
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/05/2565 1  535.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650063ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 998 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

535.00

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

535.00

05/09/2565 2  3,160.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650065ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,160.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,160.00

05/12/2565 3  3,412.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650066ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,412.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,412.00

05/09/2565 4  13,123.55กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650067ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 

1125 เพชรบูรณ์

บริษัท 

สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 13,123.55

บริษัท 

สยามนิสสันเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 13,123.55

05/10/2565 5  8,979.45กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650068ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 988 

เพชรบูรณ์

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

8,979.45

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

8,979.45

05/19/2565 6  5,520.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650069ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 

ทะเบียน นข 998 เพชรบูรณ์

ร้านสมุห์การช่าง / 5,520.00 ร้านสมุห์การช่าง / 5,520.00

05/09/2565 7  4,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650070ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00

05/18/2565 8  1,305.40กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650071ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กจ 9145 

พช.

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 1,305.40

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 1,305.40



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/27/2565 9  9,195.47กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650072ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่

อง ทะเบียน นข 889 พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

9,195.47

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

9,195.47

05/31/2565 10  33,812.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650073ราคาต่ำสุดเปลี่ยนยางรถบัส ทะเบียน 

40-0265 พช.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

33,812.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

33,812.00

05/30/2565 11  9,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650074ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,000.00

05/02/2565 12  50,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650016ราคาต่ำสุดผลิตสื่อวีดิทัศน์ บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

50,000.00

บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

50,000.00

05/02/2565 13  924.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650017ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 924.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 924.00

05/19/2565 14  5,850.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650018ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,850.00 ร้านกิรณา / 5,850.00

05/11/2565 15  15,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650013ราคาต่ำสุดจ้างบันทึกภาพมุมสูง นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

15,000.00

นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/24/2565 16  9,800.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650014ราคาต่ำสุดเหมาเดินสายสัญญาณกล้องวงจ

รปิด

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 9,800.00

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 9,800.00

05/03/2565 17  43,259.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650015ราคาต่ำสุดปรับปรุงห้องน้ำชายหอพักนักศึ

กษาชาย3

ร้านแก้วบาง / 43,259.00 ร้านแก้วบาง / 43,259.00

05/31/2565 18  9,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650016ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นิวอิงค์เจ็ทชนแดน / 

9,000.00

นิวอิงค์เจ็ทชนแดน / 

9,000.00

05/27/2565 19  1,050.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650003ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,050.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,050.00

05/09/2565 20  9,870.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650050ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 9,870.00

นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 9,870.00

05/04/2565 21  9,450.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650051ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 9,450.00

นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 9,450.00

05/09/2565 22  2,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 2,200.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 2,200.00

05/09/2565 23  -  คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ .00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ .00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/09/2565 24  2,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 2,200.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 2,200.00

05/10/2565 25  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650055ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,000.00

05/24/2565 26  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650063ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

3,000.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

3,000.00

05/06/2565 27  740.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร  บางใบ / 

740.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

740.00

05/09/2565 28  520.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650047ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

520.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

520.00

05/10/2565 29  3,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650048ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร และจัดทำสื่อ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 3,400.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 3,400.00

05/18/2565 30  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650049ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร และจัดทำสื่อ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 8,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 8,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/24/2565 31  7,682.60คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650050ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,682.60

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,682.60

05/24/2565 32  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650051ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,000.00

05/24/2565 33  636.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 636.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 636.00

05/23/2565 34  12,172.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,172.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,172.00

05/23/2565 35  1,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650054ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ นางกุลทินี  ปานแดง / 

1,900.00

นางกุลทินี  ปานแดง / 

1,900.00

05/02/2565 36  69,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650055ราคาต่ำสุดออกแบบและพิมพืเอกสาร นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 69,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 69,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/13/2565 37  13,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650060ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและจ้างทำสื่อ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 13,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 13,000.00

05/24/2565 38  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650061ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและจ้างทำสื่อ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 1,500.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 1,500.00

