
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 22

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/01/2565 1  7,445.60กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650082ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 998 

พช.

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,445.60

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

7,445.60

07/06/2565 2  1,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650084ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00

07/20/2565 3  1,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650085ราคาต่ำสุดช่อดอกไม้สด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

07/21/2565 4  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650086ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  

รายการ

พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

07/05/2565 5  2,610.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650023ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,610.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,610.00

07/20/2565 6  5,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650024ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,000.00 ร้านกิรณา / 5,000.00

07/20/2565 7  5,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650025ราคาต่ำสุดเช่าห้องประชุม นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 5,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 5,000.00

07/20/2565 8  3,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650026ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 3,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 22

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2565 9  15,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650027ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/18/2565 10  4,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650021ราคาต่ำสุดรื้อถอนเสารั้วหอพักนักศึกษา นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

4,500.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

4,500.00

07/18/2565 11  9,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650022ราคาต่ำสุดเช่ารถยนต์ปรับอากาศ นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

9,000.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

9,000.00

07/22/2565 12  12,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650023ราคาต่ำสุดตัดชุดครุยวิทยฐานะ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ครุยแองเจิ้ล / 12,600.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ครุยแองเจิ้ล / 12,600.00

07/27/2565 13  8,140.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650024ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,140.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,140.00

07/01/2565 14  700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650073ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

700.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

700.00

07/06/2565 15  2,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650074ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,400.00

07/20/2565 16  1,120.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650076ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,120.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,120.00

07/20/2565 17  525.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650077ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

525.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

525.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/18/2565 18  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650078ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

20,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

20,000.00

07/19/2565 19  1,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650079ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร ชูสาย / 

1,600.00

นางสุภาพร ชูสาย / 

1,600.00

07/19/2565 20  13,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650080ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

13,200.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

13,200.00

07/18/2565 21  29,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650081ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

29,800.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

29,800.00

07/18/2565 22  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650082ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

07/18/2565 23  4,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,500.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,500.00

07/18/2565 24  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

07/20/2565 25  6,250.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,250.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,250.00
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หน้า 4 จาก 22

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2565 26  2,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650086ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 2,000.00

นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 2,000.00

07/25/2565 27  42,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650087ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 42,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 42,000.00

07/19/2565 28  4,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650088ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,500.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,500.00

07/01/2565 29  11,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650100ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

11,000.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

11,000.00

07/08/2565 30  900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650101ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

900.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

900.00

07/11/2565 31  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00

07/01/2565 32  7,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650103ราคาต่ำสุดจ้างเหมาออกแบบและทำต้นแบ

บ

นายทิวา  แก้วเสริม / 

7,200.00

นายทิวา  แก้วเสริม / 

7,200.00
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หน้า 5 จาก 22

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/18/2565 33  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650104ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและสร้างต้นแบบ นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

1,000.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

1,000.00

07/16/2565 34  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650105ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 1,500.00

07/19/2565 35  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650111ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า บริษัท ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ 

จำกัด / 2,500.00

บริษัท ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ 

จำกัด / 2,500.00

07/19/2565 36  14,930.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650112ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

14,930.00

ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

14,930.00

07/20/2565 37  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650113ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00

07/19/2565 38  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650114ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2565 39  1,140.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650115ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

1,140.00

ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

1,140.00

07/20/2565 40  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650116ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและทำกระเป๋า ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,500.00

07/22/2565 41  2,171.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,171.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,171.00

07/22/2565 42  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650118ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

07/05/2565 43  500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650112ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

500.00

07/08/2565 44  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650113ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,500.00

07/04/2565 45  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650116ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/06/2565 46  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650118ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,250.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,250.00

07/01/2565 47  2,904.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650119ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,904.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,904.00

07/25/2565 48  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650121ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00

07/04/2565 49  35,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650123ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 35,400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 35,400.00

07/05/2565 50  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650125ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่ม

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

07/06/2565 51  1,225.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650126ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,225.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,225.00

07/06/2565 52  595.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650127ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

595.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

595.00

07/06/2565 53  1,210.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650129ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,210.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,210.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2565 54  1,590.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650167ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,590.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,590.00

07/07/2565 55  7,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650168ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 7,800.00 ร้านเจียมจิตต์ / 7,800.00

