
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 14

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2565 1  3,244.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  1  รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,244.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,244.00

09/07/2565 2  20,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650104ราคาต่ำสุดเอกสารสรุปผลการดำเนินโครง

การ 1 รายการ

พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 20,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 20,000.00

09/01/2565 3  10,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650105ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

10,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

10,000.00

09/02/2565 4  2,608.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650106ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,608.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,608.00

09/01/2565 5  12,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650107ราคาต่ำสุดค่าจัดทำโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอา

ยุราชการ  จำนวน  1  รายการ

ร้านอักษรศิลป์ / 12,000.00 ร้านอักษรศิลป์ / 12,000.00

09/07/2565 6  845.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650108ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 845.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 845.00

09/01/2565 7  64,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650109ราคาต่ำสุดค่าจัดทำของที่ระลึกสำหรับข้ารา

ชการเกษียณอายุราชการ

ร้านหนูลายไทย / 64,000.00 ร้านหนูลายไทย / 64,000.00

09/12/2565 8  855.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650110ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 855.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 855.00

09/13/2565 9  3,256.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650111ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,256.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,256.00

09/07/2565 10  5,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650112ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่  จำนวน   1  

งาน

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

5,000.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 14

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2565 11  10,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650113ราคาต่ำสุดค่าจัดทำวิดิทัศน์สำรับข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการ  จำนวน  1  

งาน

นายธีรพันธ์   คำโสม / 

10,000.00

นายธีรพันธ์   คำโสม / 

10,000.00

09/01/2565 12  20,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650114ราคาต่ำสุดค่าเช่าเครื่องเสียงและเครื่องดน

ตรี  จำนวน   2  ชุด

นายทองใบ ปี่แก้ว / 

20,000.00

นายทองใบ ปี่แก้ว / 

20,000.00

09/19/2565 13  5,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650115ราคาต่ำสุดเช่ายานพาหนะ นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

5,500.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

5,500.00

09/19/2565 14  2,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650116ราคาต่ำสุดเช่ายานพาหนะ นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

2,000.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

2,000.00

09/19/2565 15  3,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650117ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางชลิตา  บัวเปรม / 

3,000.00

นางชลิตา  บัวเปรม / 

3,000.00

09/01/2565 16  10,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650118ราคาต่ำสุดค่าจัดทำวิดิทัศน์สำรับข้าราชการ

ที่เกษียณอายุราชการ  จำนวน  1  

งาน

นายชัยณรงค์  

อิทธินภาพรรณ / 10,000.00

นายชัยณรงค์  

อิทธินภาพรรณ / 10,000.00

09/01/2565 17  20,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650119ราคาต่ำสุดค่าเช่าเครื่องเสียงและเครื่องดน

ตรี  จำนวน   2  ชุด

ร้านทองใบอิเล็กทรอนิกส์ / 

20,000.00

ร้านทองใบอิเล็กทรอนิกส์ / 

20,000.00

09/01/2565 18  15,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650120ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  

จำนวน  1  งาน

นายธีรพันธ์   คำโสม / 

15,000.00

นายธีรพันธ์   คำโสม / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/09/2565 19  15,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650121ราคาต่ำสุดค่าเช่าห้องประชุม นางชลิตา  บัวเปรม / 

15,000.00

นางชลิตา  บัวเปรม / 

15,000.00

09/28/2565 20  4,028.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650122ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,028.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,028.00

09/27/2565 21  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650124ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,900.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,900.00

09/07/2565 22  3,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650125ราคาต่ำสุดเหมาบริการช่างถ่ายภาพ 

จำนวน  1  งาน

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

3,000.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

3,000.00

09/12/2565 23  4,673.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,673.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,673.00

09/15/2565 24  3,400.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 3,400.00 ร้านกิรณา / 3,400.00

09/12/2565 25  4,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,800.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,800.00

09/21/2565 26  1,880.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,880.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,880.00
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เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/21/2565 27  2,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650047ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

09/21/2565 28  20,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650048ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

20,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

20,000.00

09/26/2565 29  16,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 16,800.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 16,800.00

09/01/2565 30  25,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650039ราคาต่ำสุดผลิตสื่อวีดีทัศน์ นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

09/07/2565 31  648.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 648.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 648.00

09/02/2565 32  6,100.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650010ราคาต่ำสุดวิเคราะห์ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

6,100.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

6,100.00

09/07/2565 33  8,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650013ราคาต่ำสุดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 8,000.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 8,000.00

09/09/2565 34  6,100.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650014ราคาต่ำสุดผู้ช่วยโครงการ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

6,100.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

6,100.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/05/2565 35  945.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650155ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

945.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

945.00

09/02/2565 36  1,050.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650157ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,050.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,050.00

09/08/2565 37  875.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650158ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

875.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

875.00

09/22/2565 38  665.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650159ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

09/16/2565 39  805.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650160ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 805.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 805.00

09/09/2565 40  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650206ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

09/05/2565 41  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650208ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00 นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง
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เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/08/2565 42  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650216ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

09/12/2565 43  35,633.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650218ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

35,633.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

35,633.00

09/01/2565 44  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650252ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

09/01/2565 45  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650253ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00

09/01/2565 46  400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650254ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 400.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 400.00

