
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 32

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/09/2565 1  4,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650075ราคาต่ำสุดค่าเช่าห้องประชุม  จำนวน  2  

รายการ

บริษัท เทิดไทฟาร์ม จำกัด / 

4,000.00

บริษัท เทิดไทฟาร์ม จำกัด / 

4,000.00

06/07/2565 2  1,513.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650076ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,513.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,513.00

06/08/2565 3  116,852.03กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650077ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 

หมายเลขทะเบียน กข 1999 

พช.

บริษัท 

เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ 

จำกัด / 116,852.03

บริษัท 

เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ 

จำกัด / 116,852.03

06/15/2565 4  127,330.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650078ราคาต่ำสุดซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารโ

รงแรมช่ออินทนิล

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 127,330.00

บริษัท 

เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส 

จำกัด / 127,330.00

06/23/2565 5  600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650079ราคาต่ำสุดกรอบป้าย ร้านอักษรศิลป์ / 600.00 ร้านอักษรศิลป์ / 600.00

06/17/2565 6  1,417.75กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650080ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 988 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,417.75

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

1,417.75

06/24/2565 7  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650081ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร   จำนวน  1  รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

06/14/2565 8  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00

06/06/2565 9  1,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650019ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

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

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/15/2565 10  7,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650020ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 7,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 7,000.00

06/29/2565 11  100,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650021ราคาต่ำสุดจัดเก็บข้อมูลของตำบล นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

100,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

100,000.00

06/29/2565 12  100,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650022ราคาต่ำสุดจัดเก็บข้อมูลของตำบล นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

100,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

100,000.00

06/07/2565 13  2,340.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650017ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล ร้าน 99 ดีไซน์ / 2,340.00 ร้าน 99 ดีไซน์ / 2,340.00

06/27/2565 14  3,207.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650018ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,207.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,207.00

06/27/2565 15  1,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650019ราคาต่ำสุดทำป้ายโฟมบอร์ด ร้าน 99 ดีไซน์ / 1,600.00 ร้าน 99 ดีไซน์ / 1,600.00

06/29/2565 16  1,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650020ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล ร้านตุ้ย อิงค์เจ็ท กราฟฟิก / 

1,500.00

ร้านตุ้ย อิงค์เจ็ท กราฟฟิก / 

1,500.00

06/01/2565 17  8,450.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650058ราคาต่ำสุดทำป้ายแขวนฯ ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

8,450.00

ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

8,450.00

06/02/2565 18  32,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650059ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 32,100.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 32,100.00

06/01/2565 19  32,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650060ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 32,100.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 32,100.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/01/2565 20  32,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650061ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

32,100.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

32,100.00

06/14/2565 21  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650064ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

06/14/2565 22  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650065ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 3,000.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 3,000.00

06/14/2565 23  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650066ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 3,000.00

นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 3,000.00

06/14/2565 24  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650067ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

3,000.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

3,000.00

06/14/2565 25  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650068ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 3,000.00

นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 3,000.00

06/14/2565 26  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650069ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

3,000.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

3,000.00

06/21/2565 27  735.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650070ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

735.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

735.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/21/2565 28  875.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650071ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

875.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

875.00

06/29/2565 29  4,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650072ราคาต่ำสุดจัดทำวิดีโอฯ นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,850.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,850.00

06/29/2565 30  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650075ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,000.00

06/06/2565 31  520.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650063ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

520.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

520.00

06/02/2565 32  1,440.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650064ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,440.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,440.00

06/07/2565 33  560.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650065ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

560.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

560.00

06/01/2565 34  8,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650066ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

8,500.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

8,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/01/2565 35  9,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650067ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00 ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00

06/06/2565 36  9,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650068ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป่า ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00 ร้านเอฟ เอ็น / 9,500.00

06/06/2565 37  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650069ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป่า นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

8,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

8,000.00

06/08/2565 38  2,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650071ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 2,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 2,300.00

06/07/2565 39  450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650072ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

450.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

450.00

06/07/2565 40  450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650075ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

450.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

450.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/16/2565 41  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650082ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

600.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

600.00

06/16/2565 42  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,500.00

06/16/2565 43  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650084ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

400.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

400.00

06/16/2565 44  15,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650086ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 15,200.00 ร้านเอฟ เอ็น / 15,200.00

06/20/2565 45  13,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650087ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านก๊อปปี้-แคน / 13,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 13,600.00

06/23/2565 46  4,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650089ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 4,100.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 4,100.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/23/2565 47  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650090ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 8,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 8,000.00