07/11/2565 56  33,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650174ราคาต่ำสุดทำเล่มวารสาร ขนาด A5 ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

33,000.00

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

33,000.00

07/08/2565 57  9,350.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650176ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม ร้านแพรแก้ว / 9,350.00 ร้านแพรแก้ว / 9,350.00

07/08/2565 58  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650185ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

07/04/2565 59  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650187ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์

พร้อมบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

07/04/2565 60  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650188ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำไเล่มคุ่มือมาตรฐานผลิ

ตภัณฑ์ชุมชน

ร้านทีพี การค้า / 15,000.00 ร้านทีพี การค้า / 15,000.00

07/04/2565 61  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650189ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ร้านทีพี การค้า / 10,000.00 ร้านทีพี การค้า / 10,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/04/2565 62  4,670.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650190ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,670.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,670.00

07/04/2565 63  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650191ราคาต่ำสุดพิมพ์ต้นฉบับรายงานผลการดำเ

นินงาน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

07/04/2565 64  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650192ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโ

ครงการ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

07/04/2565 65  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650193ราคาต่ำสุดเหมาถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ตะก

ร้าปอเฮ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

07/04/2565 66  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650194ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าต

ะกร้าปอเฮ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

07/04/2565 67  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650195ราคาต่ำสุดเหมาบันทึกภาพวิดีโอรายงานผ

ลการดำเนินงาน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

15,000.00

07/20/2565 68  48,260.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650196ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

48,260.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

48,260.00

07/07/2565 69  17,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650158ราคาต่ำสุดโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสั

มพันธ์

ร้านเก้าสิบ / 17,300.00 ร้านเก้าสิบ / 17,300.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2565 70  3,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650162ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Color 

Laserjet HP CP1025 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

ม.รภ.พช.60.18.129.0005/4

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 3,900.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 3,900.00

07/18/2565 71  5,980.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650163ราคาต่ำสุดโปสเตอร์ ร้านเก้าสิบ / 5,980.00 ร้านเก้าสิบ / 5,980.00

07/19/2565 72  22,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650164ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องดูดจ่ายสารละลาย 

Dispenser

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 22,000.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 22,000.00

07/22/2565 73  44,458.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650165ราคาต่ำสุดซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

รภ.พช.07.29.04

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

44,458.50

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

44,458.50

07/07/2565 74  4,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650166ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,200.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,200.00

07/07/2565 75  14,973.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650167ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

14,973.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

14,973.00

07/05/2565 76  1,905.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650168ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,905.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,905.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2565 77  2,305.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650169ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,305.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,305.00

07/05/2565 78  2,145.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650170ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,145.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,145.00

07/05/2565 79  3,073.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650171ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,073.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,073.00

07/05/2565 80  2,705.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650172ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,705.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,705.00

07/05/2565 81  3,025.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650173ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,025.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,025.00

07/05/2565 82  2,265.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650174ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,265.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,265.00

07/05/2565 83  4,105.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650175ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,105.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,105.00

07/05/2565 84  1,033.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650176ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,033.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,033.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2565 85  1,465.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650177ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,465.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,465.00

07/05/2565 86  1,785.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650178ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,785.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,785.00

07/05/2565 87  4,935.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650179ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,935.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,935.00

07/05/2565 88  4,935.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650180ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,935.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,935.00

07/07/2565 89  8,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650181ราคาต่ำสุดซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

เครื่องระเหยตัวทำละลายเพื่อน

ำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการ

กลั่นลดความดัน หมายเลขครุภั

บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง 

จำกัด / 8,500.00

บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง 

จำกัด / 8,500.00

07/22/2565 90  2,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650182ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,250.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,250.00

07/27/2565 91  22,268.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650183ราคาต่ำสุดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าพิมพ์เกียรติบัตร 

และโล่รางวัล

ร้านเก้าสิบ / 22,268.00 ร้านเก้าสิบ / 22,268.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2565 92  29,960.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650184ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

รภ.พช.07.195.01/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

29,960.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง / 

29,960.00

07/27/2565 93  42,162.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650185ราคาต่ำสุดซ่อมโต๊ะปฏิบัติการ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 

