
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 1  21,828.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640082ราคาต่ำสุดติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็

ต ชนิดสายสัญญาณความเร็วสูง   

จำนวน  5    รายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

21,828.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บุณณดาอิเล็คทริค / 

21,828.00

08/03/2564 2  6,313.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640083ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงรถไถเล็ก ร้านช.กลการ / 6,313.00 ร้านช.กลการ / 6,313.00

08/09/2564 3  400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640084ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 400.00

08/11/2564 4  2,535.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640085ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,535.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,535.00

08/18/2564 5  4,808.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640087ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,808.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,808.00

08/19/2564 6  14,622.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640088ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,622.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,622.00

08/19/2564 7  4,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO02640089ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,950.00

08/03/2564 8  880.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640035ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 880.00 ร้านกิรณา / 880.00

08/03/2564 9  1,092.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640036ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,092.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,092.00

08/06/2564 10  3,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640037ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 3,000.00 ร้านกิรณา / 3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 11  1,024.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640038ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 1,024.00 ร้านกิรณา / 1,024.00

08/16/2564 12  768.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640039ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 768.00 ร้านกิรณา / 768.00

08/16/2564 13  19,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640040ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 19,000.00 ร้านกิรณา / 19,000.00

08/16/2564 14  29,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640041ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 29,000.00 ร้านกิรณา / 29,000.00

08/20/2564 15  34,860.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640042ราคาต่ำสุดพิมพ์หนังสือ บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 34,860.00

บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 34,860.00

08/20/2564 16  65,100.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640043ราคาต่ำสุดพิมพ์หน้งสือ บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 65,100.00

บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 65,100.00

08/20/2564 17  85,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640044ราคาต่ำสุดพิมพ์หนังสือ บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 85,000.00

บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 85,000.00

08/20/2564 18  15,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640045ราคาต่ำสุดออกแบบรูปเล่มหนังสือ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

15,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/27/2564 19  5,940.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640046ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,940.00 ร้านกิรณา / 5,940.00

08/27/2564 20  4,898.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 4,898.00 ร้านกิรณา / 4,898.00

08/27/2564 21  4,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,800.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 4,800.00

08/20/2564 22  65,100.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640049ราคาต่ำสุดพิมพ์หนังสือ บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 65,100.00

บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 65,100.00

08/20/2564 23  34,860.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO02640050ราคาต่ำสุดพิมพ์หนังสือ บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 34,860.00

บริษัท เดอะ ธี ซิซ เซ็นเตอร์ 

จำกัด / 34,860.00

08/27/2564 24  180,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02640020ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อและหนังสั้น นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 180,000.00

นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 180,000.00

08/30/2564 25  25,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02640021ราคาต่ำสุดผลิตสื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

นางสาวธมน ธนันต์คณากร 

/ 25,000.00

08/30/2564 26  64,400.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO02640022ราคาต่ำสุดติดตั้งวอลเปเปอร์ ร้านแก้วบาง / 64,400.00 ร้านแก้วบาง / 64,400.00

08/03/2564 27  1,900.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO02640006ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,900.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,900.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2564 28  4,109.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640101ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 4,109.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 4,109.00

08/02/2564 29  172,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640102ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 172,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 172,500.00

08/02/2564 30  30,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640103ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 30,600.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 30,600.00

08/02/2564 31  187,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640104ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 187,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 187,500.00

08/09/2564 32  184,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640105ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 

184,500.00

ร้านก๊อปปี้-แคน / 

184,500.00

08/09/2564 33  100,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640106ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

100,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

100,000.00

08/09/2564 34  187,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640107ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 187,500.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 187,500.00

08/09/2564 35  189,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640108ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 189,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 189,000.00

08/10/2564 36  34,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640109ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร A&P นานาภัณฑ์ / 

34,200.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

34,200.00

08/10/2564 37  26,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640110ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

26,200.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

26,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 38  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640111ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

15,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

15,000.00

08/09/2564 39  1,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640112ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 1,200.00 ร้านบ้านหนังสือ / 1,200.00

