
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 89

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 1  2,257.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650088ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  

รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,257.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,257.00

08/03/2565 2  4,892.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650089ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,892.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,892.00

08/08/2565 3  4,837.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650092ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,837.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,837.00

08/09/2565 4  1,410.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650093ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,410.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,410.00

08/11/2565 5  600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650094ราคาต่ำสุดจ้างทำ ตรายาง นางสาวถนิม  สกุลมา / 

600.00

นางสาวถนิม  สกุลมา / 

600.00

08/16/2565 6  1,750.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650095ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 1,750.00 ร้านกิรณา / 1,750.00

08/25/2565 7  12,540.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 12,540.00 ร้านเจียมจิตต์ / 12,540.00

08/19/2565 8  4,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650097ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,500.00

08/31/2565 9  26,616.25กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650098ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 

หมายเลขทะเบียน นข 2558 

เพชรบูรณ์

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

26,616.25

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

26,616.25

08/16/2565 10  14,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650099ราคาต่ำสุดเหมาติดตั้งป้ายแผงเหล็ก 

กรุพื้นคอมโพสิทสำเร็จ

ร้านเคอาร์ต/จดทะเบียนการ

ค้า ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

14,000.00

ร้านเคอาร์ต/จดทะเบียนการ

ค้า ธิงค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ / 

14,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 11  9,890.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650100ราคาต่ำสุดติดตั้งวอเปเปอร์ 

ผนังหน้าห้องอธิการบดี ชั้น 2

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

9,890.00

ร้านคุณปอผ้าม่าน / 

9,890.00

08/18/2565 12  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร 1 รายการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,900.00

08/24/2565 13  10,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02650103ราคาต่ำสุดเอกสารประกอบโครงการ 1 

รายการ

พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,000.00

08/08/2565 14  400,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650031ราคาต่ำสุดจ้างที่ปรึกษาและผู้ให้บริการจัด

ทำเรื่อง 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

400,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

400,000.00

08/09/2565 15  50,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650032ราคาต่ำสุดรายงานประจำปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

และ สารสนเทศ 2564

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 50,000.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 50,000.00

08/22/2565 16  200,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650033ราคาต่ำสุดจ้างที่ปรึกษาและผู้ให้บริการจัด

ทำเรื่อง 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 17  200,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650034ราคาต่ำสุดจ้างที่ปรึกษาและผู้ให้บริการจัด

ทำเรื่อง 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

08/09/2565 18  1,311.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,311.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,311.00

08/23/2565 19  30,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650036ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

30,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

30,000.00

08/23/2565 20  20,080.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650037ราคาต่ำสุดถ่ายอกสาร ร้านกิรณา / 20,080.00 ร้านกิรณา / 20,080.00

08/23/2565 21  12,540.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650038ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 12,540.00 ร้านกิรณา / 12,540.00

08/29/2565 22  2,001.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,001.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,001.00

08/31/2565 23  200,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650040ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาและให้บริการจัดทำเรื่อ

ง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 24  200,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650041ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาและให้บริการจัดทำเรื่อ

ง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

08/31/2565 25  200,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02650042ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาและให้บริการจัดทำเรื่อ

ง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาม พรบ

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด 

(สำนักงานใหญ๋) / 

200,000.00

08/03/2565 26  18,810.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650025ราคาต่ำสุดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ฯ

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 18,810.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 18,810.00

08/05/2565 27  5,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650026ราคาต่ำสุดจัดสถานที่ เจ้านาง / 5,000.00 เจ้านาง / 5,000.00

08/09/2565 28  25,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650027ราคาต่ำสุดทำวีดีทัศน์ นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

08/09/2565 29  25,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650028ราคาต่ำสุดทำวีดีทัศน์ นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

25,000.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

25,000.00

08/11/2565 30  131,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650029ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ เจ้านาง / 131,000.00 เจ้านาง / 131,000.00

08/11/2565 31  4,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650030ราคาต่ำสุดออกแบบและผลิตไวนิล บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 4,000.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 4,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 32  6,400.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650031ราคาต่ำสุดรถดูดสิ่งปฏิกูล นายอุดร  ภูดวงดาษ / 

6,400.00

นายอุดร  ภูดวงดาษ / 

6,400.00

08/11/2565 33  9,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650032ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ เจ้านาง / 9,000.00 เจ้านาง / 9,000.00

08/05/2565 34  18,810.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650033ราคาต่ำสุดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ฯ

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 18,810.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 18,810.00

08/24/2565 35  2,398.50กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650034ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,398.50 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,398.50

08/19/2565 36  283,055.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650035ราคาต่ำสุดทำเครื่องหมายประกอบเครื่องแ

ต่งกายนักศึกษาและกล่องผ้าไห

ม

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

283,055.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

283,055.00

08/29/2565 37  15,300.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650036ราคาต่ำสุดทำป้ายอะคริลิคชื่อห้องปฏิบัติงา

นกองพัฒนานักศึกษา

ร้าน 99 ดีไซน์ / 15,300.00 ร้าน 99 ดีไซน์ / 15,300.00

08/29/2565 38  -  กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650037ราคาต่ำสุดทำป้ายอะคริลิคชื่อห้องปฏิบัติงา

นกองพัฒนานักศึกษา

ร้าน 99 ดีไซน์ / .00 ร้าน 99 ดีไซน์ / .00

08/25/2565 39  29,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02650038ราคาต่ำสุดจำเสื้อเฟรชชี่นักศึกษาภาค 

กศ.ปช.

ร้านเอกชัยการปัก / 

29,000.00

ร้านเอกชัยการปัก / 

29,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 6 จาก 89

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)
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เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 40  30,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650004ราคาต่ำสุดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 30,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 30,000.00

08/11/2565 41  36,750.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650005ราคาต่ำสุดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 36,750.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 36,750.00

08/11/2565 42  10,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650006ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 10,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 10,000.00

08/11/2565 43  4,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650007ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,000.00

08/30/2565 44  400.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650008ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

08/30/2565 45  25,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650009ราคาต่ำสุดค่าป้ายและสติ๊กเกอร์ ธิงค์ ไอเดีย / 25,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 25,000.00

08/30/2565 46  3,900.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650011ราคาต่ำสุดวิเคราะห์/ทดสอบเส้นขนมจีน นางสาวกติญา  บุญสวน / 

3,900.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

3,900.00

08/30/2565 47  4,280.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02650012ราคาต่ำสุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ 

เอ็นไวเทค จำกัด / 4,280.00

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ 

เอ็นไวเทค จำกัด / 4,280.00

08/01/2565 48  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650089ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

50,000.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

50,000.00
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เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 49  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650090ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อฯ นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 15,000.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 15,000.00

08/01/2565 50  2,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650095ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,400.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,400.00

08/01/2565 51  2,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,800.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

2,800.00

08/03/2565 52  47,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650097ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

47,500.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

47,500.00

08/03/2565 53  1,150.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650098ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

1,150.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

1,150.00

08/03/2565 54  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650099ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

08/03/2565 55  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650100ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

08/04/2565 56  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

08/04/2565 57  1,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 1,500.00 ร้านบ้านหนังสือ / 1,500.00
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เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 58  1,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650103ราคาต่ำสุดถายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 1,500.00 ร้านบ้านหนังสือ / 1,500.00

08/03/2565 59  10,450.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650106ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,450.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 10,450.00