05/25/2565 39  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650062ราคาต่ำสุดจ้างทำโล่ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,000.00

05/27/2565 40  9,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650070ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00 ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00

05/27/2565 41  500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650073ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

500.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

500.00

05/30/2565 42  645.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650074ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

645.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

645.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/06/2565 43  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650076ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 20,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 20,000.00

05/18/2565 44  30,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650077ราคาต่ำสุดออกแบบและพิมพืเอกสาร นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 30,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 30,000.00

05/24/2565 45  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650078ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

12,000.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

12,000.00

05/24/2565 46  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650079ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

1,500.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

1,500.00

05/04/2565 47  10,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650080ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

10,100.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

10,100.00

05/04/2565 48  9,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650081ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

9,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

9,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/10/2565 49  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650085ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและไวนิล นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

05/24/2565 50  636.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650088ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร  บางใบ / 

636.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

636.00

05/09/2565 51  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650091ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวิล นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

2,000.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

2,000.00

05/10/2565 52  24,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650057ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

05/10/2565 53  28,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650058ราคาต่ำสุดทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 28,800.00 ร้านเอฟ เอ็น / 28,800.00

05/11/2565 54  18,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650059ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

18,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

18,000.00

05/11/2565 55  3,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650060ราคาต่ำสุดทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 3,600.00 ร้านเอฟ เอ็น / 3,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/11/2565 56  3,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650061ราคาต่ำสุดทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 3,600.00 ร้านเอฟ เอ็น / 3,600.00

05/11/2565 57  21,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650062ราคาต่ำสุดทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 21,600.00 ร้านเอฟ เอ็น / 21,600.00

05/11/2565 58  99,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650063ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 99,400.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 99,400.00

05/19/2565 59  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650064ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 6,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 6,000.00

05/19/2565 60  14,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650065ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้า ร้านเอฟ เอ็น / 14,400.00 ร้านเอฟ เอ็น / 14,400.00

05/20/2565 61  250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650066ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

250.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

250.00

05/25/2565 62  3,306.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650067ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,306.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,306.00

05/27/2565 63  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650068ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเขาเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/26/2565 64  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650071ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 5,000.00

นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 5,000.00

05/26/2565 65  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650072ราคาต่ำสุดค่าเช่าสถานที่ นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 5,000.00

นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 5,000.00

05/11/2565 66  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650073ราคาต่ำสุดทำตอกไม้ไผ่ นายอรุณ  สนใจ / 6,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 6,000.00

05/17/2565 67  10,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650074ราคาต่ำสุดตัดเสื้อ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

10,000.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

10,000.00

05/03/2565 68  7,880.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650075ราคาต่ำสุดเหมา นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

05/03/2565 69  7,880.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650076ราคาต่ำสุดเหมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

05/03/2565 70  7,880.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650077ราคาต่ำสุดเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,880.00

05/30/2565 71  4,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650079ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,600.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,600.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/28/2565 72  1,524.22คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650080ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,524.22

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,524.22

05/25/2565 73  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00

05/31/2565 74  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650102ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่การใช้ประโย

ชน์จากงานวิจัยและบริการวิชาก

าร

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,400.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,400.00

05/24/2565 75  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650103ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

05/24/2565 76  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650104ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้า

นการวิจัย

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,000.00

05/24/2565 77  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650109ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

5,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

5,000.00

05/31/2565 78  4,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650112ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

4,200.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

4,200.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/30/2565 79  250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650118ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 250.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 250.00

05/27/2565 80  2,550.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650119ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

2,550.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

2,550.00

05/31/2565 81  600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650120ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 600.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 600.00

05/03/2565 82  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650121ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน

ร้านวิลสัน การค้า / 

15,000.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

15,000.00

05/03/2565 83  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650123ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมพั

ฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ร้านวิลสัน การค้า / 

10,000.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

10,000.00

05/03/2565 84  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650124ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงก

าร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

05/03/2565 85  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650125ราคาต่ำสุดพิมพ์ต้นฉบับรายงานผลการดำเ