06/17/2565 48  10,450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650093ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 10,450.00 ร้านเอฟ เอ็น / 10,450.00

06/30/2565 49  3,420.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650094ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,420.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,420.00

06/29/2565 50  450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650095ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

450.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

450.00

06/16/2565 51  12,005.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,005.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,005.00

06/28/2565 52  9,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650097ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

9,900.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

9,900.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/22/2565 53  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650098ราคาต่ำสุดออกแบบและพิมพ์ฉลาก นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

3,000.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

3,000.00

06/22/2565 54  7,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650099ราคาต่ำสุดออกแบบและพิมพ์ฉลาก นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

7,800.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

7,800.00

06/16/2565 55  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650106ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

06/22/2565 56  3,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650107ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 3,500.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 3,500.00

06/22/2565 57  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650108ราคาต่ำสุดทำเกียรติบัตรการอบรม นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

06/22/2565 58  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650109ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 3,000.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 3,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/16/2565 59  4,920.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650110ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 4,920.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 4,920.00

06/08/2565 60  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650078ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,200.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,200.00

06/08/2565 61  3,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650081ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00

06/06/2565 62  3,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650082ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00

06/10/2565 63  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00

06/13/2565 64  1,060.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,060.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,060.00

06/09/2565 65  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00

06/09/2565 66  1,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650086ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,800.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,800.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/15/2565 67  34,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650087ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00

06/10/2565 68  34,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650088ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00

06/10/2565 69  34,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650089ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

34,100.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

34,100.00

06/10/2565 70  34,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650090ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

34,100.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

34,100.00

06/10/2565 71  40,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650091ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

40,000.00

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

40,000.00

06/10/2565 72  3,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650092ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้า ร้านแพรแก้ว / 3,900.00 ร้านแพรแก้ว / 3,900.00

06/09/2565 73  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650093ราคาต่ำสุดค่าเช่าสถานที่,ตกแต่งสถานที่ นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญ 

/ 6,000.00

นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญ 

/ 6,000.00

06/10/2565 74  34,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650094ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 34,100.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/16/2565 75  3,550.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650095ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์โน๊ตบุค นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

3,550.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

3,550.00

06/08/2565 76  4,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 4,250.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 4,250.00

06/20/2565 77  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650097ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปโครงการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00

06/17/2565 78  7,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650098ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรถตู้ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,500.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

7,500.00

06/22/2565 79  655.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650099ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 655.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 655.00

06/22/2565 80  2,362.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650100ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,362.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,362.00

06/10/2565 81  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650101ราคาต่ำสุดเช่าสถานที่,ตกแต่งสถานที่ นายกำธร คงอรุณ / 6,000.00 นายกำธร คงอรุณ / 6,000.00

06/10/2565 82  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/28/2565 83  1,390.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650103ราคาต่ำสุดสรุปเล่มรายงาน ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,390.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,390.00

06/09/2565 84  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650104ราคาต่ำสุดทำป้าย ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

15,000.00

ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

15,000.00

06/06/2565 85  2,050.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650105ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

2,050.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

2,050.00

06/24/2565 86  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650106ราคาต่ำสุดย้ายครุภัณฑ์ ร้าน LN แอร์เพชรบูรณ์ / 

6,000.00

ร้าน LN แอร์เพชรบูรณ์ / 

6,000.00

06/10/2565 87  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650107ราคาต่ำสุดเช่าสถานที่,ตกแต่งสถานที่ นายจิรโรจน์  บุญราช / 

6,000.00

นายจิรโรจน์  บุญราช / 

6,000.00

06/23/2565 88  1,970.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650108ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,970.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,970.00

06/16/2565 89  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650109ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 3,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 3,000.00

06/30/2565 90  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650110ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 1,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/16/2565 91  500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650111ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

500.00

06/20/2565 92  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650114ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 1,250.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 1,250.00

06/24/2565 93  1,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650115ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,900.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,900.00

06/10/2565 94  7,885.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 7,885.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 7,885.00

06/28/2565 95  27,540.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650120ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 27,540.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 27,540.00

06/20/2565 96  1,950.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650122ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ป้าย นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

1,950.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

1,950.00

06/22/2565 97  3,300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650124ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่ม

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,300.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,300.00

06/07/2565 98  1,850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650128ราคาต่ำสุดเหมา นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,850.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,850.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/07/2565 99  225.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650105ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกำอบการอบรม นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 225.00 นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 225.00

06/07/2565 100  1,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650106ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,300.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,300.00