08/05/2565 60  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650107ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 3,000.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 3,000.00

08/08/2565 61  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650108ราคาต่ำสุดทำบรรจุภัณฑ์ฯ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

10,000.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

10,000.00

08/08/2565 62  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650109ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

08/08/2565 63  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650110ราคาต่ำสุดทำบรรจุภัณฑ์กล่องใส่ขนมฯ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

15,000.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

15,000.00

08/05/2565 64  9,640.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650111ราคาต่ำสุดออกแบบฯ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 9,640.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 9,640.00

08/05/2565 65  4,950.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650112ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางแขก  บุญมาทัน / 

4,950.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

4,950.00

08/09/2565 66  8,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650113ราคาต่ำสุดจัดทำวิดีโอและป้ายไวนิล นางชลธิชา  ระลึก / 

8,000.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

8,000.00
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เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 67  5,825.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650114ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 5,825.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 5,825.00

08/10/2565 68  20,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

20,500.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

20,500.00

08/10/2565 69  21,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650116ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

21,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

21,000.00

08/02/2565 70  3,940.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 3,940.00 A&P นานาภัณฑ์ / 3,940.00

08/11/2565 71  1,120.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650118ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,120.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,120.00

08/10/2565 72  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650119ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

20,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

20,000.00

08/08/2565 73  5,050.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650120ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

5,050.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

5,050.00

08/11/2565 74  144,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650121ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 144,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 144,500.00

08/15/2565 75  43,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650122ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 43,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 43,500.00
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เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 76  40,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650123ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 40,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 40,500.00

08/10/2565 77  7,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650124ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 7,600.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 7,600.00

08/10/2565 78  19,350.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650125ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร และค่าป้ายฯ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

19,350.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

19,350.00

08/11/2565 79  10,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650126ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

10,800.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

10,800.00

08/15/2565 80  2,470.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650127ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

2,470.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

2,470.00

08/15/2565 81  17,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650128ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางปนิตา  รังวรรณา / 

17,700.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

17,700.00

08/15/2565 82  1,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650129ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,500.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,500.00

08/08/2565 83  40,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650130ราคาต่ำสุดค่าจัดทำผลิตภัณฑ์ฯ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

40,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

40,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2565 84  11,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650131ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,200.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,200.00

08/19/2565 85  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650132ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

08/19/2565 86  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650133ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

50,000.00

08/19/2565 87  57,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650135ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 57,200.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 57,200.00

08/22/2565 88  48,487.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650136ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

48,487.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

48,487.00

08/05/2565 89  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650137ราคาต่ำสุดพิมพ์สติกเกอร์ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

5,000.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

5,000.00

08/02/2565 90  3,940.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650138ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,940.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,940.00

08/05/2565 91  8,640.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650139ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางอิศราพร  ชัยงาม / 

8,640.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

8,640.00

08/09/2565 92  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650140ราคาต่ำสุดป้ายไวนิลฯ นางชลธิชา  ระลึก / 

3,000.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 93  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650141ราคาต่ำสุดจัดทำวิดีโอฯ นางชลธิชา  ระลึก / 

5,000.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

5,000.00

08/22/2565 94  9,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650142ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

9,900.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

9,900.00

08/24/2565 95  2,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650143ราคาต่ำสุดเปลี่ยนสวิทย์เบรค ร้านสมุห์การช่าง / 2,900.00 ร้านสมุห์การช่าง / 2,900.00

08/24/2565 96  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650144ราคาต่ำสุดเปลี่ยนคลัสบน ร้านพัฒนะอะไหล่ยนต์ / 

5,000.00

ร้านพัฒนะอะไหล่ยนต์ / 

5,000.00

08/24/2565 97  14,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650145ราคาต่ำสุดเปลี่ยนดิสเบรคฯ ร้านพัฒนะอะไหล่ยนต์ / 

14,800.00

ร้านพัฒนะอะไหล่ยนต์ / 

14,800.00

08/24/2565 98  120,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650146ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

120,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

120,000.00

08/15/2565 99  7,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650147ราคาต่ำสุดออกแบบสติ๊กเกอร์ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

7,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

7,000.00

08/31/2565 100  945.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650148ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

945.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

945.00

08/31/2565 101  1,015.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650149ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,015.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 102  980.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650150ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

980.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

980.00

08/31/2565 103  770.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650151ราคาต่ำสุดค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

770.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

770.00

08/31/2565 104  2,450.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650152ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,450.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 2,450.00

08/22/2565 105  19,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650153ราคาต่ำสุดเปลี่ยนฟิล์มรถตู้ฯ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 19,000.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 19,000.00

08/19/2565 106  350.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02650154ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 350.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 350.00

08/01/2565 107  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650119ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,000.00

08/01/2565 108  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650125ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00

08/15/2565 109  270.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650126ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 270.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 270.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 110  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650127ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,750.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,750.00

08/05/2565 111  1,140.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650133ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,140.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,140.00

08/08/2565 112  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650136ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

08/08/2565 113  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650137ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

08/08/2565 114  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650138ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

2,500.00

08/02/2565 115  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650143ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

20,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2565 116  17,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650144ราคาต่ำสุดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เอ็นที เทคโนโลยี / 

17,000.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

17,000.00

08/11/2565 117  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650145ราคาต่ำสุดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เอ็นที เทคโนโลยี / 

20,000.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

20,000.00

08/01/2565 118  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650146ราคาต่ำสุดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เอ็นที เทคโนโลยี / 

20,000.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

20,000.00

08/01/2565 119  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650147ราคาต่ำสุดออกแบบตราและบรรจุภัณฑ์ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

20,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

20,000.00

08/15/2565 120  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650150ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

1,250.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

1,250.00

08/18/2565 121  4,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650151ราคาต่ำสุดพิมพ์สติ๊กเกอร์เเละเอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 122  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650152ราคาต่ำสุดพิมพ์สติ๊กเกอร์เเละเอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00 นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00

08/24/2565 123  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650153ราคาต่ำสุดพิมพ์สติ๊กเกอร์เเละเอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,250.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,250.00

08/18/2565 124  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650154ราคาต่ำสุดทำสื่อ และป้าย ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

08/15/2565 125  4,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650155ราคาต่ำสุดทำสื่อ และป้าย นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,000.00

08/03/2565 126  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650156ราคาต่ำสุดทำสื่อ และป้าย ธิงค์ ไอเดีย / 8,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 8,000.00

08/16/2565 127  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650157ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มเเละโบชัวร์ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 5,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 5,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2565 128  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650158ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มเเละโบชัวร์ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 1,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 1,000.00

08/17/2565 129  9,788.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650159ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,788.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,788.00

08/18/2565 130  625.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650160ราคาต่ำสุดจ้างพิพพ์เอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 625.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 625.00

08/16/2565 131  25,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650161ราคาต่ำสุดเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 25,400.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 25,400.00

08/05/2565 132  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650162ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

08/05/2565 133  31,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650163ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

31,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

31,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/20/2565 134  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650164ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารการอบรม นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

08/11/2565 135  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650165ราคาต่ำสุดพิมพ์ฉลากสินค้าเเละตราสินค้า นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 20,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 20,000.00

08/15/2565 136  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650166ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

400.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

400.00

08/05/2565 137  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650167ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 12,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 12,000.00

08/13/2565 138  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650168ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารการอบรม นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

08/05/2565 139  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650169ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 400.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 140  35,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650170ราคาต่ำสุดจ้างเหมาพิมพ์ฉลากสินค้าเเละวิ

