิตย ์ สวุรรณวงศ์ นำยศำนิตย ์ สวุรรณวงศ์ รำคำต ำ่สดุ 106PO02630136 25/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 5600 แผ่น 5,800 บำท 5,800 บำท

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ10 เลม่

111 ถ่ำยเอกสำร สถำบนัวิจยัและพฒันำ6,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรมะ  แกว้พวง นำยปรมะ  แกว้พวง รำคำต ำ่สดุ 107PO02630011 5/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...48 เลม่ 6,200 บำท 6,200 บำท

2 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...40 เลม่
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112 จำ้งเหมำท ำเพลงร  ำโทนเพชรบรูณส์ถำบนัวิจยัและพฒันำ15,820.00 เฉพำะเจำะจง นำงปำรชิำติ  ลำจนันนท์ นำงปำรชิำติ  ลำจนันนท์ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630014 5/6/2020

1 จำ้งบนัทกึเสียงกำรแสดงระบ ำคนแคระ1 เพลง 15,820 บำท 15,820 บำท

113 ถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ สถำบนัวิจยัและพฒันำ6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ินำงสำวพรรณภรณ ์ ขนัธพนัธ์ิรำคำต ำ่สดุ 107PO02630015 8/6/2020

1 คำ่เขียนปำ้ยประชำสมัพนัธ์1 ชดุ 6,000 บำท 6,000 บำท

2 กำรเขียนบทโฆษณำ... 50 เลม่

114 พิมพเ์อกสำรและปำ้ยไวนิล สถำบนัวิจยัและพฒันำ1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชลุดำ  องอำจ นำงวิชชลุดำ  องอำจ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630018 16/6/2020

2 ไวทบ์อรด์ 1 แผ่น 1,000 บำท 1,000 บำท

115 เก็บขอ้มลู,ถ่ำยเอกสำร สถำบนัวิจยัและพฒันำ1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 107PO02630027 19/6/2020

2 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษสี500 ชดุ 1,500 บำท 1,500 บำท

116 เก็บขอ้มลู,ถ่ำยเอกสำร สถำบนัวิจยัและพฒันำ5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม นำยพิสิษฐิกุล  แกว้งำม รำคำต ำ่สดุ 107PO02630028 19/6/2020

1 จำ้งหยอดเมล็ดขำ้วโพด 5 คน 5,000 บำท 5,000 บำท
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117 คำ่จดัท ำรูปเลม่เอกสำรที่ใชใ้นกำรอบรมสถำบนัวิจยัและพฒันำ5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ นำยเอ็ม  สำยค ำหนอ่ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630033 23/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ50 เลม่ 5,000 บำท 5,000 บำท

118 ถ่ำยเอกสำร สถำบนัวิจยัและพฒันำ600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ นำงสำวณฐัชยำ  หมุนำ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630034 23/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรและเขำ้เลม่30 ชดุ 600 บำท 601 บำท

119 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมสถำบนัวิจยัและพฒันำ2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรภทัร  ดีเอม นำยธีรภทัร  ดีเอม รำคำต ำ่สดุ 107PO02630039 23/6/2020

1 โต๊ะประชมุ 50 ชดุ 2,500 บำท 2,500 บำท

120 คำ่จดัท ำรูปเลม่สรุปผลโครงกำร สถำบนัวิจยัและพฒันำ1,240.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรภทัร  ดีเอม นำยธีรภทัร  ดีเอม รำคำต ำ่สดุ 107PO02630040 23/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ คณะวิทยำกำรจดักำร 100 แผ่น/เลม่5 เลม่ 1,240 บำท 1,240 บำท

121 คำ่จำ้งออกแบบฉลำกผลิตภณัฑน์ ำ้พรกิสถำบนัวิจยัและพฒันำ3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630043 23/6/2020

1 คำ่จดัท ำสวนหนำ้อำคำรเฉลิมฉลองสิรริำชสมบตัิครบ 60 ปี2 งำน 3,000 บำท 3,000 บำท

122 คำ่จำ้งออกแบบตรำสินคำ้ สถำบนัวิจยัและพฒันำ1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630044 23/6/2020
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1 คำ่จำ้งจดัท ำเวปไซต ์จ  ำนวน 5 หนำ้1 งำน 1,500 บำท 1,500 บำท