นินงาน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

05/03/2565 86  6,640.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650126ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 6,640.00 ร้านทีพี การค้า / 6,640.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/09/2565 87  30,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650133ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือพัฒนาคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างมีมาต

รฐาน

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

05/09/2565 88  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650134ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่

งท่องเที่ยวแบบสี

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

05/09/2565 89  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650135ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

05/09/2565 90  30,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650136ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือการสร้างมูลค่าเพิ่มข

องสินค้าและบริการ

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

05/09/2565 91  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650137ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานโครงการ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

05/09/2565 92  4,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650138ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

4,200.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

4,200.00

05/03/2565 93  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650139ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบตราสินค้า นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

05/03/2565 94  30,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650140ราคาต่ำสุดเหมาบันทึกภาพวิดีโอ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

30,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

30,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/03/2565 95  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650141ราคาต่ำสุดเหมาถ่ายภาพนิ่ง นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

05/03/2565 96  30,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650142ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อม

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

30,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

30,000.00

05/31/2565 97  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650158ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,000.00

05/31/2565 98  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650160ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา 

ฉบับสมบูรณ์

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 1,000.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 1,000.00

05/24/2565 99  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650161ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

05/31/2565 100  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650162ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,600.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

3,600.00

05/11/2565 101  33,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650175ราคาต่ำสุดทำเล่มวารสาร ขนาด A5 ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

33,000.00

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

33,000.00

05/11/2565 102  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650183ราคาต่ำสุดทำเล่มเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/31/2565 103  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650184ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

1,000.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

1,000.00

05/19/2565 104  19,046.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650122ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ 

UPS หมายเลขครุภัณฑ์ 

ม.รภ.พช 59.18.192.0001/5

พี.ที.เอส.แอร์เซอร์วิส / 

19,046.00

พี.ที.เอส.แอร์เซอร์วิส / 

19,046.00

05/20/2565 105  13,084.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650125ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 2556 เพชรบูรณ์

บริษัท ทรัพย์ทวี 

ออโตโมบิล จำกัด / 

13,084.50

บริษัท ทรัพย์ทวี 

ออโตโมบิล จำกัด / 

13,084.50

05/31/2565 106  2,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650132ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

2,300.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

2,300.00

05/31/2565 107  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650133ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

1,500.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

1,500.00

05/31/2565 108  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650134ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,500.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,500.00

05/31/2565 109  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650135ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,500.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/31/2565 110  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650136ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,000.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,000.00

05/31/2565 111  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650137ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,000.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,000.00

05/19/2565 112  47,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650140ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ 

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเ

หลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

บริษัท ฟอร์จูน 

ไซแอนทิฟิค จำกัด / 

47,080.00

บริษัท ฟอร์จูน 

ไซแอนทิฟิค จำกัด / 

47,080.00

05/31/2565 113  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650144ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 1,500.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 1,500.00

05/26/2565 114  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650145ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,400.00

05/09/2565 115  6,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650047ราคาต่ำสุดทำกระเป๋าผ้า ร้านเอฟ เอ็น / 6,500.00 ร้านเอฟ เอ็น / 6,500.00

05/06/2565 116  1,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650048ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,700.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,700.00

05/18/2565 117  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650049ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

4,500.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

4,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/06/2565 118  1,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650050ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและไวนิล นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,300.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,300.00

05/17/2565 119  4,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

4,000.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

4,000.00

05/13/2565 120  1,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650055ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,700.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

1,700.00

05/13/2565 121  -  สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650056ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

.00

05/17/2565 122  17,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650066ราคาต่ำสุดเหมาจัดทำสื่อวิดีโอ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

17,000.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

17,000.00

05/17/2565 123  4,196.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650067ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

4,196.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

4,196.00

05/17/2565 124  9,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650068ราคาต่ำสุดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมช

น 3 แห่ง

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

9,000.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

9,000.00

05/17/2565 125  1,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650069ราคาต่ำสุดทำรายงานโครงการ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,500.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/25/2565 126  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650070ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

05/23/2565 127  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650071ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงาน ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

05/23/2565 128  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650072ราคาต่ำสุดจัดทำรูปเล่ม ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

