
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/01/2564 1  5,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640037ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์ราชภัฏเพชรบูรณ์โ

พสต์

ร้านแสงเจริญการพิมพ์ / 

5,000.00

ร้านแสงเจริญการพิมพ์ / 

5,000.00

02/04/2564 2  1,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640038ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

02/04/2564 3  12,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640039ราคาต่ำสุดจัดตกแต่งสถานที่ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

12,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

12,000.00

02/11/2564 4  20,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640040ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางชลิตา  บัวเปรม / 

20,400.00

นางชลิตา  บัวเปรม / 

20,400.00

02/11/2564 5  5,963.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,963.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,963.00

02/22/2564 6  24,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640042ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรถแทกเตอร์ฟอร์ด ตค 

685

นายภิรมย์  ปานแก้ว / 

24,950.00

นายภิรมย์  ปานแก้ว / 

24,950.00

02/11/2564 7  4,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,900.00

02/19/2564 8  160,607.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640044ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 160,607.00

บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 160,607.00

02/02/2564 9  1,056.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640017ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,056.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,056.00

02/02/2564 10  2,080.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640023ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,080.00 เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,080.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/05/2564 11  15,360.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640026ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 15,360.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 15,360.00

02/05/2564 12  1,020.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640027ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,020.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,020.00

02/12/2564 13  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640029ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

02/12/2564 14  1,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640030ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,400.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,400.00

02/09/2564 15  16,290.75คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640031ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 16,290.75

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 16,290.75

02/11/2564 16  2,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640032ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,000.00 เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,000.00

02/22/2564 17  26,845.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640033ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

26,845.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

26,845.00

02/22/2564 18  3,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640034ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,000.00

02/09/2564 19  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

10,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

10,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2564 20  2,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,000.00 เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ / 2,000.00

02/15/2564 21  870.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640037ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

870.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

870.00

02/19/2564 22  1,080.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640039ราคาต่ำสุดค่าอาหารและอาหารว่าง นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,080.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

1,080.00

02/04/2564 23  1,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640018ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ / 

1,600.00

นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ / 

1,600.00

02/02/2564 24  328.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640019ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

328.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

328.00

02/11/2564 25  300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640020ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

300.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

300.00

02/01/2564 26  1,920.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640021ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,920.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,920.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/01/2564 27  720.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640022ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

720.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

720.00

02/15/2564 28  90,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640023ราคาต่ำสุดจ้างจัดทำคำบทบรรยาย 

และบันทึกตัดต่อวิดีโอ

นายศานต์ พานิชสิติ / 

90,000.00

นายศานต์ พานิชสิติ / 

90,000.00

02/01/2564 29  66,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640024ราคาต่ำสุดออกแบบสื่อ 

และเขียนกรอบแสดงเรื่องราว

นายศานต์ พานิชสิติ / 

66,000.00

นายศานต์ พานิชสิติ / 

66,000.00

02/17/2564 30  500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640026ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ / 

500.00

นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ / 

500.00

02/22/2564 31  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640027ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00

02/16/2564 32  2,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640028ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

2,100.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

2,100.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 33  460.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640029ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

460.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

460.00

02/19/2564 34  9,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640032ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิชชุลดา  องอาจ / 

9,900.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

9,900.00

02/19/2564 35  3,920.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640034ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

3,920.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

3,920.00

02/24/2564 36  5,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640038ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

5,500.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

5,500.00

02/23/2564 37  1,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640039ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

1,000.00

02/12/2564 38  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640050ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิชชุลดา  องอาจ / 

12,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

12,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/16/2564 39  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640055ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารแลไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,500.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,500.00

02/15/2564 40  7,473.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640060ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารและไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,473.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,473.00

02/11/2564 41  4,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640067ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,000.00

02/15/2564 42  6,450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640070ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิชชุลดา  องอาจ / 

6,450.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

6,450.00

02/15/2564 43  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640071ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,200.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,200.00

02/08/2564 44  4,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640034ราคาต่ำสุดซ่อมเบาะรถตู้ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,200.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

4,200.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/09/2564 45  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 8,000.00

นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 8,000.00

02/10/2564 46  24,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,900.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,900.00

02/10/2564 47  220.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640037ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 220.00 นายอรุณ  สนใจ / 220.00

02/03/2564 48  18,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640038ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

02/03/2564 49  18,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640039ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

02/03/2564 50  18,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640040ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