123 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมสถำบนัวิจยัและพฒันำ1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630045 23/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม (95 แผ่น พรอ้มเขำ้เลม่)20 เลม่ 1,000 บำท 1,000 บำท

124 คำ่จดัท ำรูปเลม่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสถำบนัวิจยัและพฒันำ630.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630048 23/6/2020

1 คำ่จดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ คณะวิทยำกำรจดักำร 100 แผ่น/เลม่5 เลม่ 630 บำท 631 บำท

125 คำ่จดัท ำกระดำษสติก้เกอรข์นำด A4 (ฉลำกบรรจภุณัฑ)์สถำบนัวิจยัและพฒันำ1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ นำยวิศิษฏ ์ บลิมำศ รำคำต ำ่สดุ 107PO02630049 23/6/2020

1 คำ่จดัพิมพแ์ผ่นพบัรำชภฏัวิชำกำร60 แผ่น 1,500 บำท 1,500 บำท

126 จดัท ำเอกสำรฉบบัเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ์ จ  ำนวน  70  เลม่ส  ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ17,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนท ี ปกครอง นำยนท ี ปกครอง รำคำต ำ่สดุ 108PO02630040 1/6/2020

1 เกมกีฬำวิทยำศำสตร ์: เกมซ่ำทำ้ทดลอง...70 เลม่ 17,500 บำท 17,500 บำท

127 ปำ้ยไวนิล  จ  ำนวน  1  รำยกำร ส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ440.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630041 8/6/2020

1 คำ่ปำ้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนำด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้2 ปำ้ย 440 บำท 441 บำท
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128 จำ้งบ ำรุงรกัษำเครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่ำยของระบบสำรสนเทศ             เพ่ือกำรบรหิำรจดักำร (PMIS)  จ ำนวส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ123,750.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไอเจนโก ้ จ  ำกัด บรษัิท ไอเจนโก ้ จ  ำกัด รำคำต ำ่สดุ 108PO02630042 15/6/2020

2 เช่ำเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มลิขสิทธ์ิซอฟแวรแ์ละติดตัง้ระบบเครอืข่ำยอำคำรเรยีนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บำท 123,750 บำท

129 จำ้งบ ำรุงรกัษำเครือ่งคอมพิวเตอรแ์มข่่ำยของระบบสำรสนเทศ             เพ่ือกำรบรหิำรจดักำร (PMIS)  จ ำนวส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ123,750.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไอเจนโก ้ จ  ำกัด บรษัิท ไอเจนโก ้ จ  ำกัด รำคำต ำ่สดุ 108PO02630043 4/6/2020

2 เช่ำเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มลิขสิทธ์ิซอฟแวรแ์ละติดตัง้ระบบเครอืข่ำยอำคำรเรยีนรวม สงู 7 ชัน้  งวดที่1 งวด 123,750 บำท 123,750 บำท

130 คำ่เช่ำสญัญำณเครอืข่ำยอินเตอรเ์น็ต  จ  ำนวน  1  ระบบส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ24,610.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกัดบรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 108PO02630044 17/6/2020

5 ระบบโปรแกรม 1 ระบบ 24,610 บำท 24,610 บำท

131 ปำ้ยไวนิล  จ  ำนวน  2  รำยกำร ส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ360.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630045 17/6/2020

1 จำ้งท ำปำ้ย โครงกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมผุป้ระเมินคณุภำพในหลกัสตูร สกอ.2 ปำ้ย 360 บำท 361 บำท

2 คำ่ปำ้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนำด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้2 ปำ้ย

132 ถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม พรอ้มเขำ้เลม่  จ  ำนวน  1  รำยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ540.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630046 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรประกอบโครงกำรฝึกอบรม27 เลม่ 540 บำท 541 บำท
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133 คำ่ถ่ำยเอกสำรประกอบโครงกำรอบรมส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ370.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรญัญำ  ตรทีศ นำงศรญัญำ  ตรทีศ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630047 23/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษสี37 ชดุ 370 บำท 371 บำท

134 คำ่เกียรติบตัร  จ  ำนวน  1  รำยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ1,110.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรญัญำ  ตรทีศ นำงศรญัญำ  ตรทีศ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630048 23/6/2020

