
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 12

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/07/2565 1  155,150.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660001ราคาต่ำสุดบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร(

ชนิดไม่รวมอะไหล่)

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 155,150.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 155,150.00

10/04/2565 2  2,218.11กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660002ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 

4443 พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

2,218.11

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

2,218.11

10/11/2565 3  7,056.12กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660003ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 889 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,056.12

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,056.12

10/11/2565 4  2,695.33กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660004ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กค 6777 

พช.

บริษัท 

เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ 

จำกัด / 2,695.33

บริษัท 

เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ 

จำกัด / 2,695.33

10/18/2565 5  4,990.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660005ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,990.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,990.00

10/10/2565 6  19,533.28กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660006ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 988 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

19,533.28

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

19,533.28
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/18/2565 7  187,250.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660007ราคาต่ำสุดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยส

าร(ชนิดไม่รวมอะไหล่)

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 187,250.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 187,250.00

10/21/2565 8  15,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660008ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,000.00

10/26/2565 9  197,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660009ราคาต่ำสุดซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร(

ชุดที่1)คณะครุศาสตร์

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 197,950.00

10/27/2565 10  1,538.66กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660010ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 

4446 พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,538.66

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,538.66

10/31/2565 11  31,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660011ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถบัสปรับอากา

ศ 40-0149 พช.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

31,600.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

31,600.00

10/12/2565 12  2,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02660001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 2,800.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 2,800.00

10/19/2565 13  4,335.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 4,335.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 4,335.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/10/2565 14  140.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660004ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 140.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 140.00

10/03/2565 15  665.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660005ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

10/17/2565 16  665.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660006ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 665.00

10/21/2565 17  13,068.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 13,068.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 13,068.00

10/26/2565 18  4,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660002ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอรุณ  สนใจ / 4,200.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,200.00

10/21/2565 19  250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660007ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

250.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

250.00

10/21/2565 20  1,740.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660015ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายอรุณ  สนใจ / 1,740.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,740.00

10/18/2565 21  19,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660001ราคาต่ำสุดเปลี่ยนยางรถต้ฮุนได จำนวน 4 

เส้น

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

19,200.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

19,200.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/21/2565 22  22,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660002ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 22,500.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 22,500.00

10/21/2565 23  9,240.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660003ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

9,240.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

9,240.00

10/19/2565 24  1,020.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660004ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,020.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,020.00

10/19/2565 25  5,680.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660007ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพัน

ธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ร้านโชคบุญมาพาณิชย์ / 

5,680.00

ร้านโชคบุญมาพาณิชย์ / 

5,680.00

10/17/2565 26  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 4,000.00

10/27/2565 27  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660002ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายกมล  อยู่สุข / 15,000.00 นายกมล  อยู่สุข / 15,000.00

10/10/2565 28  78,510.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02660001ราคาต่ำสุดเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเ

ร็วสูง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

78,510.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

78,510.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/10/2565 29  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02660002ราคาต่ำสุดเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเ

ร็วสูง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

10/11/2565 30  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660003ราคาต่ำสุดเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ WALAI AutoLip

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

10/03/2565 31  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660004ราคาต่ำสุดเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ WALAI AutoLib 

จำนวน  1 ระบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

10/25/2565 32  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660005ราคาต่ำสุดเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุด 

WALAI AutoLip

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/03/2565 33  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660006ราคาต่ำสุดเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุด 

WALAI AutoLip

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

10/26/2565 34  123,750.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660007ราคาต่ำสุดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ

ร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเ

พื่อบริหารจัดการ

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

10/03/2565 35  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660008ราคาต่ำสุดเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ WALAI AutoLip

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูน

ย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรร

มสารสนเทศ 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

) / 100,000.00

10/18/2565 36  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660001ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสีอิงค์เจ็ทจดหมา

ยข่าว จำนวน 12 ฉบับ ๆ ละ 50 

แผ่น แผ่นละ 5 บาท

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,000.00

10/03/2565 37  13,590.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660001ราคาต่ำสุดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมั

ครนักศึกษา ประจำปี 2566

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 13,590.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 13,590.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/05/2565 38  13,750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660002ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 13,750.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 13,750.00

10/06/2565 39  168.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660003ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบการประชุม ร้านก๊อปปี้-แคน / 168.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 168.00

10/17/2565 40  20,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660004ราคาต่ำสุดทำกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านเอฟ เอ็น / 20,000.00 ร้านเอฟ เอ็น / 20,000.00

10/18/2565 41  41,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660005ราคาต่ำสุดทำใบ Transcript 

และปริญญาบัตร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ง จำกัด / 41,000.00

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ง จำกัด / 41,000.00

10/03/2565 42  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660001ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

10/03/2565 43  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660002ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

10/03/2565 44  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660003ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

10/03/2565 45  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660004ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/03/2565 46  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660005ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

12,000.00

10/07/2565 47  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660006ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

10/11/2565 48  20,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660007ราคาต่ำสุดผลิตน้ำดื่มตรา PCRU นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

20,500.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

20,500.00

10/12/2565 49  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660008ราคาต่ำสุดจัดพวงมาลาดอกไม้สด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00

10/19/2565 50  30,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660009ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 30,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 30,000.00

10/20/2565 51  575,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660010ราคาต่ำสุดปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายใน

มหาวิทยาลัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 575,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 575,000.00

10/20/2565 52  1,029.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,029.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,029.00

10/21/2565 53  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660012ราคาต่ำสุดพวงมาลาดอกไม้สด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/26/2565 54  1,816.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,816.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,816.00

10/17/2565 55  14,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660014ราคาต่ำสุดซ่อมแซมพื้นห้องรองวางแผนฯ ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

14,600.00

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

14,600.00

10/17/2565 56  21,960.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660015ราคาต่ำสุดซ่อมแซมผนังห้องรองวิชาการฯ ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

21,960.00

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

21,960.00

10/25/2565 57  798,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660016ราคาต่ำสุดจ้างก่อสร้างที่จอดรถภายในมห

าวิทยาลัย

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 798,000.00

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 798,000.00

10/31/2565 58  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660017ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวกติญา  บุญสวน / 

15,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

15,000.00

10/31/2565 59  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660018ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

15,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

15,000.00

10/17/2565 60  10,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660019ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

10,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

10,000.00

10/17/2565 61  4,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660020ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/17/2565 62  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660021ราคาต่ำสุดป้าย นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

10/31/2565 63  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660022ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 64  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660023ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 65  45,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660025ราคาต่ำสุดจ้างซ่อมแซมน้ำพุ ร้านเก้าวัสดุ / 45,000.00 ร้านเก้าวัสดุ / 45,000.00

10/17/2565 66  4,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660026ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,000.00

10/17/2565 67  10,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660027ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

10,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

10,000.00

10/17/2565 68  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660028ราคาต่ำสุดป้าย นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

10/31/2565 69  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660030ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 11 จาก 12

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:08)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/31/2565 70  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660031ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 71  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660032ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 72  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660034ราคาต่ำสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 73  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660036ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 74  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660037ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 75  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660038ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/31/2565 76  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660039ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทำหน้าที่ทดสอบตลาดแล

ะความต้องการของลูกค้า

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

นางสาวนันทวัน  พัวพัน / 

15,000.00

10/21/2565 77  6,775.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,775.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,775.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/31/2565 78  240,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660042ราคาต่ำสุดปรับปรุงพื้นห้องชั้น 1 

อาคารศูนย์วิทยบริการ 

(โรงเรียนสาธิต)

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

240,000.00

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

240,000.00

10/31/2565 79  13,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660052ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้า

ที่ในตำแหน่งบัญชี

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,000.00