08/09/2564 40  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640113ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านบ้านหนังสือ / 

20,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

20,000.00

08/16/2564 41  2,020.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640114ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,020.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,020.00

08/17/2564 42  24,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640115ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 24,400.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 24,400.00

08/17/2564 43  42,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640116ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

42,500.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

42,500.00

08/25/2564 44  16,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 16,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 16,000.00

08/16/2564 45  2,020.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640118ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,020.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,020.00

08/27/2564 46  22,649.68คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640119ราคาต่ำสุดหุ้มเบาะรถตู้ นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 22,649.68

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 22,649.68

08/27/2564 47  16,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO02640120ราคาต่ำสุดติดตั้งกล่องรับสัญญาณจานดาวเ

ทียม

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 16,400.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 16,400.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 6 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 48  450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640109ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 450.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 450.00

08/05/2564 49  5,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640116ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร ร้านเอฟ เอ็น / 5,400.00 ร้านเอฟ เอ็น / 5,400.00

08/06/2564 50  2,880.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640117ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,880.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,880.00

08/02/2564 51  18,951.84คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640118ราคาต่ำสุดซ่อมบำรุงยานพาหนะ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

18,951.84

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด / 

18,951.84

08/05/2564 52  6,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640119ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,750.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,750.00

08/16/2564 53  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640120ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,200.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 54  43,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640121ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้า ร้านเอฟ เอ็น / 43,200.00 ร้านเอฟ เอ็น / 43,200.00

08/16/2564 55  42,240.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640122ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

42,240.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

42,240.00

08/16/2564 56  270.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640123ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 270.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 270.00

08/13/2564 57  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640124ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,750.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,750.00

08/05/2564 58  750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640125ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 750.00

08/17/2564 59  500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640126ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 500.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2564 60  6,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640127ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ อำนวยอิเล็คทรอนิกส์ / 

6,000.00

อำนวยอิเล็คทรอนิกส์ / 

6,000.00

08/02/2564 61  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640130ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,500.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,500.00

08/23/2564 62  3,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640132ราคาต่ำสุดป้ายอะคลีลิคพร้อมโครง นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,600.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,600.00

08/20/2564 63  25,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640133ราคาต่ำสุดเหมาออกแบบและถ่ายวิดีโอ ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

25,000.00

ร้าน โอเค ดีไซน์ / 

25,000.00

08/23/2564 64  1,740.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640134ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,740.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,740.00

08/26/2564 65  1,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640137ราคาต่ำสุดพิมพ์เอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,250.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,250.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2564 66  6,136.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640140ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,136.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,136.00

08/30/2564 67  2,620.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640141ราคาต่ำสุดทำตรายาง นางกุลทินี  ปานแดง / 

2,620.00

นางกุลทินี  ปานแดง / 

2,620.00

08/19/2564 68  46,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640143ราคาต่ำสุด2 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

46,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

46,000.00

08/23/2564 69  2,010.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640145ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,010.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,010.00

08/23/2564 70  1,740.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640147ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,740.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,740.00

08/19/2564 71  64,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640148ราคาต่ำสุด2 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 64,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 64,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 72  54,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640149ราคาต่ำสุด3 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 54,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 54,000.00

08/19/2564 73  83,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640150ราคาต่ำสุด3 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

83,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

83,000.00

08/19/2564 74  86,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO02640153ราคาต่ำสุด2 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบา 

ครีเอทีฟ เฮ้า / 86,500.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบา 

ครีเอทีฟ เฮ้า / 86,500.00

08/02/2564 75  24,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640179ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ DVD นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

24,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

24,000.00

08/11/2564 76  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640182ราคาต่ำสุดแผ่นพับ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,500.00

08/06/2564 77  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640190ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 1,000.00

นางสาวอลิสณา  

อนันตะอาด / 1,000.00

08/06/2564 78  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640191ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 1,250.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/13/2564 79  70,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640192ราคาต่ำสุดเหมาผลิตหนังสั้น นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 70,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 70,000.00

08/18/2564 80  30,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640193ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 30,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 30,000.00