05/23/2565 129  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650073ราคาต่ำสุดจัดทำรูปเล่มรายงาน ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,500.00

05/23/2565 130  3,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650074ราคาต่ำสุดทำป้ายโครงการ ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

3,600.00

ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

3,600.00

05/23/2565 131  2,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650075ราคาต่ำสุดจัดทำป้ายโครงการ ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

2,400.00

ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

2,400.00

05/23/2565 132  2,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650076ราคาต่ำสุดทำป้ายโครงการฯ ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

2,400.00

ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

2,400.00

05/26/2565 133  3,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650079ราคาต่ำสุดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,400.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/26/2565 134  4,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650080ราคาต่ำสุดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

05/26/2565 135  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650081ราคาต่ำสุดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,000.00

05/26/2565 136  2,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650082ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,400.00

05/26/2565 137  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

05/26/2565 138  2,100.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,100.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,100.00

05/26/2565 139  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,250.00

05/26/2565 140  1,790.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650086ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

05/26/2565 141  1,100.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650087ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,100.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,100.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 142  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650088ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

05/23/2565 143  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650089ราคาต่ำสุดทำสื่อวีดิโอ นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

05/23/2565 144  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650090ราคาต่ำสุดทำสื่อวิดิโอ นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 10,000.00

05/09/2565 145  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650099ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

05/09/2565 146  1,750.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650100ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

, เล่มรายงาน

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,750.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,750.00

05/09/2565 147  750.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650101ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

, เล่มรายงาน

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

750.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

750.00

05/09/2565 148  4,350.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650102ราคาต่ำสุดทำป้าย นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,350.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,350.00

05/25/2565 149  2,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650103ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 21 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/25/2565 150  2,750.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650105ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย ธิงค์ ไอเดีย / 2,750.00 ธิงค์ ไอเดีย / 2,750.00

05/09/2565 151  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650106ราคาต่ำสุดทำสติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

05/03/2565 152  4,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650117ราคาต่ำสุดทำป้ายฐานการเรียนรู้ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,800.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,800.00

05/03/2565 153  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650118ราคาต่ำสุดรูปเล่มสรุปโครงการ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

05/03/2565 154  3,380.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650119ราคาต่ำสุดทำป้ายอะคริลิค นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,380.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,380.00

05/23/2565 155  6,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650144ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 6,500.00 ร้านเจียมจิตต์ / 6,500.00

05/23/2565 156  8,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650145ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 8,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 8,000.00

05/23/2565 157  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650146ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 22 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 158  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650147ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00

05/23/2565 159  6,030.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650148ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 6,030.00 ร้านเจียมจิตต์ / 6,030.00

05/23/2565 160  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650149ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00

05/09/2565 161  510.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650025ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

510.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

510.00

05/17/2565 162  100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650026ราคาต่ำสุดเอกสาร จำนวน 1 รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00

05/19/2565 163  125,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650027ราคาต่ำสุดจ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืน 

อัตโนมัติด้วย RFID จำนวน 1 

ระบบ

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

05/23/2565 164  4,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650028ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 23 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 165  7,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650030ราคาต่ำสุดเช่าห้องประชุม จำนวน 1 

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,000.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,000.00

05/11/2565 166  1,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650031ราคาต่ำสุดค่าสรุปเล่มโครงการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

05/10/2565 167  1,630.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650032ราคาต่ำสุดค่าอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

1,630.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

1,630.00

05/10/2565 168  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650033ราคาต่ำสุดค่าเอกสารประกอบการอบรม นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,000.00

05/10/2565 169  3,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650034ราคาต่ำสุดค่าจ้างวิทยากร นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,600.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,600.00

05/23/2565 170  10,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650043ราคาต่ำสุดค่าจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

10,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

10,000.00

05/30/2565 171  13,520.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650046ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบและพัฒนาผลิต

ภัณฑ์

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

13,520.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

13,520.00

05/30/2565 172  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650047ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