06/07/2565 101  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650107ราคาต่ำสุดทำเอกสารการประเมินตนเอง นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

3,600.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

3,600.00

06/07/2565 102  6,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650108ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,600.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,600.00

06/07/2565 103  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650110ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,000.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,000.00

06/07/2565 104  2,550.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650111ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

2,550.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

2,550.00

06/13/2565 105  960.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650113ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

960.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

960.00

06/13/2565 106  4,625.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650114ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,625.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,625.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/13/2565 107  675.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

675.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

675.00

06/07/2565 108  2,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650116ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

2,700.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

2,700.00

06/07/2565 109  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

2,500.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

2,500.00

06/03/2565 110  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650122ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรมพั

ฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

06/20/2565 111  970.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650146ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 970.00 ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 970.00

06/20/2565 112  2,408.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650147ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

2,408.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

2,408.00

06/20/2565 113  13,320.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650148ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,320.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,320.00

06/20/2565 114  7,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650149ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

7,000.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

7,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/07/2565 115  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650150ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มเอกสารประกอบรายงา

นการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

3,000.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

3,000.00

06/07/2565 116  4,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650151ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,400.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,400.00

06/07/2565 117  200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650152ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

200.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

200.00

06/07/2565 118  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650153ราคาต่ำสุดทำเอกสารการประเมินตนเอง นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,400.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,400.00

06/07/2565 119  1,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650154ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา 

ฉบับสมบูรณ์

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,800.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,800.00

06/07/2565 120  600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650155ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

600.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

600.00

06/07/2565 121  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650156ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา 

ฉบับสมบูรณ์

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

1,000.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

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

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/07/2565 122  2,100.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650157ราคาต่ำสุดทำเอกสารรายงานผลการดำเนิน

งาน ฉบับสมบูรณ์

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,100.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,100.00

06/07/2565 123  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650159ราคาต่ำสุดทำเอกสารรายงานผลการดำเนิน

งาน

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,400.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,400.00

06/30/2565 124  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650163ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,600.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,600.00

06/20/2565 125  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650164ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

1,500.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

1,500.00

06/20/2565 126  4,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650165ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

4,400.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

4,400.00

06/13/2565 127  1,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650166ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,250.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,250.00

06/20/2565 128  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650169ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้า

นบริการวิชาการ

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

3,000.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

3,000.00

06/13/2565 129  1,750.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650170ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,750.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,750.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/20/2565 130  4,950.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650171ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

4,950.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

4,950.00

06/29/2565 131  600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650172ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

600.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

600.00

06/29/2565 132  2,960.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650173ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

2,960.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

2,960.00

06/13/2565 133  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650177ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,600.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,600.00

06/13/2565 134  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650178ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,600.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,600.00

06/13/2565 135  2,100.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650179ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มรายงานการประเมินต

นเอง ระดับสาขาวิชา 

ฉบับสมบูรณ์

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,100.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,100.00

06/13/2565 136  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650180ราคาต่ำสุดทำเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูร

ณ์

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

06/13/2565 137  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650181ราคาต่ำสุดทำเอกสารหลักสูตรฉบับร่าง นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/15/2565 138  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650182ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

06/07/2565 139  4,320.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650186ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,320.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,320.00

06/28/2565 140  3,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650197ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 3,200.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 3,200.00

06/01/2565 141  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650138ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00

06/06/2565 142  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650139ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

1,500.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

1,500.00

06/06/2565 143  9,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650141ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ 

เครื่องระเหยตัวทำละลายเพื่อน

ำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการ

กลั่นลดความดัน 

หมายเลขครุภัณฑ์

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 9,000.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 9,000.00

06/08/2565 144  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650142ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,000.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/08/2565 145  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650143ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,000.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,000.00

06/03/2565 146  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650146ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,000.00

06/02/2565 147  89,612.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650147ราคาต่ำสุดกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิ

บัติการ

บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด / 89,612.50

บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด / 89,612.50

06/01/2565 148  500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650148ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

500.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

500.00

06/01/2565 149  11,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650149ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

11,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

11,000.00

06/01/2565 150  3,850.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650150ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,850.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,850.00

06/03/2565 151  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650151ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

06/03/2565 152  2,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650152ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,080.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/03/2565 153  1,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650153ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,550.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,550.00

06/03/2565 154  3,150.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650154ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,150.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,150.00

06/03/2565 155  5,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650155ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,650.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,650.00

06/30/2565 156  20,918.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650156ราคาต่ำสุดสอบเทียบเครืองมือวิทยาศาสตร์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 20,918.50

