
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/04/2565 1  17,571.54กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660012ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 889 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

17,571.54

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

17,571.54

11/23/2565 2  106,358.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660013ราคาต่ำสุดซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 106,358.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 106,358.00

11/28/2565 3  3,684.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660014ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,684.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,684.00

11/25/2565 4  4,914.50กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02660015ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร   จำนวน   1   

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,914.50 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,914.50

11/09/2565 5  3,131.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02660002ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,131.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,131.00

11/28/2565 6  52,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660001ราคาต่ำสุดทำปกปริญญาบัตร หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 52,500.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 52,500.00

11/23/2565 7  6,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660002ราคาต่ำสุดวงดนตรีแสดงมินิคอนเสิร์ต นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

6,000.00

นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

6,000.00

11/23/2565 8  6,800.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660003ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล ร้านสิปปะ ครีเอชั่น / 

6,800.00

ร้านสิปปะ ครีเอชั่น / 

6,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/23/2565 9  5,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660004ราคาต่ำสุดทำการแสดงเต้นประกอบเพลง นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

5,000.00

นางเนตรชนก  แสงบุญ / 

5,000.00

11/28/2565 10  19,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660005ราคาต่ำสุดเช่าเวทีพร้อมติดตั้งจอLEDและ

อุปกรณ์เครื่องดนตรี

นายเถลิงเดช ตรียันต์ / 

19,500.00

นายเถลิงเดช ตรียันต์ / 

19,500.00

11/30/2565 11  10,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02660006ราคาต่ำสุดเหมาจัดทำซุ้มรับปริญญา นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

10,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

10,000.00

11/22/2565 12  12,995.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660002ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 12,995.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 12,995.00

11/14/2565 13  805.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660003ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

805.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

805.00

11/01/2565 14  770.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660007ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 770.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 770.00

11/07/2565 15  840.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660008ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 840.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 840.00

11/25/2565 16  700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660009ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

700.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

700.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/28/2565 17  1,015.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660011ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00

11/21/2565 18  1,015.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02660012ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00

11/02/2565 19  10,608.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02660001ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 10,608.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 10,608.00

11/07/2565 20  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02660002ราคาต่ำสุดสูบสิ่งปฏิกูล นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

11/28/2565 21  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02660003ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,000.00

11/08/2565 22  1,690.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660003ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,690.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,690.00

11/08/2565 23  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660004ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/08/2565 24  400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660005ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 400.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 400.00

11/09/2565 25  490.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660006ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

490.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

490.00

11/03/2565 26  1,457.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660008ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,457.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,457.00

11/03/2565 27  1,101.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660009ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,101.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,101.00

11/03/2565 28  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660010ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,500.00

11/07/2565 29  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,000.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,000.00

11/08/2565 30  17,548.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660012ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 17,548.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 17,548.00

11/03/2565 31  1,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 1,650.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 1,650.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/21/2565 32  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660014ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 750.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 750.00

11/25/2565 33  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660016ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 6,000.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 6,000.00

11/29/2565 34  1,480.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660018ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายสุภชัย  ตรีทศ / 1,480.00 นายสุภชัย  ตรีทศ / 1,480.00

11/08/2565 35  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02660019ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,000.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,000.00

11/01/2565 36  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660005ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

15,000.00

11/01/2565 37  23,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660006ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

23,600.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

23,600.00

11/01/2565 38  900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660008ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

900.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

900.00

11/25/2565 39  596.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02660009ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนิน

โครงการ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

596.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

596.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/03/2565 40  2,365.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660003ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,365.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,365.00

11/08/2565 41  68,592.35คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660004ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 2556 เพชรบูรณ์

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 68,592.35

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 68,592.35

11/08/2565 42  4,916.65คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660005ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 2556 เพชรบูรณ์

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 4,916.65

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 4,916.65

11/08/2565 43  11,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660006ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 2556 เพชรบูรณ์

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

11,300.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

11,300.00

11/22/2565 44  19,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660007ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปรับแต่งภูมิทัศ

น์

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

19,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

19,000.00

11/30/2565 45  4,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660008ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

11/30/2565 46  2,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660009ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้านเก้าสิบ / 2,100.00 ร้านเก้าสิบ / 2,100.00

11/28/2565 47  1,608.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660010ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,608.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,608.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/28/2565 48  978.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 978.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 978.00

11/28/2565 49  2,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02660012ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 2,100.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 2,100.00

11/10/2565 50  125,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660009ราคาต่ำสุดบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริ

ยะด้วยเทคโนโลยี RFID 

จำนวน 1 ระบบ

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

11/01/2565 51  125,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02660010ราคาต่ำสุดบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริ

ยะด้วยเทคโนโลยี RFID 

จำนวน 1 ระบบ

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 125,000.00

11/16/2565 52  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

e-bidding 108PO02660011ราคาต่ำสุดเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเ

ร็วสูง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

11/05/2565 53  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660002ราคาต่ำสุดค่าจ้างการแสดงจำนวน 1ชุด นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,000.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,000.00

11/05/2565 54  6,700.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660003ราคาต่ำสุดค่าจ้างบันทึกวีดิโอกิจกรรมภายใ

นงาน จำนวน 1 งาน

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

6,700.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

6,700.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/07/2565 55  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660004ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 2 

เล่ม เล่มละ 150 บาท

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

11/15/2565 56  15,100.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660005ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำโบว์ชัวและป้ายไวนิล นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