1 แผ่นรองเมำส์ 37 แผ่น 1,110 บำท 1,110 บำท

135 คำ่ถ่ำยเอกสำรสรุปโครงกำรอบรม   พรอ้มเขำ้เลม่  จ  ำนวน  1  รำยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ300.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630049 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรคู่มือสถำบนัวิจยัและพฒันำพรอ้มเขำ้เลม่3 เลม่ 300 บำท 301 บำท

136 ถ่ำยเอกสำรสรุปโครงกำรอบรม พรอ้มเขำ้เลม่ส  ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ300.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรญัญำ  ตรทีศ นำงศรญัญำ  ตรทีศ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630050 23/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรประกันของ สกอ.3 เลม่ 300 บำท 301 บำท

137 ท ำปำ้ย จ ำนวน  1  รำยกำร ส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630051 29/6/2020

1 คำ่ปำ้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนำด 60*175 ซม. พรอ้มติดตัง้1 ปำ้ย 1,800 บำท 1,800 บำท

138 ถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชมุ พรอ้มเขำ้เลม่ส  ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ900.00 เฉพำะเจำะจง นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ นำงณชัยำ  สโุนพนัธ์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630052 24/6/2020
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1 คำ่ถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรประกันของ สกอ.9 เลม่ 900 บำท 901 บำท

139 เอกสำรสรุปโครงกำรอบรม พรอ้มเขำ้เลม่  จ  ำนวน  1  รำยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ300.00 เฉพำะเจำะจง นำงทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตันน์ำงทสันนัทน ์ ตรนีนัทรตัน์ รำคำต ำ่สดุ 108PO02630053 18/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร สรุปมติกำรประชมุสภำ พรอ้มเขำ้เลม่3 เลม่ 300 บำท 301 บำท

140 คำ่ตกแตง่สถำนที่ ส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม17,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630052 1/6/2020

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

141 คำ่ตกแตง่สถำนที่ ส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม0.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630053 1/6/2020

142 คำ่จำ้งจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระนำงเจำ้สทุดิำ พชัรสธุำพิมลกัษณพระบรมรำชินีส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630054 1/6/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 15,000 บำท 15,000 บำท

143 คำ่ปำ้ยไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630055 1/6/2020

1 คำ่พิมพไ์วนิล ขนำด 1*3 เมตร2 ผืน 4,200 บำท 4,200 บำท

2 คำ่พิมพไ์วนิลขนำด 1.2 / 2.4 เมตร20 ผืน
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144 คำ่เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรภำพประกอบสีส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630056 10/6/2020

1 ท ำฝันใหเ้ป็นจรงิ...เม่ือคณุเป็นเจำ้ของ...7 เลม่ 3,500 บำท 3,500 บำท

145 คำ่พิมพห์นงัสือ กินดองเจำ้ พิธีกรรมและควำมเช่ือส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม138,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630059 26/6/2020

1 เกมกลวิทยำศำสตร ์: เกมซ่ำทำ้ทดลอง...600 เลม่ 138,000 บำท 138,000 บำท

146 คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์ขนำด 3.5x2 เมตรส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม1,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630060 27/6/2020

1 คำ่พิมพไ์วนิลขนำด 1.2 / 2.4 เมตร2 ผืน 1,400 บำท 1,400 บำท

147 คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์ขนำด 3.5x2 เมตรส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม1,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630061 28/6/2020

1 คำ่พิมพไ์วนิล ขนำด 1*3 เมตร2 ผืน 1,400 บำท 1,400 บำท

148 คำ่เอกสำรเผยแพรก่ำรละเลน่แมศ่รสี  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630062 28/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร กระดำษสี150 ชดุ

149 คำ่กำรแสดง 2 ชดุ ส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630063 28/6/2020
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1 ชดุติดตัง้กลอ้งวิดีโอ 1 ชดุ 9,000 บำท 9,000 บำท

2 แจกันดอกไมป้ระดิษฐ์ 1 ชดุ

150 คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์ขนำด 4x2 เมตรส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม1,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630065 28/6/2020

1 คำ่พิมพไ์วนิล ขนำด 1*3 เมตร2 ผืน 1,600 บำท 1,600 บำท

151 คำ่จำ้งจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระนำงเจำ้สทุดิำ พชัรสธุำพิมลลกัษณ พระบรมรำชินีส  ำนกัศิลปะและวฒันธรรม15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 109PO02630066 1/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำรขดุลอกสระน ำ้ ขนำดลกึ 3 เมตร ยำว 30 เมตร1 งำน 15,000 บำท 15,000 บำท