18,000.00

02/18/2564 51  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

02/10/2564 52  225.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายวุฒิพงศ์  บัวช้อย / 

225.00

นายวุฒิพงศ์  บัวช้อย / 

225.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2564 53  7,763.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 7,763.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 7,763.00

02/18/2564 54  1,740.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,740.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,740.00

02/23/2564 55  12,820.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640045ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,820.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,820.00

02/25/2564 56  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640047ราคาต่ำสุดตรายาง นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

1,200.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

1,200.00

02/25/2564 57  7,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640048ราคาต่ำสุดรื้อ 

พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

7,000.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

7,000.00

02/19/2564 58  1,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,800.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,800.00

02/19/2564 59  1,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640052ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,800.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,800.00

02/10/2564 60  2,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640054ราคาต่ำสุดไวนิล,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอรุณ  สนใจ / 2,200.00 นายอรุณ  สนใจ / 2,200.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/16/2564 61  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640062ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,000.00

02/16/2564 62  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640063ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,000.00

02/02/2564 63  16,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640075ราคาต่ำสุดซ่อมแซมป้าย 

คณะวิทยาการจัดการ

ร้านอักษรศิลป์ / 16,500.00 ร้านอักษรศิลป์ / 16,500.00

02/04/2564 64  19,880.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640076ราคาต่ำสุดชุดทำความร้อนเครื่องถ่ายเอกสา

ร

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

19,880.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

19,880.00

02/04/2564 65  5,911.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640077ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,911.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,911.00

02/04/2564 66  5,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640078ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,500.00

02/04/2564 67  9,985.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640079ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,985.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,985.00

02/16/2564 68  6,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640083ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 6,500.00 ร้านเจียมจิตต์ / 6,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/16/2564 69  6,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

6,500.00

02/17/2564 70  6,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,500.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,500.00

02/02/2564 71  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640089ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

02/02/2564 72  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640090ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

02/02/2564 73  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640091ราคาต่ำสุดเช่าสถานที่ นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,500.00

02/02/2564 74  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640092ราคาต่ำสุดค่าเช่าสถานที่ นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,500.00

02/02/2564 75  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640093ราคาต่ำสุดทำเอกสารองค์ความรู้การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00

02/24/2564 76  9,780.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640094ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,780.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,780.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/04/2564 77  1,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640095ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายธีรภัทร  ดีเอม / 

1,400.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

1,400.00

02/15/2564 78  400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640096ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

400.00

02/03/2564 79  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640112ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นางปราณีต   ใจหนัก / 

5,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

5,000.00

02/02/2564 80  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640113ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

02/03/2564 81  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640114ราคาต่ำสุดเช่าสถานที่ นางปราณีต   ใจหนัก / 

3,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

3,000.00

02/02/2564 82  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640115ราคาต่ำสุดทำเอกสารองค์ความรู้เพื่อกำหน

ดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตำแห

น่งผลิตภัณฑ์

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00

02/03/2564 83  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640116ราคาต่ำสุดทำเอกสารองค์ความรู้เพื่อกำหน

ดกลุ่มลูกค้่าเป้าหมายและตำแห

น่งผลิตภัณฑ์

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/02/2564 84  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640117ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

02/02/2564 85  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640118ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

02/02/2564 86  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640119ราคาต่ำสุดทำเอกสารองค์ความรู้การสร้างม

าตรฐานที่พักโฮมสเตย์และสร้า

งเส้นทาง่ท่องเที่ยวชุมชน

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,000.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,000.00

02/02/2564 87  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640120ราคาต่ำสุดทำเอกสารองค์ความรู้การสร้างม

าตรฐานที่พักโฮมสเตย์และสร้า

งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,000.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,000.00

02/11/2564 88  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640122ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,000.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,000.00

02/11/2564 89  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640123ราคาต่ำสุดค่าเช่าสถานที่ นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,500.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,500.00

02/11/2564 90  900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640124ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

900.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

900.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2564 91  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640125ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,500.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,500.00

02/22/2564 92  1,350.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640126ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,350.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,350.00

02/22/2564 93  1,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640128ราคาต่ำสุดทำเล่มประกอบการอบรม นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,200.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,200.00

02/22/2564 94  3,840.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640129ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,840.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,840.00

02/02/2564 95  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640147ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

5,000.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

5,000.00

02/02/2564 96  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640153ราคาต่ำสุดเช่าเหมารถตู้ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

