
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/03/2565 1  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

03/03/2565 2  9,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  1  รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00

03/03/2565 3  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  1  รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00

03/18/2565 4  22,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650049ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 22,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 22,000.00

03/28/2565 5  199,127.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650050ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 199,127.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 199,127.00

03/16/2565 6  882.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650014ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 882.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 882.00

03/16/2565 7  4,330.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650015ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 4,330.00 ร้านกิรณา / 4,330.00

03/04/2565 8  27,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650005ราคาต่ำสุดซักชุดครุย นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

27,000.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

27,000.00

03/08/2565 9  17,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650006ราคาต่ำสุดซ่อมประตูและหน้าต่าง ร้านแก้วบาง / 17,500.00 ร้านแก้วบาง / 17,500.00

03/10/2565 10  28,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650008ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงระบบสัญญาเตือนอัค

คีภัย

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 28,500.00

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 28,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/18/2565 11  46,650.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650009ราคาต่ำสุดซ่อมติดตั้งเดินสายกล้องวงจรปิ

ด

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 46,650.00

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 46,650.00

03/14/2565 12  1,220.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 1,220.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 1,220.00

03/18/2565 13  1,220.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650002ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 1,220.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 1,220.00

03/03/2565 14  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650027ราคาต่ำสุดพิมพ์สติกเกอร์ นายปรมะ  แก้วพวง / 

5,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

5,000.00

03/03/2565 15  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650028ราคาต่ำสุดขอรับรองมาตรฐานสำนักงานค

ณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

03/02/2565 16  37,050.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650029ราคาต่ำสุดถายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

37,050.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

37,050.00

03/03/2565 17  9,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650031ราคาต่ำสุดจ้างออกแบบจัดทำบรรจุภัณฑ์ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,000.00

03/03/2565 18  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650032ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,000.00
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หน้า 3 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/03/2565 19  18,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650033ราคาต่ำสุดปักผ้า ร้านอินทนิลมาร์ท / 

18,800.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

18,800.00

03/08/2565 20  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650034ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

03/08/2565 21  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650035ราคาต่ำสุดออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ฯ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,000.00

03/07/2565 22  2,180.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร อ่อนปุย / 

2,180.00

นางสาววิชญาพร อ่อนปุย / 

2,180.00

03/07/2565 23  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650037ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

20,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

20,000.00

03/03/2565 24  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650038ราคาต่ำสุดขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. นายปรมะ  แก้วพวง / 

6,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

6,000.00

03/08/2565 25  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650039ราคาต่ำสุดขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

03/07/2565 26  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650041ราคาต่ำสุดวิเคราะห์ข้อมูล นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

10,000.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

10,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/03/2565 27  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650044ราคาต่ำสุดขอรับรองมาตรฐานสำนักงานค

ณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,000.00

03/07/2565 28  2,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปผลฯ นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

2,000.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

2,000.00

03/02/2565 29  4,987.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650029ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,987.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,987.00

03/07/2565 30  14,921.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650030ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 14,921.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 14,921.00

03/07/2565 31  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650031ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,500.00

03/09/2565 32  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650032ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 750.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 750.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/09/2565 33  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650033ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 750.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 750.00

03/15/2565 34  270.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650035ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

270.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

270.00

03/07/2565 35  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 1,500.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 1,500.00

03/22/2565 36  5,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650037ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 5,100.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 5,100.00

03/03/2565 37  30,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650048ราคาต่ำสุดวัสดุ โอเอ  พรีเมียม / 30,900.00 โอเอ  พรีเมียม / 30,900.00

03/14/2565 38  2,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,100.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,100.00

03/23/2565 39  270.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650050ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

270.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

270.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/29/2565 40  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650052ราคาต่ำสุดสรุปรูปเล่ม นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

1,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

1,000.00

03/18/2565 41  3,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650053ราคาต่ำสุดทำของ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,600.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,600.00

03/29/2565 42  450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650054ราคาต่ำสุดทำของ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

450.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

450.00

03/02/2565 43  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

03/09/2565 44  6,870.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,870.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,870.00

03/15/2565 45  39,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650057ราคาต่ำสุดพิมพ์เล่มวารสาร 

วิทยาการจัดการวิชาการ

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

39,000.00

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

39,000.00

03/15/2565 46  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650058ราคาต่ำสุดทำเล่มเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

03/15/2565 47  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650059ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,600.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/15/2565 48  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650060ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

03/19/2565 49  1,078.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650061ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,078.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,078.00

03/19/2565 50  504.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650062ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 504.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 504.00

