
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/08/2565 1  25,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650051ราคาต่ำสุดกระเช้าของที่ระลึก นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

25,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

25,000.00

04/12/2565 2  14,050.50กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650052ราคาต่ำสุดม่านปรับแสง ร้านแก้วบาง / 14,050.50 ร้านแก้วบาง / 14,050.50

04/12/2565 3  9,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00

04/05/2565 4  9,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00

04/18/2565 5  2,096.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650055ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,096.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,096.00

04/19/2565 6  1,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650056ราคาต่ำสุดพวงมาลา นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,500.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,500.00

04/08/2565 7  25,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650057ราคาต่ำสุดกระเช้าของที่ระลึก นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

25,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

25,000.00

04/22/2565 8  27,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650058ราคาต่ำสุดใบเสร็จรับเงิน บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

27,000.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

27,000.00

04/22/2565 9  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650059ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร จำนวน  1  

รายการ

พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

04/19/2565 10  2,505.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650060ราคาต่ำสุดค่าจ้างถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,505.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,505.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 11  158,360.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650061ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 158,360.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 158,360.00

04/29/2565 12  1,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650062ราคาต่ำสุดกระเช้าของที่ระลึก นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,000.00

นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,000.00

04/28/2565 13  535.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650064ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 998 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

535.00

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

535.00

04/05/2565 14  14,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650010ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่และทำเครื่องพลี

กรรม

นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

14,000.00

นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

14,000.00

04/05/2565 15  14,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650011ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่และทำเครื่องพลี

กรรม

นายธนพล อินแพง / 

14,000.00

นายธนพล อินแพง / 

14,000.00

04/05/2565 16  14,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650012ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่และทำเครื่องพลี

กรรม

นายธนพล อินแพง / 

14,000.00

นายธนพล อินแพง / 

14,000.00

04/05/2565 17  49,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650042ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

49,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

49,000.00

04/07/2565 18  9,626.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,626.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,626.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/05/2565 19  14,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650045ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล ร้านบ้านหนังสือ / 

14,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

14,000.00

04/05/2565 20  12,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

12,500.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

12,500.00

04/08/2565 21  10,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

10,800.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

10,800.00

04/22/2565 22  3,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 3,500.00

04/04/2565 23  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650062ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 3,000.00 ร้านบ้านหนังสือ / 3,000.00

04/01/2565 24  1,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650038ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,100.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,100.00

04/07/2565 25  1,580.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,580.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,580.00

04/12/2565 26  1,216.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,216.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,216.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/08/2565 27  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650041ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

04/12/2565 28  900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650042ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

900.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

900.00

04/11/2565 29  6,050.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650044ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

6,050.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

6,050.00

04/27/2565 30  3,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650045ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 3,200.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 3,200.00

04/27/2565 31  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650046ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 2,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 2,000.00

04/18/2565 32  2,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650056ราคาต่ำสุดออกแบบและพิมพืเอกสาร นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,800.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/20/2565 33  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650057ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 12,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 12,000.00

04/22/2565 34  2,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650058ราคาต่ำสุดพิมม์เอกสาร นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,400.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,400.00

04/29/2565 35  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650059ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและจ้างทำสื่อ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 3,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 3,000.00

04/18/2565 36  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650092ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 1,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 1,000.00

04/21/2565 37  3,824.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650055ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,824.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,824.00

04/21/2565 38  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650056ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,000.00

04/29/2565 39  26,172.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650069ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกนกภรณ์ / 26,172.00 ร้านกนกภรณ์ / 26,172.00
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หน้า 6 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 40  26,172.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650070ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 26,172.00 ร้านกิรณา / 26,172.00

04/19/2565 41  8,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650075ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,500.00

04/21/2565 42  1,380.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650076ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

1,380.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

1,380.00

04/28/2565 43  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650094ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายนงานโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

04/21/2565 44  5,725.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650127ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,725.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,725.00

04/21/2565 45  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650128ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการส่งเสริม 

สร้างคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

ร้านวิลสัน การค้า / 9,000.00 ร้านวิลสัน การค้า / 9,000.00

04/21/2565 46  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650129ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการพัฒนาแ

หล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน

พื้นที่ชุมชน

ร้านวิลสัน การค้า / 9,000.00 ร้านวิลสัน การค้า / 9,000.00

04/21/2565 47  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650130ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านวิลสัน การค้า / 6,000.00 ร้านวิลสัน การค้า / 6,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 48  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650131ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

04/21/2565 49  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650132ราคาต่ำสุดเหมาบันทึกภาพวิดีโอ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

04/21/2565 50  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650143ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่

งท่องเที่ยวแบบสี

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

04/21/2565 51  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650144ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการ

บรหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใ

นชุมชน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

9,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

9,000.00

04/21/2565 52  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650145ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมด้า

นช่องทางการประชาสัมพันธ์แ

หล่งท่องเที่ยว

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

9,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

9,000.00

04/07/2565 53  7,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650078ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายกมล  อยู่สุข / 7,000.00 นายกมล  อยู่สุข / 7,000.00