15,100.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

15,100.00

11/15/2565 57  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660006ราคาต่ำสุดค่าของที่ระลึก นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,000.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

3,000.00

11/28/2565 58  1,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660007ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

1,500.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

1,500.00

11/30/2565 59  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660008ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มหนังสือรายงาน

ประจำปี : เพชบุระ วัฒนธรรม 

พื้นบ้านเมืองเพชรบูรณ์ ขนาด 

A4 พิมพ์ 4สี

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

11/30/2565 60  9,400.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02660009ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรั

บจัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม 

วันดินโลก (World Soil Day) 

น้อมรำลึกถึงรัชกาล ท

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

9,400.00

นางสาวสุพิชญา  พูนมี / 

9,400.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/02/2565 61  4,920.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660006ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,920.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,920.00

11/25/2565 62  10,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02660007ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 10,000.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 10,000.00

11/04/2565 63  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660024ราคาต่ำสุดปรับปรุงภูมิทัศน์ นางพรรณิสา  แดงสวัสดิ์ / 

50,000.00

นางพรรณิสา  แดงสวัสดิ์ / 

50,000.00

11/03/2565 64  117,784.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660029ราคาต่ำสุดปรับปรุงห้องงานตรวจสอบภาย

ในโดยการกั้นห้องผนังวงกบอลู

มิเนียมบานกระจก

ร้านแกรนด์วัสดุ / 

117,784.00

ร้านแกรนด์วัสดุ / 

117,784.00

11/04/2565 65  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660033ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

11/07/2565 66  2,783.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,783.20

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,783.20

11/09/2565 67  928.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 928.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 928.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/14/2565 68  732,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660043ราคาต่ำสุดก่อสร้างหลังคาครอบลานกิจกรร

มอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน 1 งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน รวย 

เฮง กรุ๊ป / 732,500.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน รวย 

เฮง กรุ๊ป / 732,500.00

11/18/2565 69  8,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660044ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบ

บอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 เล่ม

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

8,750.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

8,750.00

11/18/2565 70  8,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660045ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบ

บอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 เล่ม

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

8,750.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

8,750.00

11/15/2565 71  2,783.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,783.20

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,783.20

11/21/2565 72  62,488.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660047ราคาต่ำสุดซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

62,488.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

62,488.00

11/15/2565 73  34,070.40มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660048ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 34,070.40

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 34,070.40

11/22/2565 74  1,230.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660049ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

1,230.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

1,230.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 11 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2565 75  3,497.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660050ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 3,497.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 3,497.00

11/21/2565 76  4,186.91มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660051ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 4,186.91

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 4,186.91

11/23/2565 77  8,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660053ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับส

มัครนักศึกษา

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,750.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,750.00

11/23/2565 78  612,105.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660054ราคาต่ำสุดปรับปรุงระบบส่องสว่าง 

สนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ 

งาน

บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ 

เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด / 

612,105.00

บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ 

เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด / 

612,105.00

11/24/2565 79  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660055ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

9,000.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

9,000.00

11/23/2565 80  340,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660056ราคาต่ำสุดโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาค

ารสำนักงานอธิการบดี

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

340,800.00

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

340,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/23/2565 81  340,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660057ราคาต่ำสุดโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาค

ารสำนักงานอธิการบดี

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

340,000.00

ร้านพรีเมียร์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซัพพลาย / 

340,000.00

11/18/2565 82  17,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660058ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบ

บอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 เล่ม

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

17,500.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

17,500.00

11/21/2565 83  1,350.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660059ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบ นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

1,350.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

1,350.00

11/28/2565 84  7,370.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660060ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านวรภัณฑ์ / 7,370.00 ร้านวรภัณฑ์ / 7,370.00

11/28/2565 85  1,804.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660061ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,804.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,804.00

11/30/2565 86  2,300,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660062ราคาต่ำสุดปรับปรุงทาสีอาคารเรียนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,300,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,300,000.00

11/29/2565 87  2,300,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660063ราคาต่ำสุดปรับปรุงทาสีอาคารเรียนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,300,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 

2557 ก่อสร้าง / 

2,300,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/28/2565 88  20,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660064ราคาต่ำสุดพิมพ์ฉลาก และออกแบบฉลาก ธิงค์ ไอเดีย / 20,100.00 ธิงค์ ไอเดีย / 20,100.00

11/29/2565 89  7,182,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02660065ราคาต่ำสุดจ้างก่อสร้างที่จอดรถภายในมห

าวิทยาลัย

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 7,182,000.00

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 7,182,000.00

11/28/2565 90  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660066ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

20,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

20,000.00

11/23/2565 91  8,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660067ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับส

มัครนักศึกษา

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,750.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 8,750.00

11/17/2565 92  7,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660070ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้า,ถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,600.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,600.00

11/17/2565 93  2,700.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660071ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,700.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,700.00

11/17/2565 94  8,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660072ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้า,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่ม

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

8,100.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

8,100.00

11/29/2565 95  10,913.84มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660079ราคาต่ำสุดค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัด

ข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 10,913.84

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 10,913.84



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 14

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:11)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/29/2565 96  35,728.37มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02660080ราคาต่ำสุดค่าบริการงานขยายเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 35,728.37

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 35,728.37