เคราะห์โภชนาการ

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 35,800.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 35,800.00

08/24/2565 141  6,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650171ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,400.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,400.00

08/24/2565 142  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650172ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,500.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,500.00

08/24/2565 143  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650173ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,500.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,500.00

08/29/2565 144  18,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650174ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละป้ายไวนิล ร้านดีไซน์ / 18,250.00 ร้านดีไซน์ / 18,250.00

08/29/2565 145  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650175ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละป้ายไวนิล พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 146  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650176ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละจ้างเหมา พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00

08/24/2565 147  9,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650177ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละจ้างเหมา ร้านเรย์มอนด์วาย / 

9,000.00

ร้านเรย์มอนด์วาย / 

9,000.00

08/24/2565 148  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650178ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละจ้างเหมา ร้านดีไซน์ / 750.00 ร้านดีไซน์ / 750.00

08/29/2565 149  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650179ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละป้ายไวนิล พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,500.00

08/29/2565 150  45,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650180ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละป้ายไวนิล ร้านดีไซน์ / 45,750.00 ร้านดีไซน์ / 45,750.00

08/21/2565 151  52,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650181ราคาต่ำสุดทำเอกสารและค่าบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

52,600.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

52,600.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/22/2565 152  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650182ราคาต่ำสุดทำเอกสารและค่าบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,000.00

08/22/2565 153  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650183ราคาต่ำสุดทำเอกสารและค่าบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,250.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,250.00

08/23/2565 154  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650184ราคาต่ำสุดจ้างเหมาออกแบบและทำต้นแบ

บ

นายทิวา  แก้วเสริม / 

10,000.00

นายทิวา  แก้วเสริม / 

10,000.00

08/08/2565 155  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650187ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

1,250.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

1,250.00

08/16/2565 156  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650190ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิชชุลดา  องอาจ / 

600.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

600.00

08/22/2565 157  25,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650192ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์เเละป้ายโ

ฆษณา

เอ็นที เทคโนโลยี / 

25,400.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

25,400.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/22/2565 158  52,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650193ราคาต่ำสุดทำเอกสารและค่าบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

52,600.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

52,600.00

08/11/2565 159  69,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650194ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านดีไซน์ / 69,000.00 ร้านดีไซน์ / 69,000.00

08/10/2565 160  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650195ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00 ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00

08/10/2565 161  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650196ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

08/16/2565 162  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650197ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00 ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00

08/16/2565 163  11,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650198ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายธนภัทร วรปัสสุ / 

11,750.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

11,750.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/20/2565 164  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650199ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00 ร้านก้ายก๊อปปี้ / 2,000.00

08/20/2565 165  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650200ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

08/30/2565 166  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650201ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,250.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,250.00

08/31/2565 167  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650202ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารเเละป้ายไวนิล พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,250.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,250.00

08/15/2565 168  47,125.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650203ราคาต่ำสุดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

47,125.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

47,125.00

08/15/2565 169  55,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650204ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

55,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

55,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 170  11,586.50คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650205ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงและดูแลพาหนะ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

11,586.50

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

11,586.50

08/09/2565 171  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650207ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

08/05/2565 172  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650209ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00 นายปิยพงศ์ บางใบ / 750.00

08/10/2565 173  30,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650210ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและบรรจุภัณฑ์ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

30,250.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

30,250.00

08/16/2565 174  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650211ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

750.00

08/20/2565 175  11,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02650212ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นายธนภัทร วรปัสสุ / 

11,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

11,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2565 176  400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650132ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

400.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

400.00

08/02/2565 177  1,300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650135ราคาต่ำสุดไวนิล,สรุปรูปเล่มโครงการ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,300.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,300.00

08/10/2565 178  540.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650139ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

540.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

540.00

08/15/2565 179  450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650141ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้า้เล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

450.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

450.00

08/11/2565 180  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650144ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/11/2565 181  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650149ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสร,ไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

08/11/2565 182  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650154ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,000.00

08/16/2565 183  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650157ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 184  19,688.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650159ราคาต่ำสุดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

08/04/2565 185  11,128.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650160ราคาต่ำสุดทำสติ๊กเกอร์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

11,128.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

11,128.00

08/04/2565 186  12,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650161ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

12,250.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

12,250.00

08/04/2565 187  7,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650162ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

7,500.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

7,500.00

08/04/2565 188  10,750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650163ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

10,750.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

10,750.00

08/04/2565 189  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650164ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,000.00

08/19/2565 190  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650165ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/11/2565 191  70.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650166ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 70.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 70.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 192  6,070.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650167ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,070.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,070.00

08/10/2565 193  2,617.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650168ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,617.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,617.00

08/10/2565 194  6,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650169ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,650.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,650.00

08/11/2565 195  12,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650170ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,400.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,400.00

08/22/2565 196  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650171ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

750.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

750.00

08/10/2565 197  19,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650172ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ นายอรุณ  สนใจ / 

19,600.00

นายอรุณ  สนใจ / 

19,600.00

08/11/2565 198  9,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650173ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,500.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 9,500.00

08/18/2565 199  16,063.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650174ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

16,063.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

16,063.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 200  8,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650175ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

8,250.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

8,250.00

08/24/2565 201  645.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650176ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

645.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

645.00

08/11/2565 202  1,886.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650177ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,886.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,886.00

08/11/2565 203  8,842.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650178ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

8,842.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

8,842.00

08/22/2565 204  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650180ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/22/2565 205  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650182ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/04/2565 206  5,640.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650183ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,640.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,640.00

08/22/2565 207  2,275.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650184ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,275.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,275.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 208  5,640.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650185ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,640.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,640.00

08/22/2565 209  2,275.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650186ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,275.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,275.00

08/05/2565 210  425.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650187ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

425.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

425.00

08/30/2565 211  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650188ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,000.00

08/11/2565 212  500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650189ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

500.00

08/30/2565 213  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650190ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,000.00

08/04/2565 214  19,688.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650191ราคาต่ำสุดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

08/04/2565 215  7,517.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650192ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

7,517.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

7,517.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 216  11,128.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650193ราคาต่ำสุดทำสติ๊กเกอร์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

11,128.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

11,128.00

08/04/2565 217  377.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650194ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,สติ๊กเกอร์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

377.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

377.00

08/30/2565 218  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650195ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,สติ๊กเกอร์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,250.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,250.00

08/04/2565 219  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650204ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,000.00

08/05/2565 220  15,050.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650205ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

15,050.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

15,050.00

08/04/2565 221  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650206ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

5,000.00

08/05/2565 222  14,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650207ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

14,500.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

14,500.00

08/10/2565 223  9,350.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650208ราคาต่ำสุดสติ๊กเกอร์,ถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

9,350.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

9,350.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 224  9,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650209ราคาต่ำสุดสติ๊กเกอร์ตราสินค้า นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

9,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

9,000.00

08/18/2565 225  37,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650212ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

37,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

37,000.00

08/24/2565 226  5,858.50คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650213ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,858.50 ร้านกิรณา / 5,858.50

08/19/2565 227  5,858.50คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650214ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,858.50 ร้านกิรณา / 5,858.50

08/19/2565 228  9,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650215ราคาต่ำสุดไวนิล,กระเป๋า นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

9,800.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

9,800.00

08/29/2565 229  39,657.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650216ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

39,657.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

39,657.00

08/04/2565 230  275.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650217ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

275.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

275.00

08/29/2565 231  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650218ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 32 จาก 89
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 232  275.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650219ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