รภ.พช.01.58.418 และ 

รภ.พช.01.58.419

ร้านเอสพี.อินทีเรีย / 

42,162.00

ร้านเอสพี.อินทีเรีย / 

42,162.00

07/05/2565 94  3,240.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650186ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 

และปริ้นโลโก้ผลิตภัณฑ์

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,240.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,240.00

07/05/2565 95  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650187ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

07/05/2565 96  4,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650188ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

07/05/2565 97  2,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650189ราคาต่ำสุดออกแบบผลิตภัณฑ์ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,800.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,800.00

07/27/2565 98  84,577.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650190ราคาต่ำสุดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

84,577.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

84,577.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/18/2565 99  76,480.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650191ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องโครมาโทกราฟชนิด

ของเหลวประสิทธิภาพสูง 

(HPLC) หมายเลขครุภัณฑ์ 

ม.รภ.พช.59.18.200.0001-4

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

เอ็ม.วี.เทรดดิ้ง / 76,480.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

เอ็ม.วี.เทรดดิ้ง / 76,480.00

07/01/2565 100  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,000.00

07/12/2565 101  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650122ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,000.00

07/06/2565 102  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650126ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 2,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 2,000.00

07/07/2565 103  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650128ราคาต่ำสุดเล่มสรุปโครงการอบรม นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,250.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,250.00

07/04/2565 104  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650129ราคาต่ำสุดเล่มสรุปโครงการอบรม นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,250.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,250.00

07/04/2565 105  2,150.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650130ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 2,150.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 2,150.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2565 106  400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650131ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00

07/05/2565 107  400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650133ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00

07/05/2565 108  1,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650134ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,600.00

07/18/2565 109  400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650135ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 400.00

07/08/2565 110  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650136ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,000.00

07/08/2565 111  4,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650137ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 4,600.00 ร้านบ้านหนังสือ / 4,600.00

07/12/2565 112  550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650138ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นายธีรภัทร  ดีเอม / 550.00 นายธีรภัทร  ดีเอม / 550.00

07/12/2565 113  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650139ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

1,250.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

1,250.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/22/2565 114  2,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650140ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,250.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,250.00

07/12/2565 115  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650141ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,500.00

07/19/2565 116  2,250.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650033ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 2,250.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 2,250.00

07/04/2565 117  3,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650048ราคาต่ำสุดค่าเกียรติบัตรและค่าเอกสารประ

กอบการอบรม

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,600.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,600.00

07/04/2565 118  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650049ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเ

นินโครงการ ภาพประกอบสี

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

07/05/2565 119  3,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650050ราคาต่ำสุดค่าเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมและค่าเ

อกสารประกอบการอบรม

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,600.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,600.00

07/05/2565 120  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650051ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเ

นินโครงการภาพประกอบสี

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

07/11/2565 121  5,200.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650052ราคาต่ำสุดค่าจ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียนจำ

นำพรรษา

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

5,200.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

5,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/11/2565 122  8,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650053ราคาต่ำสุดค่าจ้างวงดนตรีนำขบวน นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

8,500.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

8,500.00

07/11/2565 123  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650054ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเ

นินโครงการ ภาพประกอบสี

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

300.00

07/11/2565 124  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650055ราคาต่ำสุดค่าผ้าอาบน้ำฝนพร้อมสบง นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,500.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

3,500.00

07/11/2565 125  2,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650056ราคาต่ำสุดปัจจัยถวายพระและสังฆทาน นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

2,500.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

2,500.00

07/20/2565 126  455,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650057ราคาต่ำสุดค่าจัดทำถอดแบบภูมิปัญญาบ้าน

เสายองหิน ค่านิทรรศการ 

และค่าสร้างมูลค่าเพิ่ม

ร้านเรย์มอนด์วาย / 

455,000.00

ร้านเรย์มอนด์วาย / 

455,000.00

07/20/2565 127  25,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650058ราคาต่ำสุดค่าจ้างสร้างช่องทางการตลาดออ

นไลน์ SMM Social Media 

Marketing

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

25,000.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

25,000.00

07/20/2565 128  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650059ราคาต่ำสุดค่าทดลองการตลาด 20 

