
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/09/2564 1  15,661.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640076ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,661.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,661.00

07/06/2564 2  332.77กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640077ราคาต่ำสุดซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารช่ออินท

นิล

บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 332.77

บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 332.77

07/06/2564 3  52,739.23กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640078ราคาต่ำสุดซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารช่ออินท

นิล

บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 52,739.23

บริษัท  ทีอาร์.เอลลิเวเตอร์  

จำกัด / 52,739.23

07/21/2564 4  10,085.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640079ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นข 

1104 พช.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

10,085.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ 

คาร์เซอร์วิส 

(สำนักงานใหญ่) / 

10,085.00

07/29/2564 5  4,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640080ราคาต่ำสุดจ้างทำใบเสร็จรับเงิน บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 4,800.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 4,800.00

07/29/2564 6  13,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640081ราคาต่ำสุดใบเสร็จรับเงิน บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

13,500.00

บริษัท ดีดี การพิมพ์ และ 

บรรจุภัณฑ์ จำกัด / 

13,500.00

07/30/2564 7  5,280.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640086ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล ร้านสโมสรศิลป์ / 5,280.00 ร้านสโมสรศิลป์ / 5,280.00

07/01/2564 8  1,564.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640027ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 1,564.00 ร้านกิรณา / 1,564.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/09/2564 9  651.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640028ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 651.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 651.00

07/09/2564 10  1,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640029ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 1,000.00 ร้านกิรณา / 1,000.00

07/09/2564 11  17,100.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640030ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 17,100.00 ร้านกิรณา / 17,100.00

07/09/2564 12  7,490.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640031ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 7,490.00 ร้านกิรณา / 7,490.00

07/09/2564 13  9,500.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640032ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 9,500.00 ร้านกิรณา / 9,500.00

07/16/2564 14  1,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640033ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,750.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,750.00

07/16/2564 15  2,912.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640034ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,912.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,912.00

07/29/2564 16  1,220.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640077ราคาต่ำสุดทำกุญแจ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 1,220.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 1,220.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/09/2564 17  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640079ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 5,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 5,000.00

07/12/2564 18  150,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640080ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 150,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 150,000.00

07/13/2564 19  11,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640081ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 11,800.00

นางสาวกนกศรี  

จันทรังสรรค์ / 11,800.00

07/12/2564 20  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640082ราคาต่ำสุดจัดทำข้อสอบ นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 50,000.00

นางสาวกรกนก  

ดาบพิมพ์ศรี / 50,000.00

07/12/2564 21  50,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640083ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 50,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 50,000.00

07/15/2564 22  7,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640084ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 7,200.00 A&P นานาภัณฑ์ / 7,200.00

07/15/2564 23  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640085ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 6,000.00 A&P นานาภัณฑ์ / 6,000.00

07/16/2564 24  6,382.55คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640086ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 6,382.55

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ 

จำกัด / 6,382.55

07/22/2564 25  127,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640087ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 127,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 127,500.00

07/22/2564 26  25,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640088ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 25,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 25,000.00

07/22/2564 27  127,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640089ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 127,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 127,500.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/22/2564 28  25,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640090ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 25,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 25,000.00

07/22/2564 29  127,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640091ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 127,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 127,500.00

07/22/2564 30  25,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640092ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 25,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 25,000.00

07/23/2564 31  15,660.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640093ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

15,660.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

15,660.00

07/27/2564 32  940.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640094ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

940.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

940.00

07/27/2564 33  12,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640095ราคาต่ำสุดติดผ้าม่านรถตู้ประจำคณะ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

12,000.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

12,000.00

07/08/2564 34  3,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640096ราคาต่ำสุดจ้าง 

ถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการฯ

นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,900.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,900.00

07/08/2564 35  40,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640097ราคาต่ำสุดจ้างผู้ช่วยวิเคราะห์ นายปรมะ  แก้วพวง / 

40,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

40,000.00

07/29/2564 36  121,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640098ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

121,900.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

121,900.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/29/2564 37  14,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640099ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

14,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

14,000.00

07/27/2564 38  26,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640100ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

26,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

26,000.00

07/06/2564 39  5,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640087ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,400.00

07/12/2564 40  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640088ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00

07/12/2564 41  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640089ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00

07/13/2564 42  1,625.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640090ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,625.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,625.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 43  8,224.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640094ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,224.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 8,224.00

07/14/2564 44  16,264.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640095ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 

16,264.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 

16,264.00

07/19/2564 45  10,640.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640096ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,640.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,640.00