275.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

275.00

08/29/2565 233  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650220ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/29/2565 234  450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650221ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

450.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

450.00

08/04/2565 235  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650222ราคาต่ำสุดค่าป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 236  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650223ราคาต่ำสุดค่าป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/04/2565 237  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650224ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 238  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650225ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสาร นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/11/2565 239  26,172.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650226ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 26,172.00 ร้านกิรณา / 26,172.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 240  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650227ราคาต่ำสุดค่าป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 241  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650228ราคาต่ำสุดค่าป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/11/2565 242  27,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650229ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

08/11/2565 243  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650230ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 244  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650231ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/11/2565 245  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650232ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 246  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650233ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/31/2565 247  600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650235ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 600.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 600.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2565 248  2,322.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650236ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,322.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,322.00

08/10/2565 249  6,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650237ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

6,600.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

6,600.00

08/31/2565 250  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650238ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/10/2565 251  6,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650239ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

6,600.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

6,600.00

08/31/2565 252  2,390.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650240ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,390.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,390.00

08/10/2565 253  20,885.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650241ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

08/31/2565 254  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650242ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/10/2565 255  20,885.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650243ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 256  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650244ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/10/2565 257  20,885.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650245ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

08/31/2565 258  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650246ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/10/2565 259  20,885.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650247ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

20,885.00

08/31/2565 260  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650248ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,000.00

08/24/2565 261  414.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650250ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

414.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

414.00

08/18/2565 262  7,590.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650251ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

7,590.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

7,590.00

08/16/2565 263  3,062.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650255ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,062.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,062.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 264  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650256ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 265  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650257ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ป้ายไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/04/2565 266  1,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650258ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,075.00

08/31/2565 267  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650259ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

1,200.00

08/15/2565 268  1,750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650262ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสาร นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,750.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,750.00

08/20/2565 269  4,040.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650264ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 4,040.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,040.00

08/20/2565 270  4,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650265ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายอรุณ  สนใจ / 4,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,000.00

08/20/2565 271  2,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650266ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอรุณ  สนใจ / 2,400.00 นายอรุณ  สนใจ / 2,400.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 272  19,688.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650269ราคาต่ำสุดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

19,688.00

08/24/2565 273  1,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02650270ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,เกียรติบัตร นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,900.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,900.00

08/11/2565 274  19,265.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650207ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 19,265.00 ร้านแพรแก้ว / 19,265.00

08/11/2565 275  6,630.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650208ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,630.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,630.00

08/11/2565 276  25,435.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650209ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 25,435.00 ร้านเจียมจิตต์ / 25,435.00

08/04/2565 277  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650210ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

08/04/2565 278  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650211ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

08/04/2565 279  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650212ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 280  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650213ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

08/15/2565 281  12,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650214ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,000.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,000.00

08/02/2565 282  12,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650215ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,000.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

12,000.00

08/02/2565 283  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650216ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการจัด

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์

ด้านการท่องเที่ยว

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

6,000.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

6,000.00

08/10/2565 284  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650217ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าธูปหอ

ม

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

08/10/2565 285  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650218ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ธูปห

อม

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/10/2565 286  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650219ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ธูปหอม นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/10/2565 287  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650220ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 288  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650221ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าธูปหอม นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/10/2565 289  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650222ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/10/2565 290  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650223ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ไม้กวาดดอ

กหญ้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/10/2565 291  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650224ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าไม้กวาดด

อกหญ้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/10/2565 292  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650225ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้ก

วาดดอกหญ้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/10/2565 293  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650226ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าไม้กวา

ดดอกหญ้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

08/10/2565 294  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650227ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

08/15/2565 295  250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650228ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

250.00

นายชัชากร  คัชมาตย์ / 

250.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 296  695.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650229ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

695.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

695.00

08/15/2565 297  1,225.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650230ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,225.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,225.00

08/02/2565 298  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650231ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

08/02/2565 299  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650232ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกอบบบรรจุภัณฑ์ข้าว

หอมมะลิปลอดสาร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/02/2565 300  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650233ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์พรมเช็ดเท้

า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/02/2565 301  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650234ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์พรม

เช้ดเท้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/02/2565 302  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650235ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าพรมเช็ดเ

ท้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/02/2565 303  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650236ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าพรมเช็

ดเท้า

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2565 304  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650237ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าข้าวห

อมมะลิปลอดสาร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

08/02/2565 305  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650238ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

08/02/2565 306  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650239ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมม

ะลิปลอดสาร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/02/2565 307  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650240ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าข้าวหอมม

ะลิปลอดสาร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/03/2565 308  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650241ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

08/03/2565 309  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650242ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์กระเป๋าถัก

ทอ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/03/2565 310  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650243ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์กระเ

ป๋าถักทอ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/03/2565 311  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650244ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้ากระเป๋าถัก

ทอ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2565 312  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650245ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้ากระเป๋

าถักทอ

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

08/03/2565 313  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650246ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

75.00

08/03/2565 314  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650247ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ตะกร้าจักส

าน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/03/2565 315  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

ตกลงราคา 105PO02650248ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าตะกร้า

จักสาน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

08/03/2565 316  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650249ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าตะกร้าจัก

สาน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/03/2565 317  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650250ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ตะก

ร้าจักสาน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

500.00

08/15/2565 318  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650251ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าผ้าทอ

หลักด่าน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

08/15/2565 319  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650252ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าผ้าทอหลัก

ด่าน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 320  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650253ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าท

อหลักด่่าน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

08/15/2565 321  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650254ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ผ้าทอหลักด้

าน

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

08/15/2565 322  3,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650255ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรม 

2.5 เมตร x 3 เมตร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,840.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,840.00

08/15/2565 323  185.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650256ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

185.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

185.00

08/15/2565 324  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650257ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าตัดเย็บ

ผ้ากันเปื้อนดีดี

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

08/15/2565 325  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650258ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าตัดเย็บผ้ากั

นเปื้อนดีดี

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

08/15/2565 326  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650259ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัดเย็

บผ้ากันเปื้อนดีดี

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,200.00

08/15/2565 327  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650260ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ตัดเย็บผ้ากั

นเปื้อนดีดี

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

2,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 328  3,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650261ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรม 

2.5 เมตร x 3 เมตร

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,840.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,840.00

08/15/2565 329  185.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650262ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

185.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

185.00

08/08/2565 330  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650263ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,000.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,000.00

08/08/2565 331  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650264ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,000.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,000.00

08/15/2565 332  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650265ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้ากล้วย

สไลด์ทอดก็อปกอบ

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

08/15/2565 333  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650266ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้ากล้วยสไล

ด์ทอดก็อปกอบ

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

08/15/2565 334  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650267ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้ว

ยสไลด์ทอดก็อปกอบ

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

08/15/2565 335  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650268ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์กล้วยสไลด์

ทอดก็อปกอบ

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 336  3,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650269ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรม 

25 เมตร x 3 เมตร

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,840.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,840.00

08/15/2565 337  185.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650270ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางอรวรรณ   ดีพา / 185.00 นางอรวรรณ   ดีพา / 185.00

08/15/2565 338  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650271ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าผ้าไทย

วังกวาง

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

08/15/2565 339  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650272ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าผ้าไทยวัง

กวาง

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

08/15/2565 340  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650273ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ผ้าไทยวังก

วาง

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

08/15/2565 341  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650274ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไ

ทยวังกวาง

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,200.00

08/15/2565 342  3,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650275ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรม 

2.5 เมตร x 3 เมตร

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,840.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,840.00