08/16/2564 81  35,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640194ราคาต่ำสุดแผ่นพับ,สติ๊กเกอร์ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 35,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 35,000.00

08/05/2564 82  4,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640195ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

4,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

4,000.00

08/05/2564 83  8,939.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640196ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

8,939.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

8,939.00

08/04/2564 84  9,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640198ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,900.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,900.00

08/09/2564 85  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640199ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,000.00

08/13/2564 86  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640201ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

750.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

750.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2564 87  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640202ราคาต่ำสุดจ้างทำแผ่นพับ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

3,000.00

08/05/2564 88  5,652.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640203ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 5,652.00 ร้านกิรณา / 5,652.00

08/05/2564 89  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640204ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 15,000.00 ร้านกิรณา / 15,000.00

08/05/2564 90  24,758.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640205ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 24,758.00 ร้านกิรณา / 24,758.00

08/06/2564 91  8,372.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640206ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 8,372.00 ร้านกิรณา / 8,372.00

08/10/2564 92  8,060.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640207ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 8,060.00 ร้านกิรณา / 8,060.00

08/13/2564 93  25,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640208ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 25,000.00 ร้านกิรณา / 25,000.00

08/13/2564 94  9,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640209ราคาต่ำสุดรื้อย้ายครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,200.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 95  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640211ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,000.00

08/02/2564 96  18,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640213ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ 

DVD,สรุปเล่มโครงการ

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

18,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

18,000.00

08/19/2564 97  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640214ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ 

DVD,สรุปเล่มโครงการ

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,000.00

08/25/2564 98  3,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640216ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 3,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 3,500.00

08/13/2564 99  1,582.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640217ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,582.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 1,582.00

08/09/2564 100  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640218ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,500.00

08/23/2564 101  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640219ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 750.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 750.00

08/23/2564 102  300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640221ราคาต่ำสุดจ้างสรุปเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

300.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

300.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 103  300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640222ราคาต่ำสุดจ้างสรุปเล่ม นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

300.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

300.00

08/16/2564 104  1,120.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640223ราคาต่ำสุดเอกสาร/สรุปเล่มโครงการ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,120.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,120.00

08/25/2564 105  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640224ราคาต่ำสุดเอกสาร/สรุปเล่มโครงการ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,000.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,000.00

08/30/2564 106  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640225ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,000.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,000.00

08/13/2564 107  15,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640226ราคาต่ำสุดจ้าง 3 รายการ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

15,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

15,000.00

08/20/2564 108  4,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640227ราคาต่ำสุดจ้าง 3 รายการ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

4,500.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

4,500.00

08/25/2564 109  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640228ราคาต่ำสุดจ้าง 3 รายการ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

08/13/2564 110  19,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640229ราคาต่ำสุดจ้าง 3 รายการ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

19,500.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

19,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2564 111  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640230ราคาต่ำสุดจ้าง 3 รายการ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,000.00

08/25/2564 112  9,980.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640233ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,980.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

9,980.00

08/06/2564 113  114,340.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640235ราคาต่ำสุดหนังสือ ร้านเก้าสิบ / 114,340.00 ร้านเก้าสิบ / 114,340.00

08/25/2564 114  2,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640236ราคาต่ำสุดสรุปรูปเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,600.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,600.00

08/18/2564 115  30,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640237ราคาต่ำสุดเหมาผลิตสื่อ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 30,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 30,000.00

08/26/2564 116  2,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640238ราคาต่ำสุดสรูปรุปเล่ม นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,600.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,600.00

08/26/2564 117  42,953.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640239ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

42,953.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

42,953.00

08/28/2564 118  200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640240ราคาต่ำสุดจ้างทำรูปเล่มโครงการ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 200.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2564 119  450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640241ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 450.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 450.00

08/16/2564 120  1,886.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640242ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,886.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,886.00

08/16/2564 121  1,815.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640243ราคาต่ำสุดจ้างถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,815.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,815.00

08/05/2564 122  16,592.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640244ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

16,592.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

16,592.00

08/05/2564 123  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640245ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 3,000.00