152 ถ่ำยเอกสำร ส ำนกัสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 110PO02630018 17/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร SAR ม.นำนำ15 เลม่ 3,600 บำท 3,600 บำท

153 ถ่ำยเอกสำร ส ำนกัสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน1,890.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร นำงอมรรตัน ์ กำละบตุร รำคำต ำ่สดุ 110PO02630019 18/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำร 3780 แผ่น 1,890 บำท 1,890 บำท

154 สำรสม้-คลอรนี มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์96,975.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 1PO02630080 1/6/2020
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1 สำรสม้ขุ่นกอ้น เกรด A เบอร ์1270 ถงุ 96,975 บำท 96,975 บำท

2 คลอรนีผง 65% (เพำเดอร)์4 ถัง

155 สำรสม้-คลอรนี มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์0.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดบรษัิท ดีดี กำรพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 1PO02630081 1/6/2020

156 จำ้งถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์39,300.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท  ทอีำร.์เอลลิเวเตอร ์ จ  ำกัดบรษัิท  ทอีำร.์เอลลิเวเตอร ์ จ  ำกัดรำคำต ำ่สดุ 1PO02630082 5/6/2020

1 แผ่นรองเมำส์ 78600 แผ่น 39,300 บำท 39,300 บำท

157 ซ่อมเลื่อยยนต์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์700.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นออยล ์เซอรว์ิส รำ้นออยล ์เซอรว์ิส รำคำต ำ่สดุ 1PO02630084 16/6/2020

1 เครือ่งกลั่น 2 เครือ่ง 700 บำท 701 บำท

158 ปรบัปรุงพืน้หอ้งประชมุหม่ืนจงฯ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์399,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นแกว้บำง รำ้นแกว้บำง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630086 16/6/2020

1 ปรบัปรุงหอประชมุประกำยเพชร ระยะ 11 งำน 399,000 บำท 399,000 บำท

159 จดัท ำเอกสำรชดุจดัเก็บขอ้มลู มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์840,000.00 e-bidding รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำ้นก๊อปป้ี-แคน รำคำต ำ่สดุ 1PO02630087 15/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำรหลกัสตูรภำษำองักฤษฯ พรอ้มเขำ้เลม่210000 ชดุ 840,000 บำท 840,000 บำท
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160 เช่ำหอ้งประชมุ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภริมย ์ ปำนแกว้ นำยภริมย ์ ปำนแกว้ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630088 19/6/2020

1 คำ่เช่ำหอ้งประชมุ 1 ชัน้ 41 หอ้ง 6,000 บำท 6,000 บำท

161 จดัท ำสื่อกำรเรยีนกำรสอนเพ่ือพฒันำทกัษะภำษำองักฤษมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์69,978.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ำกัด บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ำกัด รำคำต ำ่สดุ 1PO02630089 17/6/2020

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

162 จดัท ำเอกสำรชดุจดัเก็บขอ้มลู มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์450,000.00 e-bidding บรษัิท  เค.เอส.รชิเชส  จ  ำกัดบรษัิท  เค.เอส.รชิเชส  จ  ำกัด รำคำต ำ่สดุ 1PO02630090 15/6/2020

1 คำ่ถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำรหลกัสตูรภำษำองักฤษฯ พรอ้มเขำ้เลม่1 ชดุ 450,000 บำท 450,000 บำท

163 จำ้งท ำคู่มือเกษตรปลอดภยัชดุที่ 3มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิณทพิย ์ แกว้แกมทองนำงสำวพิณทพิย ์ แกว้แกมทองรำคำต ำ่สดุ 1PO02630091 24/6/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บำท 106,200 บำท

164 จำ้งท ำคู่มือเกษตรปลอดภยัใสใ่จผูบ้รโิภคมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์106,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิณทพิย ์ แกว้แกมทองนำงสำวพิณทพิย ์ แกว้แกมทองรำคำต ำ่สดุ 1PO02630092 24/6/2020

1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...590 ชดุ 106,200 บำท 106,200 บำท

165 จดัท ำเอกสำรประกอบโครงกำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์6,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยเขมปรติ  ขนุรำชเสนำ นำยเขมปรติ  ขนุรำชเสนำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630093 24/6/2020
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1 ระบบฐำนขอ้มลู ORACLE...25 ชดุ 6,250 บำท 6,250 บำท