Prototype

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

20,000.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

20,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 24 จาก 28

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/17/2565 173  8,280.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650029ราคาต่ำสุดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,280.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,280.00

05/25/2565 174  8,790.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650030ราคาต่ำสุดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมั

ครนักศึกษา ประจำปี 2565

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,790.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,790.00

05/25/2565 175  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650031ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

05/24/2565 176  4,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650033ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,000.00

05/09/2565 177  22,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650894ราคาต่ำสุดจ้างปรับปรุงและจัดเตรียมสถา

นที่  กิจกรรม 1.3

นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,000.00

05/09/2565 178  4,647.50มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650898ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  

รายการ

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 4,647.50

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 4,647.50

05/11/2565 179  2,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650903ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโครงกา

รศูนย์บริการรายได้

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 2,400.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 2,400.00

05/11/2565 180  47,711.30มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650904ราคาต่ำสุดผลิตน้ำดื่ม บริษัท หนุมาน 2456 จำกัด / 

47,711.30

บริษัท หนุมาน 2456 จำกัด / 

47,711.30



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/05/2565 181  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650905ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

05/12/2565 182  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650910ราคาต่ำสุดจัดทำคู่มือด้วยสีย้อมผ้าธรรมชา

ติและสร้างสรรค์ผลผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรม 2.2

นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,000.00

05/12/2565 183  276.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650911ราคาต่ำสุดสำเนาเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

276.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

276.00

05/12/2565 184  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650912ราคาต่ำสุดทำป้ายศูนย์ประสานงาน 

กิจกรรม 1.3

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,500.00

05/12/2565 185  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650913ราคาต่ำสุดออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ 

กิจกรรม 2.3

ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 12,000.00

05/12/2565 186  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650915ราคาต่ำสุดจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

50,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

50,000.00

05/12/2565 187  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650917ราคาต่ำสุดจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

50,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

50,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/12/2565 188  60,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650919ราคาต่ำสุดสำรวจอุปกรณ์ฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

60,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

60,000.00

05/12/2565 189  21,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650921ราคาต่ำสุดป้ายโรลอัพและป้ายต่างๆ ธิงค์ ไอเดีย / 21,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 21,000.00

05/12/2565 190  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650922ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

05/12/2565 191  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650923ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 5,000.00 ร้านสมายด์ คอม / 5,000.00

05/20/2565 192  12,773.57มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650924ราคาต่ำสุดแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 12,773.57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 12,773.57

05/20/2565 193  25,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650925ราคาต่ำสุดปรับปรุงผนังห้องห้องประชุม 

ชั้น 2

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

25,000.00

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

25,000.00

05/25/2565 194  5,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650926ราคาต่ำสุดทำคู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับนัก

ศึกษา-ผู้ปกครอง

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 5,500.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 5,500.00

05/26/2565 195  12,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650931ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 12,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 12,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/03/2565 196  12,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650932ราคาต่ำสุดวัสดุกิจกรรมที่ 2 นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,500.00

05/03/2565 197  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650933ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำโมเดลธุรกิจ นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00

05/20/2565 198  4,350.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650935ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,350.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,350.00

05/23/2565 199  60,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650938ราคาต่ำสุดพิมพ์สมุดปกอ่อนตรามหาวิทยา

ลัย

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

60,000.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

60,000.00

05/18/2565 200  78,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650939ราคาต่ำสุดโครงการปรับปรุงงอาคาร 8 

เหลี่ยม

นายสาโรจน์ ทักท้วง / 

78,100.00

นายสาโรจน์ ทักท้วง / 

78,100.00

05/11/2565 201  740,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02650942ราคาต่ำสุดก่อสร้างโรงเรือนระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนก

ระจก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 740,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 740,000.00

05/11/2565 202  620,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02650943ราคาต่ำสุดก่อสร้างโรงเรือนระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนก

ระจก พพ.2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 620,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 620,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/20/2565 203  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651019ราคาต่ำสุดจ้าง 2 รายการ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

12,000.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

12,000.00