2,500.00

02/22/2564 97  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640169ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,000.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,000.00

02/24/2564 98  120,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640181ราคาต่ำสุดออกแบบกราฟฟิค นางอรวรรณ   ดีพา / 

120,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

120,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/24/2564 99  150,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640182ราคาต่ำสุดทำสื่อมัลติมิเดีย นางอรวรรณ   ดีพา / 

150,000.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

150,000.00

02/24/2564 100  150,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640187ราคาต่ำสุดบันทึกภาพวิดีโอ ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

150,000.00

ร้านจัดวาง สตูดิโอ / 

150,000.00

02/22/2564 101  1,050.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640226ราคาต่ำสุดทำเกียรติบัตร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,050.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,050.00

02/22/2564 102  36,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640227ราคาต่ำสุดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมผลิ

ตภัณฑ์ต้นแบบ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

36,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

36,000.00

02/22/2564 103  36,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640228ราคาต่ำสุดวิเคราะห์และสร้างบรรจุภัณฑ์ต้

นแบบ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

36,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

36,000.00

02/22/2564 104  12,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640229ราคาต่ำสุดถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ภาพเคลื่อ

นไหวผลิตภัณฑ์

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

12,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

12,000.00

02/22/2564 105  2,550.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640230ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,550.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,550.00

02/22/2564 106  1,750.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640231ราคาต่ำสุดทำโปสเตอร์ Coffee taster 

flavor eheet

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,750.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,750.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2564 107  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640233ราคาต่ำสุดทำเล่มบัญชีครัวเรือน นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,000.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,000.00

02/22/2564 108  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640234ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 10,000.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 10,000.00

02/22/2564 109  2,930.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640235ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 2,930.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 2,930.00

02/22/2564 110  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640236ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 2,500.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 2,500.00

02/22/2564 111  3,668.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640237ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,668.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 3,668.00

02/22/2564 112  1,560.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640238ราคาต่ำสุดพิมพ์ต้นฉบับรายงานผลการดำเ

นินงาน

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 1,560.00

นายณัฏฐ์วัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 1,560.00

02/22/2564 113  90,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640247ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

90,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

90,000.00

02/22/2564 114  60,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640248ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือการพัฒนาคุณภาพผ

ลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

การวางแผนการตลาด

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

60,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

60,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2564 115  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640249ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือการวางแผนการตลา

ดและการทำสื่อประชาสัมพันธ์อ

อนไลน์

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

02/22/2564 116  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640250ราคาต่ำสุดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไท

ยภูเขาเพื่อยกระดับสินค้าสู่ระดั

บสากล

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

5,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

5,000.00

02/22/2564 117  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640251ราคาต่ำสุดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางกา

รจัดจำหน่าย

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

02/22/2564 118  5,620.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640252ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

5,620.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

5,620.00

02/22/2564 119  7,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640253ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

7,800.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

7,800.00

02/22/2564 120  40,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640254ราคาต่ำสุดถ่ายภาพนิ่ง สินค้า ผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

40,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

40,000.00

02/11/2564 121  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640255ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสิน

ค้า

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2564 122  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640256ราคาต่ำสุดเหมาทำ Facebook page 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสิ

นค้า

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00

02/11/2564 123  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640257ราคาต่ำสุดถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

10,000.00

02/11/2564 124  25,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640258ราคาต่ำสุดทำบรรจุภัณฑ์ นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

25,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

25,000.00

02/11/2564 125  750.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640259ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

750.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

750.00

02/11/2564 126  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640260ราคาต่ำสุดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมผลิ

ตภัณฑ์ต้นแบบ

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

20,000.00

02/11/2564 127  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640261ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4 สี นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

15,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

15,000.00

02/11/2564 128  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640262ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือการพัฒนาคุณภาพผ

ลิตภัณฑ์  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

การวางแผนการตลาด

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

15,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2564 129  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640263ราคาต่ำสุดทำรายงานสรุปผลโครงการ นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

2,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

2,000.00

02/11/2564 130  1,150.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640264ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

1,150.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

1,150.00

02/04/2564 131  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640032ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้านเก้าสิบ / 5,000.00 ร้านเก้าสิบ / 5,000.00

02/05/2564 132  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640033ราคาต่ำสุดกระดาษเขียนตอบ 

กระดาษคำตอบ 

และซองข้อสอบ

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

30,000.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

30,000.00

02/05/2564 133  6,816.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640034ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,816.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,816.00