08/15/2565 343  185.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650276ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางอรวรรณ   ดีพา / 185.00 นางอรวรรณ   ดีพา / 185.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2565 344  4,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650277ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รมและค่าถ่ายเอกสาร

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,800.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,800.00

08/10/2565 345  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650278ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

ร้านเจียมจิตต์ / 2,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 2,000.00

08/10/2565 346  990.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650279ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 990.00 ร้านเจียมจิตต์ / 990.00

08/02/2565 347  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650280ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเล่มโครงการ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/15/2565 348  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650281ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

08/15/2565 349  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650282ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มโครงการ นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

2,000.00

08/03/2565 350  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650283ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

1,000.00

08/09/2565 351  1,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650284ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,250.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,250.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 352  1,625.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650285ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,625.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,625.00

08/09/2565 353  2,705.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650286ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,705.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,705.00

08/16/2565 354  6,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650288ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอ

บรม

ร้านทีพี การค้า / 6,200.00 ร้านทีพี การค้า / 6,200.00

08/16/2565 355  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650289ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00

08/05/2565 356  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650290ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 6,000.00 ร้านทีพี การค้า / 6,000.00

08/16/2565 357  6,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650291ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

ร้านวิลสัน การค้า / 6,200.00 ร้านวิลสัน การค้า / 6,200.00

08/16/2565 358  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650292ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00

08/05/2565 359  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650293ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 360  4,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650294ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,800.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,800.00

08/16/2565 361  7,005.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650295ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 7,005.00 ร้านทีพี การค้า / 7,005.00

08/05/2565 362  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650296ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

08/05/2565 363  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650297ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

08/05/2565 364  6,365.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650298ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,365.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,365.00

08/16/2565 365  1,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650299ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์มะข

ามกวน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,300.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,300.00

08/11/2565 366  -  คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650300ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / .00 ร้านทีพี การค้า / .00

08/05/2565 367  4,815.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650301ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,815.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,815.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 368  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650302ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

08/05/2565 369  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650303ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มโครงกา

ร

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,000.00

08/11/2565 370  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650304ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

08/11/2565 371  5,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650305ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 5,900.00 ร้านทีพี การค้า / 5,900.00

08/01/2565 372  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650306ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าผลิตภั

ณฑ์มะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

08/11/2565 373  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650307ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

08/01/2565 374  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650308ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิต

ภัณฑ์มะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

08/11/2565 375  6,465.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650309ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านวิลสัน การค้า / 6,465.00 ร้านวิลสัน การค้า / 6,465.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 376  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650310ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ม

ะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

08/11/2565 377  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650311ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,375.00

08/11/2565 378  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650312ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปเล่มโคร

งการ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/11/2565 379  4,815.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650313ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,815.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,815.00

08/15/2565 380  6,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650314ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

ร้านวิลสัน การค้า / 6,200.00 ร้านวิลสัน การค้า / 6,200.00

08/15/2565 381  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650315ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,000.00

08/15/2565 382  6,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650316ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

ร้านทีพี การค้า / 6,200.00 ร้านทีพี การค้า / 6,200.00

08/15/2565 383  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650317ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 384  1,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650318ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์มะข

ามหวาน

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 1,300.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 1,300.00

08/01/2565 385  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650319ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/01/2565 386  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650320ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/15/2565 387  4,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650321ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,800.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,800.00

08/15/2565 388  7,005.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650322ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 7,005.00 ร้านทีพี การค้า / 7,005.00

08/15/2565 389  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650323ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าสบู่ธร

รมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/15/2565 390  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650324ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าสบู่ธรรมช

าติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/15/2565 391  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650325ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่ธ

รรมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 392  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650326ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์สบู่ธรรมชา

ติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/15/2565 393  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650327ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

08/15/2565 394  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650328ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าครีมบำ

รุงผิวจากธรรมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/15/2565 395  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650329ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าครีมบำรุง

ผิวจากธรรมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/15/2565 396  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650330ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ครีม

บำรุงผิวจากธรรมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/15/2565 397  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650331ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ครีมบำรุงผิ

วจากธรรมชาติ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/15/2565 398  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650332ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/15/2565 399  75.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650333ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

75.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 400  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650334ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้ากล้วย

ฉาบ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 401  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650335ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้ากล้วยฉาบ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 402  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650336ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 403  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650337ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

08/04/2565 404  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650338ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้ว

ยฉาบ

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 405  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650339ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าขนมด

อกจอกสุดฟิน

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 406  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650340ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าขนมดอก

จอกสุดฟิน

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 407  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650341ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ขนมดอกจ

อกสุดฟิน

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 408  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650342ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม

ดอกจอกสุดฟิน

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 409  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650343ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

08/16/2565 410  1,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650344ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์มะข

ามกวน

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,300.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,300.00

08/01/2565 411  3,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650345ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,400.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,400.00

08/05/2565 412  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650346ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าผลิตภั

ณฑ์มะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

08/05/2565 413  -  คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650347ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิต

ภัณฑ์มะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

.00

08/01/2565 414  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650348ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/05/2565 415  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650349ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิต

ภัณฑ์มะขาม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

10,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 416  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650350ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์มะขาม นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

08/05/2565 417  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650351ราคาต่ำสุดค่าจ้างเอกสารประกอบการอบร

ม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/05/2565 418  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650352ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ 

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/05/2565 419  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650353ราคาต่ำสุดค่าจ้างเอกสารประกอบการอบร

ม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/05/2565 420  1,275.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650354ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,275.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,275.00

08/05/2565 421  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650355ราคาต่ำสุดค่าจ้างเอกสารประกอบการอบร

ม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/05/2565 422  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650356ราคาต่ำสุดค่าจ้างถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครง

การ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

08/05/2565 423  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650357ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารสรุปเล่มโครงก

าร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 424  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650358ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/11/2565 425  5,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650359ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 5,900.00 ร้านทีพี การค้า / 5,900.00

08/11/2565 426  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650360ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

ร้านทีพี การค้า / 4,375.00 ร้านทีพี การค้า / 4,375.00

08/11/2565 427  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650361ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,375.00

08/11/2565 428  6,465.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650362ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านทีพี การค้า / 6,465.00 ร้านทีพี การค้า / 6,465.00

08/11/2565 429  4,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650363ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

ร้านทีพี การค้า / 4,375.00 ร้านทีพี การค้า / 4,375.00

08/11/2565 430  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650364ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มโครงกา

ร

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,000.00

08/11/2565 431  4,815.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650365ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,815.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,815.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2565 432  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650366ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

08/04/2565 433  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650367ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้ว

ยอบนน้ำผึ้งวัดขวาง

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/01/2565 434  -  คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650368ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มโครงกา

ร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

.00

08/01/2565 435  3,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650369ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มโครงกา

ร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,300.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,300.00

08/04/2565 436  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650370ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้ำ

ผึ้ง

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 437  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650371ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้ากล้วยอบน้

ำผึ้งวัดขวาง

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 438  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650372ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ยาห

ม่องไพลสุดไฉไล

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 439  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650373ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้ายาหม่องไ

พลสุดไฉไล

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2565 440  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650374ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้ายาหม่

องไพลสุดไฉไล

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/04/2565 441  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650375ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ยาหม่องไ

พลสุดไฉไล

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,000.00

08/04/2565 442  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650376ราคาต่ำสุดค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

1,000.00

08/04/2565 443  2,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650377ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้ากล้วยอ

บน้ำผึ้งวัดขวาง

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,200.00

08/15/2565 444  4,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650378ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ขิงผงสำเร็จ

รูป

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,500.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,500.00

