
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 10

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/03/2565 1  19,940.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650033ราคาต่ำสุดปรับปรุงห้องรองอธิการบดีชั้น 3 ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

19,940.00

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

19,940.00

02/07/2565 2  197,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650034ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

02/09/2565 3  4,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00

02/14/2565 4  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1  รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00

02/03/2565 5  12,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650037ราคาต่ำสุดจัดตกแต่งสถานที่ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

12,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

12,000.00

02/11/2565 6  29,132.89กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650038ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถบัสปรับอากา

ศ ทะเบียน 40-0265 เพชรบูรณ์

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 29,132.89

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 29,132.89

02/07/2565 7  580.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650039ราคาต่ำสุดทำตรายาง ข้อความ  จำนวน  1  

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 580.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 580.00

02/10/2565 8  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650040ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00

02/21/2565 9  2,080.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650041ราคาต่ำสุดตรายาง ร้านเจียมจิตต์ / 2,080.00 ร้านเจียมจิตต์ / 2,080.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 10

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2565 10  182,970.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650042ราคาต่ำสุดซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงา

นอธิการบดี 

และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิ

วเตอร์

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 182,970.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 182,970.00

02/17/2565 11  24,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650043ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 

นข 998 เพชรบูรณ์

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

24,000.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

24,000.00

02/22/2565 12  5,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650044ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 269 

พช.

ร้านสมหมายเซอร์วิส / 

5,600.00

ร้านสมหมายเซอร์วิส / 

5,600.00

02/22/2565 13  34,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650045ราคาต่ำสุดรื้อถอนเสาวิทยุกระจายเสียง นางสาวศิริวรรณ สุขมี / 

34,500.00

นางสาวศิริวรรณ สุขมี / 

34,500.00

02/21/2565 14  1,600.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650011ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,600.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,600.00

02/21/2565 15  10,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650012ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 10,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 10,000.00

02/21/2565 16  3,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 3,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 3,000.00

02/12/2565 17  7,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650022ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร อ่อนปุย / 

7,800.00

นางสาววิชญาพร อ่อนปุย / 

7,800.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/14/2565 18  7,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650023ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

02/14/2565 19  7,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650024ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

02/11/2565 20  7,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650025ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

7,800.00

02/22/2565 21  65,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650026ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

65,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

65,000.00

02/08/2565 22  37,050.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650030ราคาต่ำสุดถายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

37,050.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

37,050.00

02/22/2565 23  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650040ราคาต่ำสุดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล นางแขก  บุญมาทัน / 

10,000.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

10,000.00

02/11/2565 24  3,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650021ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางกุลทินี  ปานแดง / 

3,500.00

นางกุลทินี  ปานแดง / 

3,500.00

02/14/2565 25  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650022ราคาต่ำสุดพิมพ์เล่มรายงานประจำปี ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00
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หน้า 4 จาก 10

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/14/2565 26  7,480.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650023ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,480.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,480.00

02/10/2565 27  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650024ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล ร้านสิปปะ ครีเอชั่น / 

1,000.00

ร้านสิปปะ ครีเอชั่น / 

1,000.00

02/17/2565 28  900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650025ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00

02/17/2565 29  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650026ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 600.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 600.00

02/21/2565 30  120.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650027ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

120.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

120.00

02/24/2565 31  350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650028ราคาต่ำสุดเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ นางกุลทินี  ปานแดง / 

350.00

นางกุลทินี  ปานแดง / 

350.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2565 32  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650034ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

1,750.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

1,750.00

02/04/2565 33  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอกสารคุณพระช่วย / 

1,000.00

ร้านเอกสารคุณพระช่วย / 

1,000.00

02/04/2565 34  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอกสารคุณพระช่วย / 

5,000.00

ร้านเอกสารคุณพระช่วย / 

5,000.00

02/04/2565 35  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 15,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 15,000.00

02/11/2565 36  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

02/15/2565 37  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

02/24/2565 38  28,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

28,800.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

28,800.00

02/15/2565 39  5,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650047ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 5,100.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 5,100.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2565 40  800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650051ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

800.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

800.00

02/09/2565 41  1,100.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,100.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,100.00

02/08/2565 42  1,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,250.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,250.00

02/08/2565 43  96.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

96.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

96.00

02/07/2565 44  7,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650045ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

7,500.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

7,500.00

02/07/2565 45  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารแบบสอบถาม นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,000.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,000.00

02/08/2565 46  1,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650047ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,400.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,400.00

02/04/2565 47  14,864.44คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650048ราคาต่ำสุดซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 

เช็คระยะ 250000 กม. 

(HYUNDAI)

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 14,864.44

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 14,864.44
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2565 48  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,000.00

02/08/2565 49  1,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650050ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางณัฐณิชา  อินจำปา / 

1,400.00

นางณัฐณิชา  อินจำปา / 

1,400.00

02/22/2565 50  200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650051ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางณัฐณิชา  อินจำปา / 

200.00

นางณัฐณิชา  อินจำปา / 

200.00

02/22/2565 51  200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650055ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 200.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 200.00

02/08/2565 52  1,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650056ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 1,400.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 1,400.00

02/28/2565 53  500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

500.00

02/18/2565 54  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

02/14/2565 55  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650002ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/09/2565 56  150,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650015ราคาต่ำสุดบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แ

ม่ข่ายของระบบสำรองสารสนเ

ทศเพื่อการบริหารจัดการ DR 

Site จำนวน 1 ระบบ

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

150,000.00

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

150,000.00

02/15/2565 57  770.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650016ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 

1 รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 770.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 770.00

02/15/2565 58  100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650017ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปโครงการ 

พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00

02/15/2565 59  100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650018ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปโครงการ 

พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00

02/23/2565 60  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650001ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน ๑๔ เล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,100.00

02/23/2565 61  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650002ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน ๑๔ เล่ม

นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00 นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/02/2565 62  500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650021ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

02/08/2565 63  96,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650023ราคาต่ำสุดทำคู่มือแผนการเรียนนักศึกษา 

ประจำปี 2565

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 96,000.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 96,000.00

02/01/2565 64  1,810.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650838ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,810.20

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,810.20

02/03/2565 65  529.05มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650839ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 529.05

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 529.05

02/02/2565 66  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650840ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

02/11/2565 67  5,531.40มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650841ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

5,531.40

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

5,531.40

02/11/2565 68  1,330.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650842ราคาต่ำสุดหนังสือ ติวสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/17/2565 69  25,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650843ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

25,000.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

25,000.00

02/17/2565 70  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650844ราคาต่ำสุดจ้างทำป้ายไวนิล นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

15,000.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

15,000.00

02/22/2565 71  13,860.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650845ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

13,860.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

13,860.00