02/05/2564 134  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

1,000.00

นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

1,000.00

02/04/2564 135  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640037ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,000.00

02/16/2564 136  1,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/17/2564 137  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 2,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 2,000.00

02/17/2564 138  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640044ราคาต่ำสุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 6,000.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 6,000.00

02/19/2564 139  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,500.00

02/19/2564 140  1,170.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,170.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,170.00

02/19/2564 141  575.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

575.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

575.00

02/04/2564 142  2,030.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,030.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,030.00

02/04/2564 143  2,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640049ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,750.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,750.00

02/24/2564 144  2,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 2,000.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 2,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 145  1,383.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640080ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร และป้ายไวนิล นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,383.00

นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,383.00

02/25/2564 146  12,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640081ราคาต่ำสุดเหมาทำชุดสาธิตโมเดลโคกหน

องหนา

นายฉลาด  ยืนยาว / 

12,000.00

นายฉลาด  ยืนยาว / 

12,000.00

02/01/2564 147  121,017.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640131ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้อ

งปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 2017

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 121,017.00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 121,017.00

02/01/2564 148  2,510.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640012ราคาต่ำสุดทำป้าย , 

เอกสารประกอบการอบรม

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,510.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,510.00

02/01/2564 149  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640013ราคาต่ำสุดจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,250.00

02/18/2564 150  2,330.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640014ราคาต่ำสุดทำป้ายไวนิล,จัดทำเอกสารประ

กอบการอบรม

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

2,330.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

2,330.00

02/18/2564 151  1,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640015ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มรายงานสรุปผลโครงก

าร

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,250.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,250.00

02/18/2564 152  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640016ราคาต่ำสุดจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/18/2564 153  5,620.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640017ราคาต่ำสุดเหมาทำตราสินค้า นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

5,620.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

5,620.00

02/18/2564 154  11,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640018ราคาต่ำสุดจัดทำสติ๊กเกอร์ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

11,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

11,000.00

02/18/2564 155  34,280.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640024ราคาต่ำสุดเหมาตกแต่งสถานที่,บันทึกเทป,

เหมาทำผลิตภัณฑ์,ไวนิล,โฟมบ

อร์ด

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

34,280.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

34,280.00

02/18/2564 156  1,050.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640025ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มรายงานสรุปผลโครงก

าร

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,050.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,050.00

02/05/2564 157  450.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640026ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม จำนวน  1  

รายการ

นางศรัญญา  ตรีทศ / 450.00 นางศรัญญา  ตรีทศ / 450.00

02/09/2564 158  900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640027ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

900.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

900.00

02/17/2564 159  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640028ราคาต่ำสุดค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

จำนวน  1  ระบบ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/15/2564 160  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640029ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปดครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 300.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 300.00

02/19/2564 161  735.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640030ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร 

ประกอบการอบรม 

พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

735.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

735.00

02/16/2564 162  1,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640031ราคาต่ำสุดค่าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเต

อร์ Note Book ยี่ห้อ ACER 

หมายเลขครุภัณฑ์  จำนวน  1  

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,600.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,600.00

02/19/2564 163  100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640032ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 100.00

02/01/2564 164  4,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640008ราคาต่ำสุดทำสมุดบันทึก และทำเข็มกลัด นางอรทัย  เพชระบูรณิน / 

4,800.00

นางอรทัย  เพชระบูรณิน / 

4,800.00

02/01/2564 165  4,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640009ราคาต่ำสุดทำสมุดบันทึก และทำเข็มกลัด นางอรทัย  เพชระบูรณิน / 

4,800.00

นางอรทัย  เพชระบูรณิน / 

4,800.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/09/2564 166  5,320.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640010ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,320.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,320.00

02/17/2564 167  3,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640011ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

02/08/2564 168  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640231ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

02/04/2564 169  502,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02640232ราคาต่ำสุดก่อสร้างถนนเส้นรองภายในม

หาวิทยาลัย  ตำบลสะเดียง  

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ 

งาน

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 502,200.00

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 502,200.00

02/10/2564 170  2,557,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02640233ราคาต่ำสุดจ้างปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

2,557,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

2,557,800.00

02/01/2564 171  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640234ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางเสาวภา  ชูมณี / 