08/15/2565 445  3,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650379ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำตราสินค้าขิงผงสำเร็จรู

ป

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 3,500.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 3,500.00

08/15/2565 446  470.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650380ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 470.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 470.00

08/15/2565 447  4,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650381ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอ

บรม

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,500.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 448  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650382ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มโครงการ นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,500.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,500.00

08/02/2565 449  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650383ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/01/2565 450  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650384ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/01/2565 451  10,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650385ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 10,500.00 ร้านทีพี การค้า / 10,500.00

08/08/2565 452  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650386ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/08/2565 453  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650387ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำตราสินค้าผลิตภัณฑ์ห

มี่กรอบหลากรส

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

08/08/2565 454  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650388ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์หมี่กรอบ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

08/08/2565 455  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650389ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 456  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650390ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำตราสินค้าผลิตภัณฑ์แก้

วไม้ไผ่

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,000.00

08/08/2565 457  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650391ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/08/2565 458  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650392ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิล นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/08/2565 459  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650393ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์แก้วไม้ไผ่ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

20,000.00

08/08/2565 460  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650394ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/08/2565 461  3,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650395ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มโครงกา

ร

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,300.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,300.00

08/08/2565 462  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650396ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/08/2565 463  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650397ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 464  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650398ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว

ไม้ไผ่

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

5,000.00

08/02/2565 465  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650399ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถ นายเอ็ม  สายคำหน่อ / 

5,000.00

นายเอ็ม  สายคำหน่อ / 

5,000.00

08/02/2565 466  7,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650400ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถ นายเอ็ม  สายคำหน่อ / 

7,500.00

นายเอ็ม  สายคำหน่อ / 

7,500.00

08/09/2565 467  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650401ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าผลไม้แปล

งร่าง : อิ่มอก อิ่มใจ

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

08/09/2565 468  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650402ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ผลไม้แปลง

ร่าง :  อิ่มอก อิ่มใจ

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

08/09/2565 469  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650403ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์น้ำพริกริมรั้

ว

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

08/09/2565 470  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650404ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าน้ำพริกริม

รั้ว

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 5,000.00

08/09/2565 471  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650405ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าผลไม้

แปลงร่าง :อิ่มอก อิ่มใจ

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 10,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 10,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 62 จาก 89
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 472  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650406ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าน้ำพริ

กริมรั้ว

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 10,000.00

บริษัท แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ 

จำกัด / 10,000.00

08/23/2565 473  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650407ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 15,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 15,000.00

08/11/2565 474  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650408ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 

ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

08/11/2565 475  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650409ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าสำหรั

บผลิตภัณฑ์หมอนสวยงาม

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/11/2565 476  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650410ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าสำหรั

บผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/11/2565 477  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650411ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบฉลากบรรจุภัณ

ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หมอนสวยง

าม

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/11/2565 478  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650412ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบฉลากบรรจุภัณ

ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสา

น

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 479  2,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650413ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลกา

รดำเนินงาน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,450.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,450.00

08/15/2565 480  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650414ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 

ปรับอากาศ  จำนวน 1 คัน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

08/15/2565 481  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650415ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบฉลากบรรจุภัณ

ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/15/2565 482  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650416ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าสำหรั

บผลิตภัณฑ์เปลถัก

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/15/2565 483  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650417ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าสำหรั

บผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/15/2565 484  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650418ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบฉลากบรรจุภัณ

ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เปลถัก

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

3,000.00

08/15/2565 485  2,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650419ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลกา

รดำเนินงาน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,450.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

2,450.00

08/15/2565 486  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650420ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 

ปรับอากาศ  จำนวน 1 คัน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 487  9,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650421ราคาต่ำสุดค่าเช่าเหมารถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 

ปรับอากาศ  จำนวน 1 คัน

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

9,000.00

08/11/2565 488  1,455.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650422ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,455.00

นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,455.00

08/11/2565 489  1,455.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650423ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,455.00

นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,455.00

08/11/2565 490  1,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650424ราคาต่ำสุดค่าจ้างจัดทำรูปเล่มโครงการ นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,250.00

นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,250.00

08/11/2565 491  1,535.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650425ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,535.00

นางสาวปิยะวัน   เพชรหมี / 

1,535.00

08/11/2565 492  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650426ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าขนมไ

ทยศรีมงคล

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 10,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 10,000.00

08/11/2565 493  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650427ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าขนมไทย

ศรีมงคล

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

08/11/2565 494  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650428ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์(กล่องใส่ข

นม)

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 65 จาก 89

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 495  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650429ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบตราสินค้าพริกแ

ปลงร่างศรีมงคล

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 10,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 10,000.00

08/11/2565 496  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650430ราคาต่ำสุดค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้าพริกแปลง

ร่างศรีมงคล

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

08/11/2565 497  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650431ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์พริกแปลงร่

างศรีมงคล

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 5,000.00

08/24/2565 498  200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650432ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 200.00 นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 200.00

08/25/2565 499  650.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650433ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

650.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

650.00

08/11/2565 500  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650434ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,000.00

08/11/2565 501  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650435ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 3,450.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,450.00

08/17/2565 502  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650436ราคาต่ำสุดค่าจัดทำโปสการ์ดขนาด 4 นิ้ว ร้านโชคบุญมาพาณิชย์ / 

6,000.00

ร้านโชคบุญมาพาณิชย์ / 

6,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 503  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650437ราคาต่ำสุดค่าจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษ

ณ์ผลิตภัณฑ์แบบ PP ขาว เงา 

กันน้ำ

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,600.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,600.00

08/09/2565 504  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02650438ราคาต่ำสุดค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โคร

งการแบบ X-stand ขนาด 

180x80 ซม.

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,600.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,600.00

08/01/2565 505  4,435.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650196ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,435.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

4,435.00

08/01/2565 506  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650197ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

08/01/2565 507  2,395.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650198ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,395.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,395.00

08/01/2565 508  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650199ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,500.00

08/01/2565 509  12,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650200ราคาต่ำสุดจัดพิมพ์สื่อความรู้แผ่นพับ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

12,500.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

12,500.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 510  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650201ราคาต่ำสุดเหมาสร้างสื่อวิดีโอนำเสนอแห่

งท่องเที่ยวตำบลบ้านหวาย

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

15,000.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

15,000.00

08/08/2565 511  17,548.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650202ราคาต่ำสุดตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ

ขิงเชื่อมเสาวรส

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 17,548.00

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 17,548.00

08/08/2565 512  187.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650203ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 187.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 187.00

08/01/2565 513  2,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650204ราคาต่ำสุดแผงอัดพรรณไม้ ร้านเก้าสิบ / 2,550.00 ร้านเก้าสิบ / 2,550.00

08/08/2565 514  350.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650205ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 350.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 350.00

08/08/2565 515  2,740.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650206ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,740.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,740.00

08/01/2565 516  1,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650207ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,800.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,800.00

08/01/2565 517  1,973.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650208ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,973.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,973.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 518  2,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650209ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 2,650.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 2,650.00

08/01/2565 519  9,860.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650210ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,860.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,860.00

08/08/2565 520  102,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650211ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

และจ้างพิมพ์ตราสินค้าต้นแบบ

นายพรทวี กองร้อย / 

102,125.00

นายพรทวี กองร้อย / 

102,125.00

08/08/2565 521  102,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650212ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

และจ้างพิมพ์ตราสินค้าต้นแบบ

นายพรทวี กองร้อย / 

102,125.00

นายพรทวี กองร้อย / 

102,125.00

08/08/2565 522  1,430.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650215ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,430.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,430.00