07/16/2564 46  1,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640097ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,400.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,400.00

07/20/2564 47  9,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640098ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,000.00

07/20/2564 48  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640099ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/21/2564 49  3,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640100ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,200.00

07/23/2564 50  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640101ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,200.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,200.00

07/07/2564 51  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640102ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00

07/23/2564 52  180.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640103ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 180.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 180.00

07/12/2564 53  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640105ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

07/29/2564 54  300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640106ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 55  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640108ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 600.00

07/16/2564 56  600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640110ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

600.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

600.00

07/27/2564 57  450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640111ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

450.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

450.00

07/02/2564 58  90,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640112ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบและพิมพ์ ร้านเรย์มอนด์วาย / 

90,000.00

ร้านเรย์มอนด์วาย / 

90,000.00

07/21/2564 59  37,230.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640113ราคาต่ำสุด2 รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

37,230.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

37,230.00

07/21/2564 60  37,230.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640114ราคาต่ำสุด2 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

37,230.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

37,230.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/21/2564 61  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640115ราคาต่ำสุด1 รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

07/12/2564 62  10,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640128ราคาต่ำสุดออกแบบและจัดทำสื่อ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

10,100.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

10,100.00

07/12/2564 63  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640129ราคาต่ำสุดออกแบบและจัดทำสื่อ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,000.00

07/02/2564 64  30,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640131ราคาต่ำสุดค่าจ้างออกแบบและพิมพ์ ร้านคิดดี ทำถูก / 30,000.00 ร้านคิดดี ทำถูก / 30,000.00

07/23/2564 65  200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640135ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

200.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

200.00

07/30/2564 66  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640136ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,500.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

1,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/02/2564 67  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640130ราคาต่ำสุดทำสื่อ,ถ่ายเอกสาร นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 2,500.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 2,500.00

07/05/2564 68  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640133ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเ่ล่ม นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

07/05/2564 69  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640135ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,000.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,000.00

07/05/2564 70  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640136ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,250.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,250.00

07/06/2564 71  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640140ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 1,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 1,000.00

07/06/2564 72  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640142ราคาต่ำสุดทำสื่อ,สรุปเล่มรายงาน นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 1,500.00

นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 1,500.00

07/06/2564 73  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640144ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,500.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,500.00

07/07/2564 74  460.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640145ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

460.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

460.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/02/2564 75  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640150ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,000.00

07/02/2564 76  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640151ราคาต่ำสุดออกแบบ,สติ๊กเกอร์ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

5,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

5,000.00

07/05/2564 77  14,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640152ราคาต่ำสุดออกแบบ,สติ๊กเกอร์ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

07/13/2564 78  3,150.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640153ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,ไวนิล นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,150.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,150.00

07/13/2564 79  16,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640154ราคาต่ำสุดกระเป๋า,ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่

ม

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,000.00

07/22/2564 80  3,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640156ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 3,500.00

นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 3,500.00

07/19/2564 81  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640158ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 1,000.00

นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 1,000.00

07/06/2564 82  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640159ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/26/2564 83  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640160ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,000.00

07/15/2564 84  94,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640161ราคาต่ำสุดกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 94,500.00 ร้านเอฟ เอ็น / 94,500.00

07/15/2564 85  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640162ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ ปี1 นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 15,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 15,000.00

07/21/2564 86  9,955.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640163ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 9,955.00 ร้านกิรณา / 9,955.00

07/15/2564 87  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640164ราคาต่ำสุดค่าเหมาผลิตสื่อ ปี 2 นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 15,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 15,000.00

07/15/2564 88  16,450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640165ราคาต่ำสุดค่าเหมาผลิตสื่อ ปี 3 นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,450.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,450.00

07/15/2564 89  144,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640166ราคาต่ำสุดกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 144,000.00 ร้านเอฟ เอ็น / 144,000.00

07/15/2564 90  90,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640167ราคาต่ำสุดผลิตหนังสั้น นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

90,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

90,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 91  90,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640168ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

90,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

90,000.00

07/05/2564 92  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640175ราคาต่ำสุดออกแบบ,สติิ๊กเกอรฺ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

5,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

5,000.00

07/07/2564 93  14,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640176ราคาต่ำสุดออกแบบ,สติิ๊กเกอรฺ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

07/21/2564 94  12,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640177ราคาต่ำสุดกระเป๋า ร้านเอฟ เอ็น / 12,000.00 ร้านเอฟ เอ็น / 12,000.00

07/22/2564 95  50,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640178ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

50,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

50,000.00

07/21/2564 96  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640180ราคาต่ำสุดแผ่นพับ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,000.00