03/19/2565 51  574.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650063ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 574.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 574.00

03/02/2565 52  1,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650064ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,840.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,840.00

03/15/2565 53  4,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650065ราคาต่ำสุดเอกสารเผยแพร่องค์ความรุ้ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

4,200.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

4,200.00

03/15/2565 54  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650066ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

4,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

4,000.00

03/25/2565 55  5,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650067ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,300.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,300.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/26/2565 56  3,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650068ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,200.00

03/26/2565 57  1,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650069ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,200.00

03/10/2565 58  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650070ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมกา

รพัฒนาแปรรูปสินค้า

ร้านทีพี การค้า / 15,000.00 ร้านทีพี การค้า / 15,000.00

03/10/2565 59  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650071ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมกา

รทำบัญชีครัวเรือน

ร้านวิลสัน การค้า / 

15,000.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

15,000.00

03/10/2565 60  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650072ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมกา

รยกระดับรายได้

ร้านทีพี การค้า / 15,000.00 ร้านทีพี การค้า / 15,000.00

03/10/2565 61  10,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650073ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,300.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,300.00

03/10/2565 62  10,650.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650074ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,650.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,650.00

03/09/2565 63  1,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650044ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้านเก้าสิบ / 1,600.00 ร้านเก้าสิบ / 1,600.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/08/2565 64  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 65  3,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

03/08/2565 66  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 67  7,810.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,810.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,810.00

03/08/2565 68  9,590.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,590.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,590.00

03/08/2565 69  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650050ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 70  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650051ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 71  8,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,400.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/08/2565 72  9,263.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,263.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,263.00

03/08/2565 73  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 74  13,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650055ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,300.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,300.00

03/08/2565 75  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650056ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/08/2565 76  16,063.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650057ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

16,063.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

16,063.00

03/08/2565 77  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650058ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/07/2565 78  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650059ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายกมล  อยู่สุข / 8,000.00 นายกมล  อยู่สุข / 8,000.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/18/2565 79  7,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650060ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง UV/Vis 

Spectrophotometer 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

ม.รภ.พช.61.18.129.0007

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 7,500.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 7,500.00

03/18/2565 80  101,655.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650061ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

รภ.พช.61.18.133

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 101,655.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 101,655.00

03/15/2565 81  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650062ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

03/21/2565 82  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650063ราคาต่ำสุดทำป้ายอะคริลิค ร้านเก้าสิบ / 20,000.00 ร้านเก้าสิบ / 20,000.00

03/19/2565 83  1,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650064ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,100.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,100.00

03/25/2565 84  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650065ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/25/2565 85  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650066ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/25/2565 86  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650067ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

03/25/2565 87  7,015.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650068ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,015.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,015.00

03/18/2565 88  2,540.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650069ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,540.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,540.00

03/18/2565 89  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650070ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

03/25/2565 90  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650071ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/25/2565 91  6,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650072ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,600.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,600.00

03/25/2565 92  4,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650073ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

03/25/2565 93  4,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650074ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/25/2565 94  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650075ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

03/18/2565 95  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650076ราคาต่ำสุดเหมาวิเคราะห์ข้อมูล นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

15,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

15,000.00

03/25/2565 96  10,850.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650077ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

10,850.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

10,850.00

03/08/2565 97  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650079ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

3,000.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

3,000.00

03/08/2565 98  3,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650080ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

3,500.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

3,500.00

03/25/2565 99  4,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650087ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 4,300.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 4,300.00

03/22/2565 100  1,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650008ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,500.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,500.00

03/18/2565 101  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650009ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/18/2565 102  300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650010ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร  วิสุงเร / 300.00 นางสุภาพร  วิสุงเร / 300.00

03/18/2565 103  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650011ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำพริก นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

03/18/2565 104  2,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650012ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,900.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,900.00

03/18/2565 105  378.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

378.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

378.00

03/18/2565 106  3,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650014ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

03/18/2565 107  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650015ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,500.00

03/18/2565 108  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650016ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

03/18/2565 109  3,060.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650017ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,060.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,060.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 20

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/10/2565 110  2,670.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650021ราคาต่ำสุดทำป้าย นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,670.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,670.00

03/10/2565 111  2,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

วิธีตกลง 107PO02650022ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,400.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,400.00

03/10/2565 112  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650023ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

03/30/2565 113  6,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650020ราคาต่ำสุดเช่าห้องประชุมในการอบรม 

จำนวน 1 รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,000.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,000.00

03/29/2565 114  123,750.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650022ราคาต่ำสุดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ

ร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเ

พื่อการบริหารจัดการ

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

03/21/2565 115  50,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650017ราคาต่ำสุดค่าพิมพ์วารสารศิลปวัฒนธรรมเ

