
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 6

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:50)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/12/2565 1  1,995.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650021ราคาต่ำสุดกระเช้าของที่ระลึกและแจกันด

อกไม้ประดิษฐ์

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,995.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,995.00

01/11/2565 2  10,701.61กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650022ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 

ทะเบียน นข 889 พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

10,701.61

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

10,701.61

01/17/2565 3  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650023ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  จำนวน  1   รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

01/13/2565 4  23,530.37กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650024ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถบัสปรับอากา

ศ 40-0265 พช.

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 23,530.37

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 23,530.37

01/24/2565 5  197,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650025ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร 

อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษต

รและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

01/24/2565 6  25,595.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650026ราคาต่ำสุดปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองอธิก

ารบดีฯ

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

25,595.00

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

25,595.00

01/28/2565 7  9,674.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650027ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,674.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,674.00

01/27/2565 8  7,132.63กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650028ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษา นข 998 พช. บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,132.63

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,132.63
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/28/2565 9  39,386.70กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650029ราคาต่ำสุดซ่อมรถไถ ตค 685 ร้านช.กลการ / 39,386.70 ร้านช.กลการ / 39,386.70

01/28/2565 10  9,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650030ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,500.00

01/28/2565 11  9,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650031ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00

01/31/2565 12  7,104.69กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650032ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถ 6 ล้อ 

หมายเลขทะเบียน 40-0133 

พช.

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 7,104.69

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 7,104.69

01/20/2565 13  880.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650010ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 880.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 880.00

01/25/2565 14  3,762.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650004ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,762.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,762.00

01/07/2565 15  14,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

14,850.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

14,850.00

01/19/2565 16  37,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650012ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

37,500.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

37,500.00

01/31/2565 17  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00

01/31/2565 18  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650014ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/31/2565 19  11,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650015ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร ชูสาย / 

11,500.00

นางสุภาพร ชูสาย / 

11,500.00

01/31/2565 20  11,656.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650016ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

11,656.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

11,656.00

01/25/2565 21  25,450.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650017ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 25,450.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 25,450.00

01/31/2565 22  7,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650019ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

7,500.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

7,500.00

01/31/2565 23  11,656.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650020ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางอิศราพร  ชัยงาม / 

11,656.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

11,656.00

01/31/2565 24  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650021ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00

01/14/2565 25  1,150.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650038ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,150.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,150.00

01/17/2565 26  748.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

748.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

748.00

01/18/2565 27  4,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650040ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

4,300.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

4,300.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/28/2565 28  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650041ราคาต่ำสุดซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

กล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D610 

จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

10,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

10,000.00

01/14/2565 29  34,133.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650038ราคาต่ำสุดซ่อมตู้ปลอดเชื้อ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

รภ.พช.07.195.02 และ 

รภ.พช.07.194.05

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

34,133.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

34,133.00

01/14/2565 30  1,735.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

1,735.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

1,735.00

01/19/2565 31  3,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,500.00

01/19/2565 32  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่ม นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

1,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

1,500.00

01/18/2565 33  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02650014ราคาต่ำสุดเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

01/11/2565 34  2,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650016ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี

ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/04/2565 35  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650011ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

01/04/2565 36  78,300.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650012ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำคู่มือการศึกษา 

ประจำปี 2565

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 78,300.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 78,300.00

01/04/2565 37  34,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650013ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำคู่มือการศึกษา 

ประจำปี 2565

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 34,800.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 34,800.00

01/12/2565 38  1,120.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650015ราคาต่ำสุดทำเข็มกลัด ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,120.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,120.00

01/12/2565 39  8,007.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650016ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,007.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,007.00

01/14/2565 40  1,130.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650017ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,130.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,130.00

01/17/2565 41  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650018ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

01/24/2565 42  700.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650019ราคาต่ำสุดทำตรายาง ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

700.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

700.00
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วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:50)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/24/2565 43  1,375.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650020ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,375.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,375.00

01/31/2565 44  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650022ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

5,000.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

5,000.00

01/20/2565 45  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650835ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

01/20/2565 46  2,233.35มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650836ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,233.35

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,233.35