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 20,918.50

06/24/2565 157  2,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650157ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,100.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,100.00

06/21/2565 158  3,150.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650159ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,150.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,150.00

06/21/2565 159  8,010.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650160ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

8,010.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

8,010.00

06/24/2565 160  1,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650161ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,600.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,600.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/14/2565 161  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650091ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ ร้านกิรณา / 1,000.00 ร้านกิรณา / 1,000.00

06/08/2565 162  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650093ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

06/04/2565 163  1,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650094ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,800.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,800.00

06/04/2565 164  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650095ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปเล่มโครงการอบร

ม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

06/04/2565 165  1,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650096ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

06/04/2565 166  4,420.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650097ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,420.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,420.00

06/04/2565 167  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650098ราคาต่ำสุดทำถุงผ้า 

พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยร

าชภัฏ 

พร้อมชื่อคณะวิทยาการจัดการ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/23/2565 168  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650104ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

06/01/2565 169  3,045.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650107ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,045.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,045.00

06/01/2565 170  15,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650108ราคาต่ำสุดจัดทำโล่ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

15,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

15,000.00

06/01/2565 171  900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650109ราคาต่ำสุดรูปเล่มรายงานสรุปโครงการ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

900.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

900.00

06/01/2565 172  625.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650110ราคาต่ำสุดจัดทำเกียรติบัตร , ถ่ายเอกสาร นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

625.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

625.00

06/20/2565 173  1,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650111ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปโครงการอบรม นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,500.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,500.00

06/20/2565 174  800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650112ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

800.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

800.00

06/20/2565 175  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650113ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือการจัดทำบัญชี นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

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

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/17/2565 176  2,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650114ราคาต่ำสุดเหมา นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,600.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,600.00

06/08/2565 177  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650116ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,000.00

06/17/2565 178  3,540.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650120ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นายอรุณ  สนใจ / 3,540.00 นายอรุณ  สนใจ / 3,540.00

06/08/2565 179  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650121ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,000.00

06/21/2565 180  4,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650123ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

4,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

4,000.00

06/21/2565 181  -  สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650124ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นายศิวดล แจ่มจำรัส / .00 นายศิวดล แจ่มจำรัส / .00

06/27/2565 182  23,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650125ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 23,400.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 23,400.00

06/08/2565 183  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650127ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่ผลสำรวจ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,000.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/24/2565 184  600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650132ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00

06/29/2565 185  750.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650142ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายพรทวี กองร้อย / 750.00 นายพรทวี กองร้อย / 750.00

06/29/2565 186  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650143ราคาต่ำสุดเก็บข้อมูล นายพรทวี กองร้อย / 

1,250.00

นายพรทวี กองร้อย / 

1,250.00

06/13/2565 187  7,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650029ราคาต่ำสุดเช่าห้องประชุม จำนวน 1 

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,000.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,000.00

06/27/2565 188  17,795.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650031ราคาต่ำสุดปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอ

พักนักศึกษา

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

17,795.00

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

17,795.00

06/27/2565 189  123,750.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650032ราคาต่ำสุดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ

ร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเ

พื่อการบริหารจัดการ

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด / 

123,750.00

06/02/2565 190  19,100.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650044ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ 

ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 

และป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ

ร้านเก้าสิบ / 19,100.00 ร้านเก้าสิบ / 19,100.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 26 จาก 32

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/06/2565 191  900.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650045ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี

ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00

06/08/2565 192  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02650005ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน 14 เล่ม

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

06/20/2565 193  1,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650032ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

06/10/2565 194  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650034ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

06/17/2565 195  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

5,000.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

5,000.00

06/06/2565 196  2,880.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650937ราคาต่ำสุดผลิตสติกเกอร์ตราสินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,880.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,880.00

06/09/2565 197  10,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650944ราคาต่ำสุดติดตั้งวอเปเปอร์ห้องประชุมน้ำ

ผึ้ง

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

10,000.00

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

10,000.00

06/10/2565 198  75,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650945ราคาต่ำสุดเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

75,000.00

ร้านสวนศรีบรรดิษฐ์ / 

75,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 27 จาก 32

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/14/2565 199  10,680.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650956ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล ร้านสโมสรศิลป์ / 10,680.00 ร้านสโมสรศิลป์ / 10,680.00

06/10/2565 200  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650957ราคาต่ำสุดจัดทำไวนิล ร้านอักษรศิลป์ / 2,000.00 ร้านอักษรศิลป์ / 2,000.00