พชบุระ จำนวน 250 เล่ม

ร้านเก้าสิบ / 50,000.00 ร้านเก้าสิบ / 50,000.00

03/02/2565 116  3,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650024ราคาต่ำสุดทำไวนิล นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

3,600.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

3,600.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/03/2565 117  1,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650025ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,000.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,000.00

03/04/2565 118  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650026ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00

03/09/2565 119  3,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650027ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

3,600.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

3,600.00

03/03/2565 120  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650846ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

03/08/2565 121  3,957.91มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650851ราคาต่ำสุดค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัด

ข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,957.91

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,957.91

03/09/2565 122  4,277.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650852ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

4,277.00

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

4,277.00

03/18/2565 123  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650853ราคาต่ำสุดจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

20,000.00

ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

20,000.00

03/21/2565 124  22,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650854ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 22,800.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 22,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:41)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/28/2565 125  44,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650856ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อประ

กอบการขายสินค้าออนไลน์

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 44,300.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 44,300.00

03/30/2565 126  9,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650857ราคาต่ำสุดค่าเอกสารประกอบการประชุม นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00

03/28/2565 127  9,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650858ราคาต่ำสุดค่าเอกสารประกอบการประชุม นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00

03/30/2565 128  140,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650859ราคาต่ำสุดจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อจำหน่า

ยผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 140,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 140,000.00

03/28/2565 129  110,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650861ราคาต่ำสุดจ้างเหมาวงดนตรีและระบบแส

งสีเสียง

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 110,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 110,000.00

03/31/2565 130  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650862ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

03/22/2565 131  7,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650863ราคาต่ำสุดออกแบบและจัดทำป้าย นายปรมะ  แก้วพวง / 

7,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

7,500.00

03/28/2565 132  9,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650865ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบร

ม

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 9,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/22/2565 133  90,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650866ราคาต่ำสุดจ้างดูแลแปลงผัก นายปรมะ  แก้วพวง / 

90,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

90,000.00

03/22/2565 134  90,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650867ราคาต่ำสุดจ้างดูแลแปลงผัก นายปรมะ  แก้วพวง / 

90,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

90,000.00

03/22/2565 135  26,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650868ราคาต่ำสุดพิมพ์สติกเกอร์ นายปรมะ  แก้วพวง / 

26,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

26,500.00

03/22/2565 136  75,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650869ราคาต่ำสุดจัดทำข้อมูล นายปรมะ  แก้วพวง / 

75,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

75,000.00

03/22/2565 137  1,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650870ราคาต่ำสุดจัดทำป้ายไวนิล นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,800.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,800.00

03/22/2565 138  800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650871ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

800.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

800.00

03/22/2565 139  9,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650872ราคาต่ำสุดออกแบบป้ายไวนิล นายปรมะ  แก้วพวง / 

9,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

9,500.00

03/01/2565 140  14,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650873ราคาต่ำสุดเหมาจัดทำตราสินค้าและบริการ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

14,750.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

14,750.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/01/2565 141  31,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650874ราคาต่ำสุดเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

31,600.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

31,600.00

03/22/2565 142  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650875ราคาต่ำสุดจัดทำป้าย นายปรมะ  แก้วพวง / 

9,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

9,000.00

03/22/2565 143  26,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650876ราคาต่ำสุดพิมพ์สติกเกอร์ ธิงค์ ไอเดีย / 26,500.00 ธิงค์ ไอเดีย / 26,500.00

03/22/2565 144  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650877ราคาต่ำสุดทำป้ายศูนย์ประสานงานฯ ธิงค์ ไอเดีย / 20,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 20,000.00

03/22/2565 145  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650878ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

6,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

6,000.00

03/22/2565 146  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650879ราคาต่ำสุดจ้างทำแปลงผัก นายปรมะ  แก้วพวง / 

50,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

50,000.00

03/22/2565 147  80,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650880ราคาต่ำสุดปรับพื้นที่ให้เสมอเรียบ 6 ไร่ นายปรมะ  แก้วพวง / 

80,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

80,000.00

03/22/2565 148  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650882ราคาต่ำสุดจัดทำป้าย ธิงค์ ไอเดีย / 9,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/22/2565 149  4,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650883ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,900.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,900.00

03/22/2565 150  1,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650884ราคาต่ำสุดจัดทำรายงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,500.00

03/22/2565 151  75,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650885ราคาต่ำสุดจัดทำข้อมูล นายปรมะ  แก้วพวง / 

75,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

75,000.00