08/13/2564 124  3,927.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640246ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,927.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,927.00

08/09/2564 125  891.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640247ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

891.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

891.00

08/09/2564 126  371.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640248ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 371.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 371.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 17 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2564 127  250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640249ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม,จ้างท

ำเกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

250.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

250.00

08/31/2564 128  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640250ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม,จ้างท

ำเกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

08/10/2564 129  38,590.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640251ราคาต่ำสุดจ้างเหมา 1 งาน นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

38,590.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

38,590.00

08/28/2564 130  2,112.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640252ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอรุณ  สนใจ / 2,112.00 นายอรุณ  สนใจ / 2,112.00

08/06/2564 131  6,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640254ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,500.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,500.00

08/10/2564 132  14,151.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640255ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

14,151.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

14,151.00

08/13/2564 133  25,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640256ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านกิรณา / 25,000.00 ร้านกิรณา / 25,000.00

08/18/2564 134  1,372.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640257ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นายอรุณ  สนใจ / 1,372.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,372.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/27/2564 135  1,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO02640261ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,000.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

1,000.00

08/06/2564 136  1,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640330ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,200.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

1,200.00

08/05/2564 137  5,850.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640332ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,850.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,850.00

08/02/2564 138  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640333ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

15,000.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

15,000.00

08/05/2564 139  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640334ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,000.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,000.00

08/04/2564 140  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640335ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,000.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

2,000.00

08/05/2564 141  490.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640336ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 490.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 490.00

08/05/2564 142  2,520.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640337ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,520.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 2,520.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2564 143  2,140.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640338ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 2,140.00 ร้านเจียมจิตต์ / 2,140.00

08/05/2564 144  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640339ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00 ร้านเจียมจิตต์ / 10,000.00

08/05/2564 145  13,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640340ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 13,500.00 ร้านเจียมจิตต์ / 13,500.00

08/05/2564 146  6,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640341ราคาต่ำสุดทำเล่มคู่มือประกอบการอบรม นางปราณีต   ใจหนัก / 

6,800.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

6,800.00

08/05/2564 147  2,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640342ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

2,500.00

08/09/2564 148  4,750.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640343ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 4,750.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 4,750.00

08/09/2564 149  15,420.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640344ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 15,420.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 15,420.00

08/09/2564 150  15,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640345ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

15,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

15,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2564 151  13,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640346ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,700.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,700.00

08/09/2564 152  4,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640347ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,500.00

08/09/2564 153  3,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640348ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,250.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

3,250.00

08/09/2564 154  3,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640349ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 3,250.00

เพชรบูรณ์คอมแอนด์ก๊อปปี้ 

/ 3,250.00

08/05/2564 155  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640353ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปผลโครงการอบรม นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,000.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

1,000.00

08/13/2564 156  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640354ราคาต่ำสุดค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/13/2564 157  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640355ราคาต่ำสุดทำเล่มสรุปโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/13/2564 158  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640356ราคาต่ำสุดทำโล่ห์ประกาศเกียรติคุณนักวิจั

ยดีเด่น

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

4,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 159  500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640357ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

500.00

08/13/2564 160  1,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640358ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,000.00

08/16/2564 161  4,325.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640359ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

4,325.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

4,325.00

08/13/2564 162  3,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640360ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 3,300.00 ร้านเจียมจิตต์ / 3,300.00

08/13/2564 163  595.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640361ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

595.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

595.00

08/19/2564 164  2,530.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

ตกลงราคา 105PO02640362ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 2,530.00 ร้านเจียมจิตต์ / 2,530.00

08/19/2564 165  6,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640363ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 6,700.00 ร้านเจียมจิตต์ / 6,700.00

08/19/2564 166  200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640364ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

200.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 22 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 167  2,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640365ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวสุนทรีย์   รอดดิษฐ์ / 

2,375.00

นางสาวสุนทรีย์   รอดดิษฐ์ / 

2,375.00

08/19/2564 168  1,410.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640366ราคาต่ำสุดถ่ายเอกำสาร นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,410.00

นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ / 

1,410.00

08/19/2564 169  9,940.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640367ราคาต่ำสุดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลัก

สูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

9,940.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

9,940.00

08/05/2564 170  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640368ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่ฐานข้อมูลแล

ะสังเคราะห์องค์ความรู้จากฐาน

ข้อมูลวิจัย

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/05/2564 171  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640369ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่การใช้ประโย

ชน์จากการวิจัยหรืองานสร้างสร

รค์และการบริการวิชาการ

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,500.00

08/05/2564 172  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640370ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,000.00

08/19/2564 173  1,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640371ราคาต่ำสุดทำเอกสารสรุปโครงการ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,800.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

1,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 23 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 174  14,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640372ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,800.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,800.00

08/26/2564 175  13,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640373ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  

Kyocera  TASK  alfa 3501i

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

13,000.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

13,000.00

08/27/2564 176  14,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640374ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 14,800.00 ร้านเจียมจิตต์ / 14,800.00

08/25/2564 177  14,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640375ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 14,800.00 ร้านเจียมจิตต์ / 14,800.00

08/26/2564 178  7,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640376ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 

Kyocera TASK alta 3510i

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

7,500.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

7,500.00

08/30/2564 179  4,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640377ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวปิยะนุช  

พรหมประเสริฐ / 4,500.00

นางสาวปิยะนุช  

พรหมประเสริฐ / 4,500.00

08/31/2564 180  19,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640378ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 19,200.00 ร้านเจียมจิตต์ / 19,200.00

08/31/2564 181  4,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640379ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,900.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2564 182  4,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640380ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,900.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,900.00

08/31/2564 183  19,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO02640381ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเจียมจิตต์ / 19,200.00 ร้านเจียมจิตต์ / 19,200.00

08/05/2564 184  1,092.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640167ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,092.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,092.00

08/03/2564 185  2,117.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640169ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,117.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,117.00

08/03/2564 186  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640170ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

08/03/2564 187  1,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640171ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,250.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,250.00

08/03/2564 188  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640172ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

08/06/2564 189  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640186ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

8,000.00

นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

8,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2564 190  4,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640187ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,200.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,200.00

08/10/2564 191  160,925.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640189ราคาต่ำสุดพัฒนาเกมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสุขภาวะ , 

ทำบรรจุภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาว

ะ และทำเกมต้นแบบ

นายพรทวี กองร้อย / 

160,925.00

นายพรทวี กองร้อย / 

160,925.00

08/10/2564 192  3,023.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640190ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,023.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,023.00

08/10/2564 193  2,918.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640191ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,918.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,918.00

08/05/2564 194  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640193ราคาต่ำสุดจัดทำพัฒนาระบบการจัดการฐา

นข้อมูลระบบสารสนเทศข้อมูล

พรรณไม้

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

20,000.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

20,000.00

08/11/2564 195  1,810.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640195ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร สมพรคอมพิวเตอร์ / 

1,810.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

1,810.00

08/16/2564 196  744.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640196ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 744.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 744.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 197  4,760.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640197ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,760.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

4,760.00

08/16/2564 198  6,688.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640198ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,688.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,688.00

08/11/2564 199  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640199ราคาต่ำสุดป้ายอะคริลิค นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

8,000.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

8,000.00

08/05/2564 200  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640209ราคาต่ำสุดป้ายประชาสัมพันธ์ 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 

และเกียรติบัตร

ร้านเก้าสิบ / 40,000.00 ร้านเก้าสิบ / 40,000.00

08/05/2564 201  10,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640210ราคาต่ำสุดป้ายโปสเตอร์ ร้านเก้าสิบ / 10,000.00 ร้านเก้าสิบ / 10,000.00

08/05/2564 202  17,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640211ราคาต่ำสุดทำโล่รางวัล และกรอบรูป ร้านเก้าสิบ / 17,500.00 ร้านเก้าสิบ / 17,500.00

08/19/2564 203  1,129.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640212ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 1,129.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 1,129.00

08/19/2564 204  4,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640213ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 205  4,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640214ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00