07/30/2564 97  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640181ราคาต่ำสุดแผ่นพับ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00

07/15/2564 98  50,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640183ราคาต่ำสุดแผ่นพับ ร้านเก้าสิบ / 50,000.00 ร้านเก้าสิบ / 50,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 99  70,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640184ราคาต่ำสุดเหมาผลิตหนังสั้น นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

70,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

70,000.00

07/29/2564 100  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640185ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอรุณ  สนใจ / 1,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,000.00

07/29/2564 101  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640186ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ นายอรุณ  สนใจ / 5,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 5,000.00

07/14/2564 102  11,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640187ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม,กระเ

ป๋า

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,500.00

07/13/2564 103  25,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640188ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร,กระเป๋า นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 25,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 25,000.00

07/20/2564 104  100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640189ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 100.00

นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 100.00

07/21/2564 105  14,913.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640197ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,913.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,913.00

07/23/2564 106  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640200ราคาต่ำสุดรื้อ 

พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ร้านโกการช่าง / 8,000.00 ร้านโกการช่าง / 8,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 107  100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640210ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

100.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

100.00

07/21/2564 108  52,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640212ราคาต่ำสุดแผ่นพับ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

52,800.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

52,800.00

07/21/2564 109  12,561.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640215ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 12,561.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 12,561.00

07/30/2564 110  4,660.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640220ราคาต่ำสุดค่าจ้าง 2 รายการ นายอรุณ  สนใจ / 4,660.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,660.00

07/30/2564 111  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640231ราคาต่ำสุดค่าจ้าง 2 รายการ นายอรุณ  สนใจ / 5,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 5,000.00

07/31/2564 112  9,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640232ราคาต่ำสุดค่าจ้าง 2 รายการ นายอรุณ  สนใจ / 9,000.00 นายอรุณ  สนใจ / 9,000.00

07/15/2564 113  16,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640234ราคาต่ำสุดโล่รางวัล นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

16,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

16,000.00

07/07/2564 114  5,376.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640290ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,376.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

5,376.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 16 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/07/2564 115  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640291ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,500.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,500.00

07/07/2564 116  1,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640292ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,800.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 1,800.00

07/07/2564 117  990.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640293ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 990.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 990.00

07/07/2564 118  7,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640297ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

7,400.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

7,400.00

07/21/2564 119  6,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640316ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,000.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 6,000.00

07/20/2564 120  53,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640317ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

53,900.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

53,900.00

07/20/2564 121  40.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640318ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

40.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

40.00

07/22/2564 122  12,040.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640319ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบ

รม

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

12,040.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

12,040.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/22/2564 123  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640320ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

3,450.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

3,450.00

07/22/2564 124  560.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640321ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

560.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

560.00

07/22/2564 125  7,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640322ราคาต่ำสุดทำเล่มรายงานการประเมินตนเ

อง

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

7,000.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

7,000.00

07/22/2564 126  560.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640323ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

560.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

560.00

07/22/2564 127  12,040.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640324ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเอกสารประกบอการอบ

รม

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

12,040.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

12,040.00

07/19/2564 128  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640328ราคาต่ำสุดทำเอกสารประกอบการอบรม นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 2,000.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 2,000.00

07/19/2564 129  20,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640329ราคาต่ำสุดซ่อมกล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D 

5000

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

20,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

20,000.00

07/20/2564 130  1,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640331ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,200.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,200.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/02/2564 131  25,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640137ราคาต่ำสุดซ่อมตาข่ายกันนก ร้านเก้าสิบ / 25,000.00 ร้านเก้าสิบ / 25,000.00

07/06/2564 132  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640143ราคาต่ำสุดทำหญ้าคา นายพรทวี กองร้อย / 

40,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

40,000.00

07/01/2564 133  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640144ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

07/02/2564 134  15,410.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640146ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,410.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,410.00

07/12/2564 135  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640147ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

07/06/2564 136  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640148ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,250.00

07/12/2564 137  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640152ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

07/12/2564 138  14,870.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640153ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

14,870.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

14,870.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/06/2564 139  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640154ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

07/06/2564 140  16,280.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640155ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,280.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,280.00

07/20/2564 141  5,610.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640156ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,610.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,610.00

07/14/2564 142  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640157ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,000.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,000.00

07/14/2564 143  2,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640158ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร 

และถ่ายเอกสาร

ร้านไอเดีย มีเดีย / 2,250.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 2,250.00

07/14/2564 144  900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640159ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร 