06/10/2565 201  1,649.90มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650958ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,649.90

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,649.90

06/10/2565 202  6,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650959ราคาต่ำสุดจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ร้าน โอเค ดีไซน์ / 6,500.00 ร้าน โอเค ดีไซน์ / 6,500.00

06/02/2565 203  54,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650960ราคาต่ำสุดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

54,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

54,000.00

06/02/2565 204  80,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650961ราคาต่ำสุดจ้างคีย์ข้อมูลฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

80,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

80,000.00

06/15/2565 205  1,440.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650962ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 1,440.00 ร้านสมายด์ คอม / 1,440.00

06/02/2565 206  1,440.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650964ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 1,440.00 ร้านสมายด์ คอม / 1,440.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 28 จาก 32

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/02/2565 207  60,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650966ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

60,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

60,000.00

06/02/2565 208  15,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650971ราคาต่ำสุดจัดพิมพ์เล่มรายงานฯ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 15,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 15,500.00

06/02/2565 209  45,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650974ราคาต่ำสุดแปลจากไทยฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

45,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

45,000.00

06/02/2565 210  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650976ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

06/02/2565 211  14,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650977ราคาต่ำสุดผู้ช่วยทดสอบสารปนเปื้อนฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

14,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

14,000.00

06/01/2565 212  4,040.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650978ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,040.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,040.00

06/01/2565 213  1,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650979ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,500.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,500.00

06/06/2565 214  43,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650980ราคาต่ำสุดเหมาขุดหลุม นางสาวกติญา  บุญสวน / 

43,200.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

43,200.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:28)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/06/2565 215  53,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650981ราคาต่ำสุดเหมาขุดหลุม นางสาวกติญา  บุญสวน / 

53,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

53,000.00

06/02/2565 216  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650982ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

2,000.00

06/02/2565 217  88,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650983ราคาต่ำสุดเหมาตกแต่งสถานที่ฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

88,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

88,000.00

06/02/2565 218  26,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650984ราคาต่ำสุดป้ายไวนิลฯ ธิงค์ ไอเดีย / 26,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 26,000.00

06/20/2565 219  40,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650986ราคาต่ำสุดเหมาซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่

างสนามเทนนิส

ร้านเก้าวัสดุ / 40,000.00 ร้านเก้าวัสดุ / 40,000.00

06/16/2565 220  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650987ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

15,000.00

ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

15,000.00

06/16/2565 221  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650988ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

06/09/2565 222  14,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650989ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00



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

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/09/2565 223  14,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650990ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00

06/09/2565 224  14,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650991ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

14,500.00

06/23/2565 225  978.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650992ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 978.20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 978.20

06/22/2565 226  620.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650993ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ 

(แบบเข็น)

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 620.00 ร้านออยล์ เซอร์วิส / 620.00

06/14/2565 227  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650994ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

3,000.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

3,000.00

06/14/2565 228  13,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650995ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

13,000.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

13,000.00

06/14/2565 229  11,840.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650996ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

11,840.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

11,840.00

06/21/2565 230  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650997ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มสรุปโครงการ นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 500.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/21/2565 231  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650998ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ ร้านโอเคดีไซน์ / 6,000.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 6,000.00

06/21/2565 232  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02650999ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มสรุปโครงการ นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 500.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 500.00

06/24/2565 233  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651000ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00

06/21/2565 234  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651001ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00

06/13/2565 235  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651002ราคาต่ำสุดป้ายแสดงสถานที่ ธิงค์ ไอเดีย / 5,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 5,000.00

06/14/2565 236  2,393,625.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02651003ราคาต่ำสุดก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกี

ฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนา

มฟุตบอล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

2,393,625.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

2,393,625.00

06/13/2565 237  29,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651004ราคาต่ำสุดเครื่องหมายนักศึกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

คงคาเทียร์ / 29,100.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

คงคาเทียร์ / 29,100.00

06/29/2565 238  2,610.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651012ราคาต่ำสุดเกียรติบัตร นางพิมพ์ชณก  คำเหมือง / 

2,610.00

นางพิมพ์ชณก  คำเหมือง / 

2,610.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/10/2565 239  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651018ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

06/30/2565 240  13,759.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651020ราคาต่ำสุดผลิตน้ำดื่มตรา PCRU นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,759.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,759.00

06/02/2565 241  26,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651025ราคาต่ำสุดป้ายไวนิลฯ ธิงค์ ไอเดีย / 26,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 26,000.00