3,000.00

นางเสาวภา  ชูมณี / 

3,000.00

02/11/2564 172  5,295.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640235ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,295.00 ร้านกิรณา / 5,295.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2564 173  13,860.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640236ราคาต่ำสุดเหมาติดตั้งสมาร์ทบอร์ดปิดช่อง

ลม

นายหนึ่ง  เซ็งชื่น / 

13,860.00

นายหนึ่ง  เซ็งชื่น / 

13,860.00

02/01/2564 174  2,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640237ราคาต่ำสุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางเสาวภา  ชูมณี / 

2,400.00

นางเสาวภา  ชูมณี / 

2,400.00

02/19/2564 175  3,197,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02640238ราคาต่ำสุดจ้างปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

3,197,250.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองดี / 

3,197,250.00

02/22/2564 176  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640239ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 5,000.00

นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 5,000.00

02/28/2564 177  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640240ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.อภิญญา  เจริญรัตน์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

02/28/2564 178  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640241ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.กันทิมา  บุญสว่าง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

02/28/2564 179  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640242ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายศักดา  พุทธศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 180  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640243ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุทธิดา  ฟักปิ่น

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/28/2564 181  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640244ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุทธิดา  ฟักปิ่น

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / .00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / .00

02/28/2564 182  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640245ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปรมาภรณ์  ขันธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 183  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640246ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วารุณี  อำคาหล้า

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 184  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640247ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรจิรา  หอมละออ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 185  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640248ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ยุภาพรรณ  ศิริวงษ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 186  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640249ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รุจิรา  ปิ่นแก้ว

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 187  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640250ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุดารัตน์  คำพีระ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 188  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640251ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชวิศ  คล้ายวิมุติ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 26 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/28/2564 189  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640252ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รื่นฤดี  สีมังกร

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 190  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640253ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ภาณุมาศ  เที่ยงธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 191  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640254ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ทิภาพร  คำอินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 192  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640255ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.กัญญาณัฐ  ฝาระลึก

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 193  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640256ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วราภรณ์  สมศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 194  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640257ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายสิทธิกร  สายบุญเรือง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 195  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640258ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปัญจรัศม์  

ณัฏฐิศาชคเดช

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 196  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640259ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.เนตรนภา  อ่อนตา

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/28/2564 197  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640260ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชิงชัย  โนนคำ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 198  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640261ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อุรัตน์ชนก  ตันยศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 199  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640262ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธรรมศิริ สิทธิฤทธิ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 200  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640263ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรอุมา  แก้วดู

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 201  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640264ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธัญพิชชา  ยาดี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 7,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 7,000.00

02/28/2564 202  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640265ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายพศวีร์  ก๊กมาศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 7,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 7,000.00

02/28/2564 203  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640266ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รัชนีกร  กำมาทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 204  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640267ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุพัตรา  พรหมมินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/28/2564 205  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640268ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ดวงทิพย์  แก้วทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 206  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640269ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติานขอ

ง น.ส.นงนภัส  ปิ่นสุข

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 207  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640270ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.จิราวรรณ  ทรัพย์สิน

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/28/2564 208  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640271ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปกิบัติงานข

อง น.ส.ณัฐธิดา  แก้วณรงค์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

02/02/2564 209  2,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640274ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,500.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,500.00

02/22/2564 210  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640275ราคาต่ำสุดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

20,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

20,000.00

02/25/2564 211  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640322ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

นส.เพ็ญนภา  เชียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 212  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640324ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  สายทอง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 213  165,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640326ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

165,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

165,000.00

02/25/2564 214  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640327ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 215  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640329ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรรณสุดา  คำย้อม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 216  165,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640331ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

165,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

165,000.00

02/25/2564 217  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640332ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 218  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640334ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐกิตติ์  รักษาพล

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 219  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640335ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชุลีกร  แดนเมือง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/22/2564 220  1,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640346ราคาต่ำสุดจ้างทำไวนิล(คณะวิทยาศาตร์) นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,800.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,800.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/22/2564 221  1,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640348ราคาต่ำสุดจ้างปร้ินสติ๊กเกอร์(คณะวิทยาศา

สตร์)

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,050.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,050.00

02/23/2564 222  3,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640350ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล และ 

ปริ๊นท์สติกเกอร์

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

3,250.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

3,250.00

02/23/2564 223  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640369ราคาต่ำสุดจ้าทำผลิตภัณฑ์แสดงผลงาน 

(สถาบันวิจัย)

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

02/25/2564 224  3,284.95มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640399ราคาต่ำสุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,284.95