04/11/2565 54  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650081ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 55  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650082ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/11/2565 56  4,320.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,320.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,320.00

04/11/2565 57  4,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

04/11/2565 58  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/11/2565 59  5,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650086ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,400.00

04/11/2565 60  9,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650091ราคาต่ำสุดออกแบบฉลาก 

และปริ้นท์สติ๊กเกอร์

ธิงค์ ไอเดีย / 9,550.00 ธิงค์ ไอเดีย / 9,550.00

04/19/2565 61  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650092ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/19/2565 62  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650093ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/19/2565 63  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650094ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/19/2565 64  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650095ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/19/2565 65  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

04/19/2565 66  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650097ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

04/19/2565 67  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650098ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

04/19/2565 68  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650099ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

04/19/2565 69  17,019.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650100ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

17,019.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

17,019.00

04/19/2565 70  6,208.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,208.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,208.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 10 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/19/2565 71  12,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

12,700.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

12,700.00

04/19/2565 72  3,140.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650103ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,140.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,140.00

04/11/2565 73  3,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650104ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 3,300.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 3,300.00

04/19/2565 74  14,834.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650105ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,834.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,834.00

04/11/2565 75  1,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650106ราคาต่ำสุดปริ้นโลโก้ผลิตภัณฑ์ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,600.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,600.00

04/11/2565 76  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650107ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 5,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 5,000.00

04/08/2565 77  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650108ราคาต่ำสุดออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแ

บบ

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 6,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 6,000.00

04/29/2565 78  19,046.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650109ราคาต่ำสุดซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ UPS 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

ม.รภ.พช.59.18.200.001/9

พี.ที.เอส.แอร์เซอร์วิส / 

19,046.00

พี.ที.เอส.แอร์เซอร์วิส / 

19,046.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 79  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,000.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,000.00

04/11/2565 80  3,402.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650116ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร 

และป้ายไวนิล

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,402.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,402.00

04/11/2565 81  2,288.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,288.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,288.00

04/11/2565 82  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650118ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

1,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

1,500.00

04/11/2565 83  3,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650119ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร , ป้ายไวนิล , 

สติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,700.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,700.00

04/11/2565 84  2,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650120ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร , ป้ายไวนิล , 

สติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,700.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,700.00

04/29/2565 85  5,460.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650121ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบีเฟรนด์ / 5,460.00 ร้านบีเฟรนด์ / 5,460.00

04/18/2565 86  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650123ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพรทวี กองร้อย / 

4,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

4,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 87  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650124ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

04/29/2565 88  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650126ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายพรทวี กองร้อย / 

3,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

3,000.00

04/29/2565 89  12,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650127ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพรทวี กองร้อย / 

12,250.00

นายพรทวี กองร้อย / 

12,250.00

04/29/2565 90  5,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650128ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,100.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,100.00

04/29/2565 91  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650129ราคาต่ำสุดเหมาวิเคราะห์ข้อมูล นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

04/29/2565 92  3,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650130ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านขน

มหวาน

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 3,200.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 3,200.00

04/29/2565 93  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650131ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,000.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,000.00

04/08/2565 94  3,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650024ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/08/2565 95  3,550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650025ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,550.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,550.00

04/08/2565 96  3,550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650026ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 3,550.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 3,550.00

04/08/2565 97  3,550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650027ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 3,550.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 3,550.00

04/04/2565 98  1,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650028ราคาต่ำสุดทำเล่มเอกสารประกอบการอบร

ม

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,600.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,600.00

04/08/2565 99  2,350.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650029ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,350.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,350.00

04/19/2565 100  4,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650030ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 4,200.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 4,200.00

04/19/2565 101  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650031ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 2,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 2,000.00

04/19/2565 102  3,911.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650032ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,911.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,911.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/22/2565 103  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650043ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำ

ผึ้งดอกลำไย

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,500.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,500.00

04/22/2565 104  2,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650044ราคาต่ำสุดออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งด

อกลำไย

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,300.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,300.00

04/22/2565 105  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650045ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนิน

งาน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,500.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,500.00

04/22/2565 106  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650046ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,000.00

04/18/2565 107  6,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650051ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

6,200.00

นายพรทวี กองร้อย / 

6,200.00

04/18/2565 108  800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพรทวี กองร้อย / 800.00 นายพรทวี กองร้อย / 800.00

04/18/2565 109  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายพรทวี กองร้อย / 

3,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

3,000.00

04/29/2565 110  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650065ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 111  60,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650092ราคาต่ำสุดออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ

ออกแบบโลโก้

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

60,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

60,000.00

04/21/2565 112  2,010,700.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02650023ราคาต่ำสุดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มบ้านพัักและหอพักอาจารย์

และอาคารเรียน    จำนวน  1  

งาน

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,010,700.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,010,700.00

04/21/2565 113  386,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02650024ราคาต่ำสุดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์

และอาคารเรียน  จำนวน  1  

งาน

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 386,500.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 386,500.00

04/05/2565 114  5,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650018ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนัง

สือรายงานประจำปี

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

04/05/2565 115  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650019ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารจดหมายข่าว ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