และถ่ายเอกสาร

นางศรัญญา  ตรีทศ / 900.00 นางศรัญญา  ตรีทศ / 900.00

07/20/2564 145  4,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640160ราคาต่ำสุดติดฟิล์มกระจกกรองแสง ร้านเก้าสิบ / 4,200.00 ร้านเก้าสิบ / 4,200.00

07/23/2564 146  4,050.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640161ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,050.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,050.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 147  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640162ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

20,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

20,000.00

07/23/2564 148  14,204.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640163ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 14,204.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 14,204.00

07/22/2564 149  4,990.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640164ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,990.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,990.00

07/27/2564 150  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640165ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

8,000.00

นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

8,000.00

07/23/2564 151  5,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640166ราคาต่ำสุดปริ้นสติ๊กเกอร์ ธิงค์ ไอเดีย / 5,250.00 ธิงค์ ไอเดีย / 5,250.00

07/20/2564 152  25,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640168ราคาต่ำสุดถ่ายภาพและเก็บข้อมูลพรรณไ

ม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู

รณ์

นางเสาวภา  ชูมณี / 

25,000.00

นางเสาวภา  ชูมณี / 

25,000.00

07/27/2564 153  12,944.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640173ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,944.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,944.00

07/23/2564 154  20,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640174ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอทีเน็ต / 20,800.00 ร้านไอทีเน็ต / 20,800.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/06/2564 155  45,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640180ราคาต่ำสุดเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

45,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

45,000.00

07/06/2564 156  24,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640181ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

24,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

24,000.00

07/06/2564 157  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640182ราคาต่ำสุดเหมาคีย์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

07/02/2564 158  45,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640183ราคาต่ำสุดเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

45,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

45,000.00

07/02/2564 159  24,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640184ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

24,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

24,000.00

07/02/2564 160  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640185ราคาต่ำสุดเหมาคีย์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

07/12/2564 161  20,918.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640188ราคาต่ำสุดสอบเทียบเครื่องมือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 20,918.50

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

สาขาขอนแก่น / 20,918.50

07/13/2564 162  1,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640192ราคาต่ำสุดสติกเกอร์ ธิงค์ ไอเดีย / 1,800.00 ธิงค์ ไอเดีย / 1,800.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/14/2564 163  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640194ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00

07/02/2564 164  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640200ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบเว็บไซต์และงาน

กราฟฟิค

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

40,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

40,000.00

07/06/2564 165  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640201ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบเว็บไซต์และงาน

กราฟฟิค

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

40,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

40,000.00

07/06/2564 166  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640202ราคาต่ำสุดเหมาวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,000.00

07/02/2564 167  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640203ราคาต่ำสุดเหมาวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,000.00

07/02/2564 168  33,318.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640205ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 33,318.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 33,318.00

07/06/2564 169  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640206ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 3,000.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 3,000.00

07/06/2564 170  7,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640207ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,800.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,800.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/06/2564 171  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640208ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

07/09/2564 172  13,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640035ราคาต่ำสุดเหมาทำสื่อ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

13,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

13,000.00

07/01/2564 173  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640036ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

5,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

5,000.00

07/09/2564 174  9,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640038ราคาต่ำสุดทำผลิตสื่อแผ่นพับขนาด A3 

120  แกรม

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 9,800.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 9,800.00

07/06/2564 175  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640039ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบแผ่นพับประชาสั

มพันธ์ชุมชน

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 4,500.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 4,500.00

07/06/2564 176  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640040ราคาต่ำสุดเหมาถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ผักปลอ

ดสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 5,000.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 5,000.00

07/21/2564 177  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640042ราคาต่ำสุดเหมาทำผลิตภัณฑ์ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

10,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

10,000.00

07/19/2564 178  750.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640043ราคาต่ำสุดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำ

เนินโครงการ

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 750.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 750.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 179  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

07/27/2564 180  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00

07/22/2564 181  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640046ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,000.00

07/20/2564 182  42,825.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 42,825.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 42,825.00

07/19/2564 183  3,040.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640048ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเย็บกระชัง นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,040.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,040.00

07/19/2564 184  2,625.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640049ราคาต่ำสุดทำไวนิล,เอกสารประกอบการอ

บรม,แบบประเมินโครงการ

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,625.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

2,625.00

07/05/2564 185  200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640047ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม   พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 200.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 186  4,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640048ราคาต่ำสุดใบประกาศนียบัตร  จำนวน  1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,500.00

07/09/2564 187  450.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640050ราคาต่ำสุดค่าถ้ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 450.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 450.00