08/18/2564 206  750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640215ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00 นางศรัญญา  ตรีทศ / 750.00

08/18/2564 207  3,407.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640216ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางศรัญญา  ตรีทศ / 

3,407.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

3,407.00

08/18/2564 208  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640217ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 1,000.00

นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 1,000.00

08/18/2564 209  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640218ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 4,000.00

นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 4,000.00

08/10/2564 210  2,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640219ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,800.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,800.00

08/19/2564 211  180,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640221ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์ , 

ทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ , 

ทำบรรจุภัณฑ์รวมหน่วย 

และบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก

นายพรทวี กองร้อย / 

180,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

180,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 212  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640222ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,500.00

08/11/2564 213  5,032.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640223ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,032.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,032.00

08/11/2564 214  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640224ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,500.00

08/18/2564 215  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640225ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

08/18/2564 216  18,365.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640226ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

18,365.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

18,365.00

08/18/2564 217  1,320.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640227ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,320.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,320.00

08/02/2564 218  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640228ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

08/02/2564 219  18,245.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640229ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

18,245.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

18,245.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 220  1,116.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640230ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,116.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,116.00

08/18/2564 221  1,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640231ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,250.00

08/18/2564 222  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640232ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 1,000.00

08/24/2564 223  3,120.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640233ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายฉลาด  ยืนยาว / 

3,120.00

นายฉลาด  ยืนยาว / 

3,120.00

08/25/2564 224  282,373.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640234ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้อ

งปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 2017

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 282,373.00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 282,373.00

08/18/2564 225  64,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640235ราคาต่ำสุดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธิงค์ ไอเดีย / 64,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 64,000.00

08/18/2564 226  9,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640236ราคาต่ำสุดปริ๊นสติ๊กเกอร์ ธิงค์ ไอเดีย / 9,000.00 ธิงค์ ไอเดีย / 9,000.00

08/27/2564 227  14,270.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640237ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 14,270.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 14,270.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/27/2564 228  21,540.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640238ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 21,540.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 21,540.00

08/27/2564 229  26,290.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640239ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 26,290.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 26,290.00

08/27/2564 230  2,110.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640246ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,110.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,110.00

08/24/2564 231  1,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640247ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,000.00

08/25/2564 232  15,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640248ราคาต่ำสุดจัดทำ Facebook page 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

15,000.00

08/25/2564 233  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640249ราคาต่ำสุดออกแบบตราสินค้า 

และออกแบบบรรจุภัณฑ์

ร้านเก้าสิบ / 30,000.00 ร้านเก้าสิบ / 30,000.00

08/25/2564 234  2,350.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640250ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,350.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,350.00

08/25/2564 235  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640251ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 236  185,975.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640252ราคาต่ำสุดพัฒนาเกมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสุขภาวะ  , 

ทำบรรจุภัณฑ์เกมเสริมสร้างสุข

ภาวะ แและทำเกมต้นแบบ

นายพรทวี กองร้อย / 

185,975.00

นายพรทวี กองร้อย / 

185,975.00

08/27/2564 237  1,488.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640253ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,488.00

นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,488.00

08/19/2564 238  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640262ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00

08/19/2564 239  9,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640263ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,500.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,500.00

08/09/2564 240  243,960.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640269ราคาต่ำสุดที่ปรึกษาพัฒนาสมรรถนะบุคลา

กรด้านกาพัฒนา 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอา

ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 243,960.00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยีแห่งประเทศไ

ทย / 243,960.00

08/27/2564 241  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640274ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

08/23/2564 242  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640275ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/27/2564 243  18,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640276ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

18,900.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

18,900.00

08/23/2564 244  18,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640277ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

18,900.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

18,900.00

08/30/2564 245  22,970.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640278ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

22,970.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

22,970.00

08/23/2564 246  22,970.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO02640279ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

22,970.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

22,970.00

08/11/2564 247  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640050ราคาต่ำสุดป้ายชื่อพรรณไม้ ร้านเก้าสิบ / 5,000.00 ร้านเก้าสิบ / 5,000.00

08/24/2564 248  20,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640051ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