04/01/2565 116  9,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650020ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำโล่อะคริลิคพร้อมกล่อง

กำมะหยี่

จรัสอะคริลิค / 9,600.00 จรัสอะคริลิค / 9,600.00

04/01/2565 117  2,400.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650021ราคาต่ำสุดค่าป้ายไวนิล ร้านเก้าสิบ / 2,400.00 ร้านเก้าสิบ / 2,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/01/2565 118  500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650022ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

04/01/2565 119  500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650023ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

04/12/2565 120  30,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650024ราคาต่ำสุดค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ศิ

ลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านโอเคดีไซน์ / 30,000.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 30,000.00

04/01/2565 121  14,700.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650025ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการ 

และค่าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียร

ติ

ร้านเก้าสิบ / 14,700.00 ร้านเก้าสิบ / 14,700.00

04/05/2565 122  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650026ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

50 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

04/11/2565 123  10,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650027ราคาต่ำสุดค่าจ้างท่าสีป้ายและผนังด้านหน้

าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

10,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

10,000.00

04/11/2565 124  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650028ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำปรับปรุงภูมิทัศน์ นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

20,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

20,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 125  10,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650029ราคาต่ำสุดค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ศิ

ลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านเก้าสิบ / 10,000.00 ร้านเก้าสิบ / 10,000.00

04/12/2565 126  8,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650030ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาจัดเครื่องสังเวย 

ภัตตาหาร 

และค่าสังฆทานถวายพระ

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

8,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

8,000.00

04/20/2565 127  13,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650035ราคาต่ำสุดค่าจ้างในการทำเพลง นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

13,500.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

13,500.00

04/22/2565 128  1,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650036ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

50 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00

04/18/2565 129  16,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650037ราคาต่ำสุดจ้างเหมาจัดนิทรรศการชั่วคราว

และบอร์ดนิทรรศการ

ร้านเก้าสิบ / 16,500.00 ร้านเก้าสิบ / 16,500.00

04/25/2565 130  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650038ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00

04/20/2565 131  16,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650039ราคาต่ำสุดจ้างเหมาจัดนิทรรศการชั่วคราว

และบอร์ดนิทรรศการภูมิปัญญา

สถาปัตยกรรมบ้านไทยทรงดำ

ร้านเก้าสิบ / 16,500.00 ร้านเก้าสิบ / 16,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/25/2565 132  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650040ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00

04/20/2565 133  77,200.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650041ราคาต่ำสุดจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการถา

วรผ้าพื้นเมือง

ร้านเก้าสิบ / 77,200.00 ร้านเก้าสิบ / 77,200.00

04/25/2565 134  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650042ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00

04/20/2565 135  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650003ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน 14 เล่ม

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,100.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,100.00

04/20/2565 136  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650004ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน 14 เล่ม

นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00 นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00

04/18/2565 137  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650028ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

04/01/2565 138  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650860ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าส่องส

ว่าง

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 50,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 50,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/04/2565 139  95,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650864ราคาต่ำสุดตัด 

แต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแร

งสูง

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

95,000.00

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

95,000.00

04/01/2565 140  98,440.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650881ราคาต่ำสุดปรับปรุงสุขภัณฑ์ ร้านเก้าวัสดุ / 98,440.00 ร้านเก้าวัสดุ / 98,440.00

04/19/2565 141  37,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650886ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาดูแลระบบการขายสิ

นค้าออนไลน์

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 37,800.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 37,800.00

04/08/2565 142  600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650887ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

600.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

600.00

04/25/2565 143  10,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650888ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00

04/25/2565 144  1,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650889ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

1,250.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

1,250.00

04/28/2565 145  1,330.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650890ราคาต่ำสุดหนังสือติวทดสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 146  1,622.25มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650891ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,622.25

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,622.25

04/18/2565 147  5,480.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650892ราคาต่ำสุดเหมาพิมพ์เอกสารและรายงานก

ารวิจัย

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 5,480.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 5,480.00

04/21/2565 148  22,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650895ราคาต่ำสุดจ้างปรับปรุงและจัดเตรียมสถา

นที่  กิจกรรม 1.3

นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,000.00

04/21/2565 149  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650896ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสาร กิจกรรมที่ 2.1 นายปรมะ  แก้วพวง / 

8,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

8,000.00

04/21/2565 150  4,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650897ราคาต่ำสุดออกแบบและจำทำป้ายไวนิล 

กิจกรรม 2.2

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,000.00

04/21/2565 151  2,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650899ราคาต่ำสุดสำเนาเอการและป้ายไวนิล 

กิจกรรม 2.4

นายปรมะ  แก้วพวง / 

2,050.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

2,050.00

04/29/2565 152  4,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650902ราคาต่ำสุดวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

04/29/2565 153  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650909ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารและสรุปเล่มโครงกา

ร

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 1,000.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 1,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 154  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650934ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารและสรุปเล่มโครงกา

ร

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 1,000.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 1,000.00

04/19/2565 155  2,875,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02650941ราคาต่ำสุดปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายใน

มหาวิทยาลัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,875,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,875,000.00