07/09/2564 188  1,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640051ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 1,600.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 1,600.00

07/09/2564 189  600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640052ราคาต่ำสุดค่าใบประกาศนียบัตร  จำนวน   

1  รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 600.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 600.00

07/09/2564 190  5,400.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640053ราคาต่ำสุดใบประกาศนียบัตร  จำนวน  1  

รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 5,400.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 5,400.00

07/14/2564 191  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640054ราคาต่ำสุดค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

จำนวน  1  ระบบ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/15/2564 192  1,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640055ราคาต่ำสุดใบประกาศนียบัตร  จำนวน   1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00

07/16/2564 193  3,210.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640056ราคาต่ำสุดล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  

ชนิดติดผนัง  จำนวน  1  รายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 3,210.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 3,210.00

07/16/2564 194  600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640057ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ

อบรม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

600.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

600.00

07/16/2564 195  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640058ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม   จำนวน  1  

รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

300.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

300.00

07/21/2564 196  95,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640059ราคาต่ำสุดพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพั

กนักศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ 

จำนวน  1  งาน

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

95,000.00

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

95,000.00

07/09/2564 197  450.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640060ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบร

ม พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 450.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 450.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2564 198  2,220.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640062ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประเ

มิน    จำนวน  2  รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,220.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,220.00

07/21/2564 199  68,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640068ราคาต่ำสุดปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัด

การเบิก - จ่ายวัสดุ  ครั้งที่ 1  

จำนวน  1  งาน

นายเสมา  โสภาแจ้ง / 

68,000.00

นายเสมา  โสภาแจ้ง / 

68,000.00

07/23/2564 200  44,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640069ราคาต่ำสุดพัฒนาระบบแจ้งซ่อมวัสดุครุภั

ณฑ์หอพักนักศึกษา  จำนวน  1  

งาน

นางสาววรรษชล  

คล้ายจินดา / 44,600.00

นางสาววรรษชล  

คล้ายจินดา / 44,600.00

07/21/2564 201  1,626.40สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640072ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 1,626.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 1,626.40

07/20/2564 202  16,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640055ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ 

ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 

ค่าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ

ร้านเก้าสิบ / 16,500.00 ร้านเก้าสิบ / 16,500.00

07/20/2564 203  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640056ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 204  -  สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640057ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / .00 ร้านก๊อปปี้-แคน / .00

07/26/2564 205  11,540.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640058ราคาต่ำสุดค่า่ถ่ายเอกสาร A4 ร้านก๊อปปี้-แคน / 11,540.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 11,540.00

07/26/2564 206  11,540.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640063ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร A4 ร้านก๊อปปี้-แคน / 11,540.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 11,540.00

07/05/2564 207  2,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

2,500.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

2,500.00

07/05/2564 208  875.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640037ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววัลยา  ภูจุ้ย / 875.00 นางสาววัลยา  ภูจุ้ย / 875.00

07/07/2564 209  3,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,000.00

07/12/2564 210  9,970.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,970.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 9,970.00

07/07/2564 211  900.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

900.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

900.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/12/2564 212  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640042ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

750.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

750.00

07/07/2564 213  1,430.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640043ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,430.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,430.00

07/19/2564 214  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640044ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

750.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

750.00

07/22/2564 215  4,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640045ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

4,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

4,000.00

07/19/2564 216  3,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,000.00

07/02/2564 217  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641922ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

07/02/2564 218  3,496.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641923ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,496.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,496.00

07/07/2564 219  600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641928ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล,สรุปเล่ม นายกมลวิช ลอยมา / 600.00 นายกมลวิช ลอยมา / 600.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/12/2564 220  600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641929ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายกมลวิช ลอยมา / 600.00 นายกมลวิช ลอยมา / 600.00

07/12/2564 221  600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641932ราคาต่ำสุดจัดสถานที่,สรุปเล่ม นายกมลวิช ลอยมา / 600.00 นายกมลวิช ลอยมา / 600.00

07/06/2564 222  1,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641934ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,500.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

1,500.00

07/13/2564 223  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641936ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสกาวใจ  เยี่ยมขาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 224  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641937ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปรีญาภรณ์  วิเศษ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 225  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641938ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเสาวลักษณ์  นวนปัน

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 226  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641939ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุญมา  เชื้อบุญมี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 227  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641940ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธนัตดา  แวดไธสง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 228  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641941ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุษยมาศ  หัดทะวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 229  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641942ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 230  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641943ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวศิริรัตน์  จันจิต