09/06/2565 47  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650261ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

09/05/2565 48  850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650263ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสาร นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

850.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

850.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 14

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/05/2565 49  2,460.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650267ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,460.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,460.00

09/01/2565 50  34,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650268ราคาต่ำสุดซองข้อสอบ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 34,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 34,500.00

09/05/2565 51  1,240.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650271ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,240.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,240.00

09/05/2565 52  2,460.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650272ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอรุณ  สนใจ / 2,460.00 นายอรุณ  สนใจ / 2,460.00

09/19/2565 53  9,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650273ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

9,500.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

9,500.00

09/26/2565 54  6,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650274ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

6,500.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

6,500.00

09/16/2565 55  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650275ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/19/2565 56  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650276ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/26/2565 57  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650277ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 58  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650278ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/30/2565 59  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650279ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 60  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650280ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/26/2565 61  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650281ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 62  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650282ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/30/2565 63  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650283ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 64  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650284ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/26/2565 65  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650285ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 66  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650286ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/26/2565 67  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650287ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 68  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650288ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/26/2565 69  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650289ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/19/2565 70  7,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650290ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,900.00

09/26/2565 71  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650291ราคาต่ำสุดเหมา นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,900.00

09/01/2565 72  800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650439ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 800.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2565 73  2,470.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650440ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,470.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,470.00

09/19/2565 74  11.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650441ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 11.00 ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 11.00

09/06/2565 75  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650295ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

09/07/2565 76  1,765.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650309ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,765.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,765.00

09/09/2565 77  4,102.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650312ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,102.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,102.00

09/09/2565 78  457.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650313ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 457.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 457.00

09/09/2565 79  4,064.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650314ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,064.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,064.00

09/12/2565 80  4,890.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650315ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,890.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,890.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/05/2565 81  3,950.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650194ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ , 

เล่มรายงาน

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

09/02/2565 82  1,365.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพ

ร้อมเข้าเล่ม 

โครงการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 

31 สค 65

ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,365.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,365.00

09/02/2565 83  100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินโ

ครงการพร้อมเข้าเล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00

09/16/2565 84  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปโครงการพร้อมเ

ข้าเล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

09/20/2565 85  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02650045ราคาต่ำสุดจัดเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตควา

มเร็วสูง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

09/12/2565 86  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650006ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน 14 เล่ม

นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00 นางรัชนี  ใจรักษ์ / 2,100.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2565 87  5,952.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650045ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,952.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,952.00

09/05/2565 88  9,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านวรภัณฑ์ / 9,800.00 ร้านวรภัณฑ์ / 9,800.00

09/06/2565 89  544.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 544.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 544.00

09/02/2565 90  280.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสุภชัย  ตรีทศ / 280.00 นายสุภชัย  ตรีทศ / 280.00

09/01/2565 91  425.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651123ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 425.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 425.00

09/02/2565 92  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651129ราคาต่ำสุดจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

15,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

15,000.00

09/01/2565 93  8,013.74มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651131ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 8,013.74

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 8,013.74

09/09/2565 94  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651135ราคาต่ำสุดทำของที่ระลึก นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,000.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/09/2565 95  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651136ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,000.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,000.00

09/09/2565 96  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651137ราคาต่ำสุดทำโล่ ร้านอักษรศิลป์ / 6,000.00 ร้านอักษรศิลป์ / 6,000.00

09/06/2565 97  727,768.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02651142ราคาต่ำสุดก่อสร้างโรงเรือนระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนก

ระจก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 727,768.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 727,768.00

09/09/2565 98  16,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651143ราคาต่ำสุดเปลี่ยนกระจกที่ศูนย์บริการและ

รายได้

ร้านสำอางค์การช่าง / 

16,000.00

ร้านสำอางค์การช่าง / 

16,000.00

09/06/2565 99  616,606.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02651144ราคาต่ำสุดก่อสร้างโรงเรือนระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนก

ระจก พพ.2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 616,606.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 

2015 / 616,606.00

09/14/2565 100  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651145ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

09/15/2565 101  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651146ราคาต่ำสุดผู้ช่วยโครงการ นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/19/2565 102  16,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651147ราคาต่ำสุดเปลี่ยนกระจกที่ศูนย์บริการและ

รายได้

ร้านสำอางค์การช่าง / 

16,000.00

ร้านสำอางค์การช่าง / 

16,000.00

09/07/2565 103  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651148ราคาต่ำสุดซ่อมกระจก การเงิน (พัสดุเก่า) ร้านแก้วบาง / 5,000.00 ร้านแก้วบาง / 5,000.00

09/26/2565 104  3,066.75มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651151ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,066.75

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,066.75

09/22/2565 105  25,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651152ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม,ตกแต่

งสถานที่

นายสุภชัย  ตรีทศ / 

25,000.00

นายสุภชัย  ตรีทศ / 

25,000.00

09/26/2565 106  1,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651153ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม,ตกแต่

งสถานที่

นายสุภชัย  ตรีทศ / 1,800.00 นายสุภชัย  ตรีทศ / 1,800.00

09/30/2565 107  5,585,125.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02651154ราคาต่ำสุดก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกี

ฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนา

มฟุตบอล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

5,585,125.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

5,585,125.00