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 3,284.95

02/22/2564 225  28,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640442ราคาต่ำสุดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

28,000.00

นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

28,000.00

02/25/2564 226  94,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640468ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

94,200.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

94,200.00

02/25/2564 227  4,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640469ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

02/25/2564 228  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640471ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.กัญญารัตน์  ถมยา

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 229  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640482ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.อภิญญา  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

02/25/2564 230  4,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640515ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ธนิถา  ทีปกรนราพิตร

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

02/25/2564 231  2,333.38มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640517ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  ขุนแก้ว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

02/25/2564 232  4,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640519ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางพัชรินทร์  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

02/25/2564 233  2,333.38มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640520ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.จิราภรณ์  สุขเกษม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

02/25/2564 234  4,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640521ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วาสนา  เขียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,200.00

02/25/2564 235  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640522ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรญา  แก้วคง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

02/25/2564 236  7,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640523ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ปริญญา  พวงมาลี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

7,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 237  2,333.38มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640605ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายศุภกิตติ์  กุลเกลี้ยง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,333.38

02/01/2564 238  264,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640607ราคาต่ำสุดปรับปรุงป้ายถนนบอกสถานที่ใ

นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สุขเสาร์หงษ์ / 264,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สุขเสาร์หงษ์ / 264,000.00

02/22/2564 239  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640609ราคาต่ำสุดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

20,000.00

นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

20,000.00

02/22/2564 240  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640610ราคาต่ำสุดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

8,000.00

นายณัฐพงษ์  อุตตโม / 

8,000.00

02/23/2564 241  2,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640614ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล และ 

ปริ๊นท์สติกเกอร์

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,200.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,200.00

02/23/2564 242  2,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640615ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล และ 

ปริ๊นท์สติกเกอร์

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,200.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

2,200.00

02/23/2564 243  1,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640616ราคาต่ำสุดพิมพ์ป้ายไวนิล และ 

ปริ๊นท์สติกเกอร์

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,050.00

นางวรัญญา  หมวกน่วม / 

1,050.00

02/26/2564 244  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640623ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 4,500.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 4,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/26/2564 245  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640624ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 4,500.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 4,500.00

02/26/2564 246  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640690ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 3,000.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 3,000.00

02/25/2564 247  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640736ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

นส.เพ็ญนภา  เชียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 248  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640737ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  สายทอง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 249  1,750,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02640738ราคาต่ำสุดก่อสร้างถนนเส้นรองภายในม

หาวิทยาลัย  ตำบลสะเดียง  

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ 

งาน

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 1,750,000.00

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 1,750,000.00

02/25/2564 250  1,171,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO02640739ราคาต่ำสุดก่อสร้างถนนเส้นรองภายในม

หาวิทยาลัย  ตำบลสะเดียง  

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ 

งาน

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 1,171,800.00

บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา 

จำกัด / 1,171,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 251  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640741ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 252  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640742ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรรณสุดา  คำย้อม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 253  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640743ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 254  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640744ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐกิตติ์  รักษาพล

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 255  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640745ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชุลีกร  แดนเมือง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 256  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640746ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายศุภกิตติ์  กุลเกลี้ยง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 257  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640747ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.จิราภรณ์  สุขเกษม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 258  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640748ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  ขุนแก้ว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 35 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 259  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640749ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.อภิญญา  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 260  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640750ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรญา  แก้วคง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 261  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640751ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ปริญญา  พวงมาลี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 262  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640752ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.กัญญารัตน์  ถมยา

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 263  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640753ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางพัชรินทร์  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 264  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640754ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 265  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640755ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วาสนา  เขียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 266  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640756ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ธนิถา  ทีปกรนราพิตร

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/23/2564 267  5,030.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02640955ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ป้ายไวนิล นายกมลวิช ลอยมา / 

5,030.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

5,030.00

02/01/2564 268  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641063ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปทิตตา  เตจะวัน

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

02/01/2564 269  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641064ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปทิตตา  เตจะวัน

นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00 นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00

02/01/2564 270  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641065ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวไอยราวัณ  รินทร์วงศ์์

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

02/01/2564 271  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641068ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาววิลาสินี ลู่ทอง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

02/01/2564 272  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641069ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายคธาวุฒิ  อ่อนศรี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

02/01/2564 273  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641070ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายประพันธ์  โสรส

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

02/01/2564 274  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641071ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/01/2564 275  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641072ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00 นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00