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 231  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641944ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววัชรียา  มณฑาจันทร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 232  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641945ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภาวิณี  โสทองเมือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 233  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641946ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวขวัญนภา  ด้วงโป้

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 234  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641947ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกำพล  หลาวเพ็ชร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 235  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641948ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจารุวรรณ  อินทรัพย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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หน้า 32 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 236  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641949ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุธิตา  น้อยมหาพรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 237  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641950ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 238  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641951ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุษยา  ศรีธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 239  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641952ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายมงคลชัย  สุขเกษม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 240  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641953ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรหทัย  ใหม่ธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 241  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641954ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอาทิตยา  เวียงวิเศษ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 242  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641955ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพศุตม์  จ้งจันศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 243  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641956ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทิพย์มาศ  นรดี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 244  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641957ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัณฑิรา  พันเพ็ชร

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 245  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641958ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนันทิดา  ศรีสวัสดิ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 246  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641959ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัทรสุดา  ยอดนครจง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 247  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641960ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธีระ  หงษ์ทอง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 248  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641961ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายศิริชัย  พันธ์วิไล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 249  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641962ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพงษ์นรินทร์  วังหอม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 250  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641963ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอริษา  เพชรนา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 251  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641964ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนันทพร  ขวัญเมือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 252  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641965ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววรดา  สินรัมย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 253  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641966ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธเนศ  อ้อมนอก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 254  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641967ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนิติ  น้อยปัญญา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 255  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641968ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเบญจมาศ  ศรีบุปผา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 256  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641969ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวีระศักดิ์  ปาวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 257  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641970ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวลีลาวดี  บุตรดีสุวรรณ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 258  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641971ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกิตตพล  ลาสิงห์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 259  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641972ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายณัฐพงษ์  ทวีมวล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 35 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 260  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641973ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวศิวพร ไชยประเสริฐ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 261  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641974ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเจษฎา  หาหาญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 262  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641975ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปนัดดา  ศรีจริยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 263  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641976ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพิทยา  บุญขาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 264  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641977ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายขจรเกียรติ  แสงพวง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 265  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641978ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพัชรินทร์  เถื่อนมา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 266  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641979ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางภาวิณี  ธรรมมัง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 267  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641980ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งฤทัย  เงินเต็ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 268  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641981ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเบญจวรรณ  จันต๊ะเทพ

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 269  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641982ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววาสนา  คำสิงห์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 270  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641983ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอภัสสร  จันทร

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 271  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641984ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชลธร  ทองยิ่ง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 272  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641985ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววิภาวรรณ  บุญเรือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 273  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641986ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอานนท์  สุกสัก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 274  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641987ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนภาวัลย์  จันทร

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 275  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641988ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวิริยะพล  เพ็งบุญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 37 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 276  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641989ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรทิพย์ บัวหาย

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 277  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641990ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวตะวัน ม่วงศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 278  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641991ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเวธนี  แก้วเข้ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 279  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641992ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติานของ 

นายธนกร เจริญสมบัติ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 280  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641993ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวลักษณา  หนูนันท์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 281  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641994ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 282  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641995ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายทศพล เสนะวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 283  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641996ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทอฝัน ผาสีดา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 38 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 284  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641997ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรรณกร  ประชาจักษ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 285  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641998ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเจนจิรา เดชพร

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 286  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02641999ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจิราภา  แจ่มศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 287  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642000ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวแสงอรุณ  ศรีสมยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 288  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642001ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนิชานาถ  ทูลตา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 289  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642002ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนรนาถ  สิตกรโกวิท

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 290  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642003ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธัญญารัตน์  

ธนะพรพิสุทธิ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 291  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642004ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวศิรินาถ  ต่วนโต

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 292  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642005ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเชษฐา  คุ้มขุน

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 293  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642006ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอินทิรา  สังเทศ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 294  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642007ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววชิราพร  กองถัน

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 295  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642008ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววิภาพร  บุ่งอุบล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 296  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642009ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวรัชนีกร  สุขประเสริฐ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 297  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642010ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายประไณย  รวบรวม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 298  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642011ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพิทยุตม์  แปงแก้ว

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 299  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642012ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายคมกฤษณ์  ดอกจันทร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 300  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642013ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกฤษณะ  มาสังข์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 301  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642014ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายจีราวุฒิ  ภูวรินทรากุล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 302  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642015ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทิพปภา  จันทร์ทิพย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 303  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642016ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธิดาภรณ์  บุศดี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 304  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642017ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายทัตพงศ์  เวียนนอก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 305  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642018ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวฐิติพร  พลัดบุญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 306  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642019ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุภาพร  บุญยิ่ง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 307  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642020ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธนากร  พินิจวงศ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 308  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642021ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายมานัส  เหลือจาด