ผลิตภัณฑ์

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

20,000.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

20,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/25/2565 129  810.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

810.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

810.00

07/26/2565 130  9,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650037ราคาต่ำสุดโล่อะคิลิคประกาศเกียรติคุณ ร้านดีไซน์ / 9,000.00 ร้านดีไซน์ / 9,000.00

07/26/2565 131  10,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650038ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00

07/01/2565 132  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651005ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 2 

ล้อ

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

3,000.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

3,000.00

07/01/2565 133  18,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651006ราคาต่ำสุดเอกสารประกอบการอบรม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

18,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

18,000.00

07/01/2565 134  24,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651007ราคาต่ำสุดเอกสารประกอบการอบรม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

07/01/2565 135  185,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651008ราคาต่ำสุดเหมาจัดเตรียมร้านค้าฯ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

185,300.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

185,300.00

07/05/2565 136  3,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651009ราคาต่ำสุดทำป้ายและโปสเตอร์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,100.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,100.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2565 137  660.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651010ราคาต่ำสุดผลิตฉลาก นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

660.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

660.00

07/04/2565 138  2,700.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านแพรแก้ว / 2,700.00 ร้านแพรแก้ว / 2,700.00

07/04/2565 139  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651013ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,000.00

07/12/2565 140  4,356.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651014ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,356.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,356.00

07/12/2565 141  6,016.50มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651015ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 6,016.50 ร้านก๊อปปี้ วัน / 6,016.50

07/12/2565 142  4,356.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651016ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

4,356.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

4,356.00

07/12/2565 143  12,840.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651017ราคาต่ำสุดจัดทำใบปลิว ร้านพิษณุโลก ดอท คอม / 

12,840.00

ร้านพิษณุโลก ดอท คอม / 

12,840.00

07/12/2565 144  67,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651021ราคาต่ำสุดผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร้านโอเคดีไซน์ / 67,500.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 67,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:29)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/12/2565 145  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651022ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มสรุปโครงการ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 500.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 500.00

07/12/2565 146  9,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651023ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ร้านกิรณา / 9,600.00 ร้านกิรณา / 9,600.00

07/12/2565 147  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651024ราคาต่ำสุดจัดทำสรุปเล่มโครงการ นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

500.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

500.00

07/19/2565 148  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651026ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

และทำความสะอาด

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

70,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

70,000.00

07/19/2565 149  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651027ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

และทำความสะอาด

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

70,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

70,000.00

07/19/2565 150  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651028ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

และทำความสะอาด

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

70,000.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

70,000.00

07/19/2565 151  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651029ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

และทำความสะอาด

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 70,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 70,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2565 152  79,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651030ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

79,500.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

79,500.00

07/19/2565 153  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651031ราคาต่ำสุดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมเก็บขน 

และทำความสะอาด

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 70,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 70,000.00

07/22/2565 154  24,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651032ราคาต่ำสุดจ้างผลิตน้ำดื่มตราPCRU นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

24,600.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

24,600.00

07/25/2565 155  120,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651033ราคาต่ำสุดจัดทำเว็ปไซต์ บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

120,000.00

บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

120,000.00

07/25/2565 156  10,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651034ราคาต่ำสุดจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,500.00

07/21/2565 157  1,808.45มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,808.45

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,808.45

07/25/2565 158  3,863.65มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651036ราคาต่ำสุดค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,863.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,863.65
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/25/2565 159  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651037ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือฝึกอบรม A&P นานาภัณฑ์ / 9,000.00 A&P นานาภัณฑ์ / 9,000.00

07/20/2565 160  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651038ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือฝึกอบรม A&P นานาภัณฑ์ / 9,000.00 A&P นานาภัณฑ์ / 9,000.00

07/21/2565 161  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651039ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

07/21/2565 162  750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651040ราคาต่ำสุดทำเกียรติบัตร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

750.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

750.00

07/21/2565 163  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

07/21/2565 164  9,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651042ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล 

และค่าออกแบบและปริ้นโลโก้

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,100.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,100.00

07/21/2565 165  9,133.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,133.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,133.00

07/12/2565 166  9,464.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651044ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 9,464.00