02/01/2564 276  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641073ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

02/01/2564 277  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641074ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางอลิษ

า  พาทา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

02/01/2564 278  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641075ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเสฏฐวุฒิ  ประสาทพร

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

02/01/2564 279  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641076ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางธนกมล ยศปัญญา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

02/01/2564 280  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641077ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวนรีกานต์  นารี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

02/01/2564 281  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641078ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานของนาง

สาวไพลิน ปานดิษฐ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

02/01/2564 282  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641079ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวศุภกานต์ จ่าจำเริญ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/01/2564 283  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641080ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานา

ยกฤษดา  อ่่อนคง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

02/01/2564 284  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641081ราคาต่ำสุดจ้างเเหมาบริการการปฏิบัติงาน

นายธรรมรัฐ มหาราช

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

02/23/2564 285  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641120ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้า,ผลิตสติ๊กเกอ

ร์ตราสินค้า

นายกมลวิช ลอยมา / 

8,000.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

8,000.00

02/23/2564 286  18,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641121ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้า,ผลิตสติ๊กเกอ

ร์ตราสินค้า

นายกมลวิช ลอยมา / 

18,000.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

18,000.00

02/25/2564 287  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641235ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ปริญญา  พวงมาลี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 288  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641239ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ธนิถา  ทีปกรนราพิตร

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 289  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641242ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐกิตติ์  รักษาพล

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 290  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641246ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 39 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 291  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641247ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.จิราภรณ์  สุขเกษม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 292  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641248ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชุลีกร  แดนเมือง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 293  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641249ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.กัญญารัตน์  ถมยา

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 294  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641251ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  ขุนแก้ว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 295  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641252ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.อภิญญา  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 296  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641253ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางพัชรินทร์  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 297  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641254ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 298  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641255ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรญา  แก้วคง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 299  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641256ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายศุภกิตติ์  กุลเกลี้ยง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 300  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641257ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 301  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641258ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  สายทอง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 302  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641259ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรรณสุดา  คำย้อม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 303  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641260ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วาสนา  เขียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 304  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641261ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

นส.เพ็ญนภา  เชียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/23/2564 305  42,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641271ราคาต่ำสุดป้าย,แผ่นพับ นายกมลวิช ลอยมา / 

42,200.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

42,200.00

02/25/2564 306  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641453ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

นส.เพ็ญนภา  เชียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 41 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 307  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641454ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  สายทอง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 308  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641455ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 309  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641456ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชุลีกร  แดนเมือง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 310  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641457ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐกิตติ์  รักษาพล

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 311  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641458ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรรณสุดา  คำย้อม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 312  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641459ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 313  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641460ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ธนิถา  ทีปกรนราพิตร

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 314  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641461ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางพัชรินทร์  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 42 จาก 45

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 315  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641462ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วาสนา  เขียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 316  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641463ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 317  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641464ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.กัญญารัตน์  ถมยา

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 318  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641465ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ปริญญา  พวงมาลี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 319  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641466ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.อภิญญา  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 320  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641467ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรญา  แก้วคง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 321  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641468ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายศุภกิตติ์  กุลเกลี้ยง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 322  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641469ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.จิราภรณ์  สุขเกษม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 323  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641470ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  ขุนแก้ว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 324  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641709ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

นส.เพ็ญนภา  เชียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 325  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641710ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  สายทอง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 326  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641711ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชัญญา  รักสกุลทวี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 327  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641712ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรรณสุดา  คำย้อม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 328  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641713ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายวัชพงศ์  องอาจ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 329  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641733ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐกิตติ์  รักษาพล

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 330  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641734ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ชุลีกร  แดนเมือง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:20)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 331  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641735ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายศุภกิตติ์  กุลเกลี้ยง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 332  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641736ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.จิราภรณ์  สุขเกษม

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 333  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641737ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.สุดารัตน์  ขุนแก้ว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

5,000.00

02/25/2564 334  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641750ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.อภิญญา  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 335  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641757ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วรญา  แก้วคง

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 336  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641758ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ปริญญา  พวงมาลี

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 337  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641759ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.กัญญารัตน์  ถมยา

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

15,000.00

02/25/2564 338  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641802ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางพัชรินทร์  ลุงคะ

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/25/2564 339  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641803ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายเจษฎา  จันทร์ปลาด

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 340  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641804ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.วาสนา  เขียงแถว

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

02/25/2564 341  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641805ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นส.ธนิถา  ทีปกรนราพิตร

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

9,000.00