166 ถ่ำยเอกสำร มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์2,468.90 เฉพำะเจำะจง รำ้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รำ้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รำคำต ำ่สดุ 1PO02630094 25/6/2020

1 กำรด์หนว่ยควำมจ ำ DDR-2 1 GB7054 แผ่น 2,468 บำท 2,468 บำท

167 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630095 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

168 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630096 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

169 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630097 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

170 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630098 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท
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171 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630099 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

172 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630100 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

173 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630101 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

174 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630102 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

175 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630103 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

176 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630104 26/6/2020
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1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

177 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630105 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

178 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630106 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

179 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630107 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

180 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630108 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

181 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630109 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท
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182 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630110 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

183 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630111 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

184 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630112 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

185 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630113 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

186 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630114 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

187 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630115 26/6/2020
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1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

188 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์นำงสำวอมัพวรรณ  ชมุพรรตัน์รำคำต ำ่สดุ 1PO02630116 26/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

189 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630117 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

190 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630118 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

191 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630119 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

192 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630120 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท
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193 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630122 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

194 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630125 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

195 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630126 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

196 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630129 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

197 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630135 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

198 พฒันำเว็บไซตแ์ละท ำ SEO มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์20,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด คลูเดฟ หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด คลูเดฟ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630140 16/6/2020
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 20,000 บำท 20,000 บำท

199 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630141 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

200 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630142 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

201 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630143 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

202 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630144 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

203 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630145 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

204 จำ้งงำนประชำชนที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ฯมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630146 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 36,001

205 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630147 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

206 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630148 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

207 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630149 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

208 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630150 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

209 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630151 30/6/2020
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

210 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630152 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

211 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630153 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

212 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630154 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

213 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630155 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

214 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630156 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

215 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630157 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

216 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630158 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

217 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630159 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

218 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630160 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

219 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630161 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

220 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630162 30/6/2020
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ล าดับ งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิ
งบประมาณ

 (ราคา
กลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซือ้จัดจ้าง

เลขที่ ลงวันที่

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

221 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630163 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

222 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำน ต.นำซ ำ อ.หลม่เก่ำ จ.เพชรบรูณ์มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630164 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

223 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำน ต.บำ้นเนิน อ.หลม่เก่ำ จ.เพชรบรูณ์มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630166 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

224 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630167 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

225 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630168 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท
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226 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630169 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

227 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630170 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

228 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630171 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

229 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630172 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

230 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630173 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

231 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630174 30/6/2020
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1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

232 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630175 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

233 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630176 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

234 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ี่ปฏบิตัิงำน ต.หลม่เก่ำ อ.หลม่เก่ำ จ.เพชรบรูณ์มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630177 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

235 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำน ต.หนิฮำว อ.หลม่เก่ำ จ.เพชรบรุณ์มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630178 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

236 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630179 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท
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237 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630180 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

238 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630181 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

239 จำ้งเหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630182 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

240 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ   ดีพำ นำงอรวรรณ   ดีพำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630183 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

241 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630184 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

242 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630185 29/6/2020
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1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2 คน 18,000 บำท 18,000 บำท

243 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630186 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4 คน 36,000 บำท 36,000 บำท

244 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630187 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1 คน 9,000 บำท 9,000 บำท

245 หมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง นำยฉัตรชยั  เสมำทอง รำคำต ำ่สดุ 1PO02630188 30/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3 คน 27,000 บำท 27,000 บำท

246 เหมำบรกิำรท ำงำนในพืน้ที่ปฏบิตัิงำนมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกมลวิช ลอยมำ นำยกมลวิช ลอยมำ รำคำต ำ่สดุ 1PO02630189 29/6/2020

1 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 5 คน 45,000 บำท 45,000 บำท

247 จดัท ำสื่อกำรเรยีนกำรสอนเพ่ือพฒันำทกัษะภำษำองักฤษมหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบรูณ์69,978.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ำกัด บรษัิท อินฟินิตีท้มี จ  ำกัด รำคำต ำ่สดุ 1PO02630205 17/6/2020

1 คำ่ตกแตง่สถำนที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปำ้ยโฟม, ตกแตง่ผำ้)1 งำน 69,978 บำท 69,978 บำท