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 309  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642022ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวีระชัย  มีสุข

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 310  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642023ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนรมน  เยาวชัย

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 311  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642024ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐวัฒน์  ทองผา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 312  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642025ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางสาวธัญญารัตน์  

ลอยเลื่อน

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 313  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642026ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกรกนก  เพชรวาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 314  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642027ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายชีวิต  กล่อมเกลี้ยง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 315  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642028ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุปผา  สุมาลี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 316  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642029ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายภานุวัฒน์  คำนนท์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 317  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642030ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจันทร์จิรา  ตุลาธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 318  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642031ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนิรุตต์  บุญญา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 319  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642032ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุปราณี  พลูคล้าย

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 320  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642033ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายปิยะชัย  วิเชียรสรรค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 321  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642034ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนำโชค  ล่าบ้านหลวง

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 322  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642035ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกิตติพัฒน  จิอู๋

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 323  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642036ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนัจนันท์  สายสนั่น ณ 

อยุธยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 324  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642037ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายศรันย์  มั่งมี

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

07/13/2564 325  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642038ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจินต์จุฑา  เวชวิริยกุล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 326  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642039ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสิทธิเดช  ช่วงไกล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 327  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642040ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกัลยรัตน์  บานแย้ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 328  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642041ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกุลิสรา  ชลสงคราม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/13/2564 329  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642042ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งหทัย  อินทร์ไทย

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

07/13/2564 330  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642043ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งเมษา พินิจวงศ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

07/20/2564 331  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642062ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายพศวีร์  ก๊กมาศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 332  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642063ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายสิทธิกร  สายบุญเรือง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 333  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642064ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชิงชัย  โนนคำ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 334  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642065ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายศักดา  พุทธศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 335  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642066ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชวิศ  คล้ายวิมุติ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 336  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642067ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.อภิญญา  เจริญรัตน์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

07/20/2564 337  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642068ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.กันทิมา  บุญสว่าง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

07/20/2564 338  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642069ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.เนตรนภา  อ่อนตา

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 339  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642070ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ทิภาพร  คำอินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 340  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642071ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รื่นฤดี  สีมังกร

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 341  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642072ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุพัตรา  พรหมมินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 342  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642073ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วารุณี  อำคาหล้า

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 343  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642074ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรอุมา  แก้วดู

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 344  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642075ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธรรมศิริ สิทธิฤทธิ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 345  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642076ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ยุภาพรรณ  ศิริวงษ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 346  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642077ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปกิบัติงานข

อง น.ส.ณัฐธิดา  แก้วณรงค์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 347  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642078ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วราภรณ์  สมศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 348  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642079ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.กัญญาณัฐ  ฝาระลึก

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 349  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642080ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรจิรา  หอมละออ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 350  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642081ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุดารัตน์  คำพีระ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 351  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642082ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปัญจรัศม์  

ณัฏฐิศาชคเดช

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 352  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642083ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รุจิรา  ปิ่นแก้ว

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 353  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642084ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อุรัตน์ชนก  ตันยศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 354  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642085ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สิทธิณี  ปฐมกำธร

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 355  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642086ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

น.ส.สุจิตตรา  เทศขำ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 47 จาก 56

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 356  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642087ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รัชนีกร  กำมาทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 357  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642088ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติานขอ

ง น.ส.นงนภัส  ปิ่นสุข

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 358  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642089ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปรมาภรณ์  ขันธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 359  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642090ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ภาณุมาศ  เที่ยงธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 360  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642091ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธัญพิชชา  ยาดี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 361  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642092ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.จิราวรรณ  ทรัพย์สิน

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/20/2564 362  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642093ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ดวงทิพย์  แก้วทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

07/19/2564 363  1,713.51มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642094ราคาต่ำสุดค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัด

ข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 1,713.51

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 1,713.51
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 364  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642095ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปทิตตา  เตจะวัน

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 365  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642096ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวไอยราวัณ  รินทร์วงศ์์

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 366  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642097ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปภากร ศรีวงศ์์ชัย

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 367  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642098ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวพัณณิดา  โพธิขำ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 368  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642099ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาววิลาสินี ลู่ทอง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 369  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642100ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายคธาวุฒิ  อ่อนศรี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 370  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642101ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายประพันธ์  โสรส

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

07/20/2564 371  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642102ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 372  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642103ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00 นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00