08/15/2565 523  176.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650216ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 176.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 176.00

08/08/2565 524  26,857.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650217ราคาต่ำสุดพิมพ์กล่อง และพิมพ์สติ๊กเกอร์ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

26,857.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

26,857.00

08/08/2565 525  10,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650218ราคาต่ำสุดพัฒนาตลาดออนไลน์ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

10,000.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

10,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 526  2,309.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650219ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

2,309.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

2,309.00

08/08/2565 527  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650220ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

6,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

6,000.00

08/19/2565 528  272.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650221ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 272.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 272.00

08/08/2565 529  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650222ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

08/08/2565 530  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650223ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

08/08/2565 531  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650224ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,500.00

08/08/2565 532  13,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650225ราคาต่ำสุดพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 13,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 13,000.00

08/08/2565 533  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650226ราคาต่ำสุดผลิตตราสินค้าต้นแบบ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 5,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 534  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650227ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้าต้นแบบ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,000.00

08/08/2565 535  16,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650228ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 16,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 16,000.00

08/08/2565 536  10,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650229ราคาต่ำสุดผลิตผลิตภัณฑ์ฺต้นแบบ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 10,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 10,000.00

08/08/2565 537  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650230ราคาต่ำสุดสติ๊กเกอร์โลโก้สำหรับติดบรรจุ

ภัณฑ์

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,000.00

08/08/2565 538  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650231ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

6,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

6,000.00

08/19/2565 539  19,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650232ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 19,000.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 19,000.00

08/19/2565 540  4,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650233ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,100.00

08/19/2565 541  4,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650234ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,900.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 542  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650235ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,125.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,125.00

08/19/2565 543  2,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650236ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,100.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,100.00

08/19/2565 544  6,380.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650237ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,380.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,380.00

08/19/2565 545  1,760.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650238ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

08/19/2565 546  5,845.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650239ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

08/19/2565 547  1,760.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650240ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

08/19/2565 548  5,845.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650241ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

08/16/2565 549  5,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650242ราคาต่ำสุดพิมพ์ตราสินค้าต้นแบบ ร้านเก้าสิบ / 5,600.00 ร้านเก้าสิบ / 5,600.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 550  4,610.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650243ราคาต่ำสุดพิมพ์ตราสินค้าต้นแบบ ร้านเก้าสิบ / 4,610.00 ร้านเก้าสิบ / 4,610.00

08/19/2565 551  5,845.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650244ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

08/19/2565 552  6,380.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650245ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,380.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,380.00

08/19/2565 553  5,845.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650246ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 5,845.00

08/19/2565 554  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650247ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,125.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 6,125.00

08/19/2565 555  1,760.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650248ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

08/19/2565 556  1,760.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650249ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 1,760.00

08/19/2565 557  2,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650250ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,100.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 2,100.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:03)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 558  1,045.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650251ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,045.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,045.00

08/01/2565 559  750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650252ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00 นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00

08/17/2565 560  1,045.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650253ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,045.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,045.00

08/01/2565 561  1,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650254ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,250.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,250.00

08/23/2565 562  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650255ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายกมล  อยู่สุข / 8,000.00 นายกมล  อยู่สุข / 8,000.00

08/01/2565 563  1,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650256ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,250.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,250.00

08/01/2565 564  750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650257ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00 นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00

08/16/2565 565  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650258ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 74 จาก 89
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 566  4,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650259ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,200.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,200.00

08/01/2565 567  5,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650260ราคาต่ำสุดทำอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในการผลิต

ตะกร้าและผลิตภัณฑ์สานจากเส้

นพลาสติก

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

5,600.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

5,600.00

08/01/2565 568  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650261ราคาต่ำสุดทำชุดอุปกรณ์ผลิตดอกไม้จันทร์

จากเปลือกข้าวโพด

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,500.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

2,500.00

08/18/2565 569  10,420.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650269ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

08/18/2565 570  10,420.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650270ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

08/18/2565 571  10,420.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650271ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

08/18/2565 572  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650272ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00

08/18/2565 573  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650273ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 574  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650274ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00

08/18/2565 575  6,125.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650275ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 6,125.00

08/18/2565 576  10,420.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650276ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,420.00

08/16/2565 577  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650280ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้าต้นแบบ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 15,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 15,000.00

08/16/2565 578  25,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650281ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 25,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 25,000.00

08/16/2565 579  25,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650282ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้าต้นแบบ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 25,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 25,000.00

08/18/2565 580  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650285ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00

08/18/2565 581  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650286ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 582  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650287ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00

08/18/2565 583  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650288ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 3,000.00

08/01/2565 584  1,060.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650291ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,060.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,060.00

08/26/2565 585  3,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650292ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

3,500.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

3,500.00

08/26/2565 586  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650293ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

1,000.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

1,000.00

08/26/2565 587  900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02650294ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 900.00 นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 900.00

08/03/2565 588  700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650152ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

700.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

700.00

08/03/2565 589  20,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650153ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

20,000.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 590  1,764.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650156ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,764.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

1,764.00

08/03/2565 591  14,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650157ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

14,000.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

14,000.00

08/02/2565 592  700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650162ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

700.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

700.00

08/02/2565 593  3,175.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650163ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำเสื้อคอกลม 

สกรีนด้านหน้า เมื่อเด็กเข้าป่า

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,175.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

3,175.00

08/15/2565 594  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650166ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00

08/04/2565 595  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650169ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00

08/01/2565 596  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650171ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางวิชชุลดา  องอาจ / 

10,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

10,000.00

08/24/2565 597  2,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650172ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้าย นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 598  1,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650173ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 1,300.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 1,300.00

08/10/2565 599  18,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650174ราคาต่ำสุดออกแบบและผลิตต้นแบบ ร้านดีไซน์ / 18,400.00 ร้านดีไซน์ / 18,400.00

08/05/2565 600  3,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650175ราคาต่ำสุดออกแบบและผลิตต้นแบบ นายทิวา  แก้วเสริม / 

3,900.00

นายทิวา  แก้วเสริม / 

3,900.00

08/11/2565 601  33,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650180ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

33,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

33,000.00

08/11/2565 602  40,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650181ราคาต่ำสุดเคาน์เตอร์แสดงสินค้า ธิงค์ ไอเดีย / 40,800.00 ธิงค์ ไอเดีย / 40,800.00

08/11/2565 603  8,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650182ราคาต่ำสุดแผ่นพับ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

8,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

8,500.00

08/16/2565 604  6,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650183ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

6,000.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

6,000.00

08/29/2565 605  4,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650184ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

4,000.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

4,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 79 จาก 89
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 606  1,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650185ราคาต่ำสุดเล่มรายงาน นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,800.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,800.00

08/01/2565 607  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650186ราคาต่ำสุดรูปเล่มรายงาน นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,000.00

08/01/2565 608  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650187ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำสื่อวิดีโอ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

10,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

10,000.00

08/08/2565 609  7,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650190ราคาต่ำสุดป้ายชื่อพรรณไม้ ร้านเก้าสิบ / 7,000.00 ร้านเก้าสิบ / 7,000.00

08/24/2565 610  4,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650192ราคาต่ำสุดเอกสารประกอบการอบรม , 

ไวนิล

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

4,800.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

4,800.00

08/24/2565 611  3,950.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650193ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ , 

เล่มรายงาน

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

08/24/2565 612  3,950.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650195ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ , 

เล่มรายงาน

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,950.00

08/01/2565 613  30,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650208ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