07/20/2564 373  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642104ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางอลิษ

า  พาทา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

07/20/2564 374  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642105ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเสฏฐวุฒิ  ประสาทพร

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

07/20/2564 375  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642106ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางธนกมล ยศปัญญา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

07/20/2564 376  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642107ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวนรีกานต์  นารี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

07/20/2564 377  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642108ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวศุภกานต์ จ่าจำเริญ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

07/20/2564 378  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642109ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเจษดา  สุขเมือง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

07/20/2564 379  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642110ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานา

ยกฤษดา  อ่่อนคง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/20/2564 380  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642111ราคาต่ำสุดจ้างเเหมาบริการการปฏิบัติงาน

นายธรรมรัฐ มหาราช

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

07/20/2564 381  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642112ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

07/20/2564 382  21,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642113ราคาต่ำสุดติดตั้งแผงอลูมิเนียมกระจกใส 

พร้อมลูกฟูก

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

21,000.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

21,000.00

07/23/2564 383  9,215.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642134ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,215.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,215.00

07/21/2564 384  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642135ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางอำนวย มีชำนาญ

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

07/21/2564 385  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642136ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเจษฎา  ศรีเฉลิม

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

07/21/2564 386  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642137ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกำไร  กินนอน

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

07/28/2564 387  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642207ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอรนุช ยศมา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/28/2564 388  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642208ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธิดารัตน์ สีสุโท

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 389  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642209ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกรวิภา ผาสีดา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 390  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642210ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนิตติดี  บุญตั้ง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 391  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642211ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกฤษณะ หมั่นสลุง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 392  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642212ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชนาพร จงทัน

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 393  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642213ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปาริชาต อ่ำปั้น

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 394  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642214ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชลธิชา อุตกันภัย

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 395  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642215ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกิตติยา ขุมทรัพย์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/28/2564 396  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642216ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอัจฉรา  อินเหลือง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 397  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642217ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเมขลา เกตุแก้ว

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 398  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642218ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอภิสิทธิ์  สังข์อ่วม

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 399  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642219ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ

นางสาวพนิดา วรรณล้อม

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 400  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642220ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสิทธิชัย สุกคูณ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 401  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642221ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอนุพงศ์ พูนมี

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 402  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642222ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปนัดดา บุ้งเจาะบาง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 403  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642223ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวุฒิศักดิ์  แก้วใหญ่

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/28/2564 404  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642224ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอรทัย ขุนราชเสนา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 405  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642225ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกฤษณี เพ็ชรโต

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 406  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642226ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสมรักษ์ จันทวงศ์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 407  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642227ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายสิรวิชญ์ พุ่มพิศ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 408  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642228ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเปรมา ประมาพันธ์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 409  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642229ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางศศิวัลย์ เส็งพาณิช

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 410  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642230ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายศักดา ฉลาดธัญกิจ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 411  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642231ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายจิตกร ปรีการ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/28/2564 412  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642232ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวเขมจิรา หม่นสุ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

07/28/2564 413  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642233ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายจักรพันธ์  แท่นทอง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 414  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642234ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายครรชิต แสงพันตา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 415  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642235ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายมานพ รอดเที่ยง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 416  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642236ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวเบญจวรรณ จำนงเลิศ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 417  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642237ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวจิรนันท์ คูณหาร

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 418  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642238ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอัญธิกา จะเป็ง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 419  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642239ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายตะวัน ศรีสุริโย

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:31)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/28/2564 420  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642240ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวรัชฏพร จันทรา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

07/28/2564 421  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642241ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอิศรา  ธรรมวัตร

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/28/2564 422  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642242ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสุริยัน ศิลาโชติ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

07/29/2564 423  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642243ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปาริฉัตร สิงห์เส

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

07/29/2564 424  2,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642244ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,000.00

07/30/2564 425  7,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642245ราคาต่ำสุดซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

7,600.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

7,600.00

07/27/2564 426  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642250ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

3,000.00

07/27/2564 427  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642251ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 4,500.00 ร้านสมายด์ คอม / 4,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2564 428  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642252ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 3,000.00 ร้านสมายด์ คอม / 3,000.00

07/20/2564 429  2,795.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642273ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวดวงจันทร์  สีหาราช 

/ 2,795.00

นางสาวดวงจันทร์  สีหาราช 

/ 2,795.00

07/21/2564 430  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642481ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกำไร  กินนอน

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

07/21/2564 431  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642482ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเจษฎา  ศรีเฉลิม

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

07/21/2564 432  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642483ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางอำนวย มีชำนาญ

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00