30,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

30,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 614  108.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02650210ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

108.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

108.00

08/08/2565 615  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650034ราคาต่ำสุดบำรุงรักษาระบบ Firewall บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

08/19/2565 616  2,775.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

จำนวน 2 รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,775.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,775.00

08/26/2565 617  1,200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650036ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,200.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,200.00

08/30/2565 618  22,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650037ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2 ลูก 

พร้อมเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟ

ฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริ๊ปเปิ้ล 

บี พาวเวอร์ / 22,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริ๊ปเปิ้ล 

บี พาวเวอร์ / 22,800.00

08/30/2565 619  4,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650038ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,900.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,900.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2565 620  1,365.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพ

ร้อมเข้าเล่ม 

โครงการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 

31 สค 65

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

08/25/2565 621  900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02650041ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 900.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 900.00

08/04/2565 622  6,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650061ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณ

ฑ์ Idea Sketch 

และค่าจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Idea Development

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

6,600.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

6,600.00

08/05/2565 623  27,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650062ราคาต่ำสุดค่าจ้างทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

Prototype

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

27,000.00

นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ / 

27,000.00

08/05/2565 624  900.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650063ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี

ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00

08/15/2565 625  24,100.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650064ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ 

ค่าจ้างจัดนิทรรศการและค่าป้าย

ไวนิล

ร้านเก้าสิบ / 24,100.00 ร้านเก้าสิบ / 24,100.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 626  30,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650065ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ 

จัดนิทรรศการและป้ายไวนิล 

ค่าเกียรติบัตรแม่ของนักศึกษาดีเ

ด่นพร้อมกรอบ

ร้านเก้าสิบ / 30,600.00 ร้านเก้าสิบ / 30,600.00

08/10/2565 627  2,200.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650067ราคาต่ำสุดค่าเอกสารประกอบการอบรม ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,200.00

08/15/2565 628  300.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02650068ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 2 

เล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

08/08/2565 629  3,460.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารดำเนินโครงการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,460.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,460.00

08/08/2565 630  3,860.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารดำเนินโครงการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,860.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,860.00

08/09/2565 631  4,802.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650042ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,802.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,802.00

08/11/2565 632  22,720.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

22,720.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

22,720.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 633  16,730.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650044ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 16,730.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 16,730.00

08/31/2565 634  544.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02650048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 544.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 544.00

08/03/2565 635  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651048ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

6,000.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

6,000.00

08/04/2565 636  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651049ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,000.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,000.00

08/14/2565 637  750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651050ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

750.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

750.00

08/27/2565 638  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651051ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,000.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,000.00

08/04/2565 639  40,695.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651054ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 40,695.20

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 40,695.20

08/04/2565 640  18,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651056ราคาต่ำสุดเหมาจัดทำพิธีเปิด ร้านโอเคดีไซน์ / 18,600.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 18,600.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 641  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651057ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบโครงการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00

08/04/2565 642  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651058ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบโครงการ ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,000.00

08/01/2565 643  8,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651060ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

8,400.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

8,400.00

08/08/2565 644  14,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651061ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

14,100.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

14,100.00

08/08/2565 645  18,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651062ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ 

เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุน

เวียน  เศรษฐกิจสีเขียว

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

18,900.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

18,900.00

08/08/2565 646  41,700.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651069ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ 

จ้างพิมพ์เกียรติบัตร 

และจ้างพิมพ์แผ่นพับ

ร้านเก้าสิบ / 41,700.00 ร้านเก้าสิบ / 41,700.00

08/10/2565 647  4,051.26มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651070ราคาต่ำสุดค่าซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อ

ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 4,051.26

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 4,051.26
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 648  12,242,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02651072ราคาต่ำสุดปรับปรุงระบบส่องสว่างสนาม

ฟุตบอล

บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ 

เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด / 

12,242,100.00

บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ 

เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด / 

12,242,100.00

08/15/2565 649  22,791.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

ตกลงราคา 1PO02651073ราคาต่ำสุดซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

22,791.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

22,791.00

08/11/2565 650  2,209.20มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651074ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,209.20

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

2,209.20

08/16/2565 651  36,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651077ราคาต่ำสุดผลิตน้ำดื่มตรา PCRU นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

36,900.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

36,900.00

08/17/2565 652  80,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651078ราคาต่ำสุดจัดทำเว็ปไซต์ บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

80,000.00

บริษัท ทาลาญ่าสตูดิโอ 

แอนด์โปรดักชั่น จำกัด / 

80,000.00

08/11/2565 653  1,749.45มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651096ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กจ 9145 

พช.

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 1,749.45

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ 

จำกัด / 1,749.45

08/29/2565 654  280.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651098ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

280.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

280.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2565 655  82,237.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651102ราคาต่ำสุดเหมาบริการจัดสอบภาษาอังกฤ

ษ (TOEIC)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค

ล 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแ

นลเอสเซสเม้นท์ 

(ประเทศไทย) / 82,237.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค

ล 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแ

นลเอสเซสเม้นท์ 

(ประเทศไทย) / 82,237.00

08/23/2565 656  82,237.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651103ราคาต่ำสุดเหมาบริการจัดสอบภาษาอังกฤ

ษ (TOEIC)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค

ล 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแ

นลเอสเซสเม้นท์ 

(ประเทศไทย) / 82,237.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค

ล 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแ

นลเอสเซสเม้นท์ 

(ประเทศไทย) / 82,237.00

08/23/2565 657  17,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651104ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

17,600.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

17,600.00

08/23/2565 658  11,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651105ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,000.00

08/29/2565 659  13,798.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651106ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 13,798.00 ร้านกิรณา / 13,798.00

08/23/2565 660  13,798.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651107ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 13,798.00 ร้านกิรณา / 13,798.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/21/2565 661  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651108ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,000.00

08/30/2565 662  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651109ราคาต่ำสุดเข้าเล่ม นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

500.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

500.00

08/30/2565 663  7,020.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651110ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 7,020.00

นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 7,020.00

08/22/2565 664  18,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651111ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 18,950.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 18,950.00

08/22/2565 665  1,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651112ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,200.00

08/30/2565 666  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651113ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

15,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

15,000.00

08/22/2565 667  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651114ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

15,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

15,000.00

08/30/2565 668  1,811.25มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,811.25

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

1,811.25
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 669  1,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651116ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,600.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,600.00

08/19/2565 670  4,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651117ราคาต่ำสุดลงพื้นที่สอบถามเเละถ่ายเอกสา

รเเบบสอบถาม

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,250.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,250.00

08/22/2565 671  600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651118ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

600.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

600.00

08/22/2565 672  1,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651119ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,200.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,200.00

08/09/2565 673  18,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651120ราคาต่ำสุดเหมา นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 18,800.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 18,800.00

08/09/2565 674  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651121ราคาต่ำสุดเหมา นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 5,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 5,000.00

08/09/2565 675  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651122ราคาต่ำสุดเหมาทำของ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 8,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 8,000.00

08/10/2565 676  7,550.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651128ราคาต่ำสุดจ้างเหมาทำสื่อ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

7,550.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

7,550.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 677  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651130ราคาต่ำสุดจ้างทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

15,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

15,000.00

08/26/2565 678  34,036.91มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02651132ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถบัสปรับอากา

ศ 40-0265 พช.

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 34,036.91

บริษัท ยูดี ทรัคส์ 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด / 34,036.91