20,000.00

08/02/2564 249  54,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640060ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

54,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

54,000.00

08/05/2564 250  25,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640061ราคาต่ำสุดจ้างทำโล่ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

25,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

25,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2564 251  1,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640062ราคาต่ำสุดทำรูปเล่มสรุปผลโครงการ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,500.00

08/05/2564 252  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO02640063ราคาต่ำสุดจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโคร

งการ อพ.สธ.ประจำปี 2564

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,000.00

08/02/2564 253  2,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640061ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 42 เพชรบูรณ์  จำนวน  5  

รายการ

ร้านช.กลการ / 2,000.00 ร้านช.กลการ / 2,000.00

08/03/2564 254  2,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640063ราคาต่ำสุดซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 

นข 42 เพชรบูรณ์  จำนวน  5  

รายการ

ร้านสมุห์การช่าง / 2,900.00 ร้านสมุห์การช่าง / 2,900.00

08/02/2564 255  6,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640064ราคาต่ำสุดติดตั้งอุปกรณํ์ตระแกรงครอบตู้ส

าขา โทรศัพท์  จำนวน  1 ชุด

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,900.00

08/02/2564 256  27,150.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640065ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้

า  จำนวน  2  รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 27,150.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 27,150.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2564 257  990.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640066ราคาต่ำสุดตรายาง   จำนวน    3  รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

990.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

990.00

08/03/2564 258  -  สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640067ราคาต่ำสุดตรายาง   จำนวน    3  รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / .00 นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / .00

08/02/2564 259  100,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640070ราคาต่ำสุดบำรุงรักาาระบบ Fire Wall   

จำนวน   1   งาน

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

08/02/2564 260  150,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640071ราคาต่ำสุดบำรุงรักาาระบบ Fire Wall   

จำนวน   1   งาน

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 150,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 150,000.00

08/16/2564 261  5,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640073ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,000.00

08/27/2564 262  24,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640074ราคาต่ำสุดค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

จำนวน  1  ระบบ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จำกัด / 

24,610.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/27/2564 263  95,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640075ราคาต่ำสุดระบบบริหารจัดการหอพักนักศึ

กษา   จำนวน  1  งาน

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

95,000.00

นาย ธนวัฒน์  ทองเงา / 

95,000.00

08/27/2564 264  44,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640076ราคาต่ำสุดระบบแจ้งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์หอ

พักนักศึกษา  จำนวน  1  งาน

นางสาววรรษชล  

คล้ายจินดา / 44,600.00

นางสาววรรษชล  

คล้ายจินดา / 44,600.00

08/31/2564 265  900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640077ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ

ประชุม  พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  

1  รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 900.00

08/31/2564 266  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640078ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารสรุปโครงการประ

ชุม  พร้อมเข้าเล่ม  จำนวน  1  

รายการ

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

08/30/2564 267  80,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO02640080ราคาต่ำสุดปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 

อาคารบรรณราชนครินทร์  

จำนวน  1  งาน

นายสัมฤิทธิ์ พลเยี่ยม / 

80,000.00

นายสัมฤิทธิ์ พลเยี่ยม / 

80,000.00

08/17/2564 268  21,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640059ราคาต่ำสุดค่าตกแต่งสถานที่ 

ค่าจ้างนิทรรศการ 

ค่าไวนิลเฉลิมพระเกียรติ

ร้านเก้าสิบ / 21,500.00 ร้านเก้าสิบ / 21,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2564 269  3,500.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640060ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

350 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,500.00

08/17/2564 270  3,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640061ราคาต่ำสุดค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

จำนวน 10 ชุด

ร้านเก้าสิบ / 3,000.00 ร้านเก้าสิบ / 3,000.00

08/23/2564 271  2,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO02640062ราคาต่ำสุดค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินโค

รงการภาพประกอบสี จำนวน 

200 แผ่น

ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,000.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,000.00

08/17/2564 272  1,287.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO02640004ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร A4 ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,287.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

1,287.00

08/02/2564 273  6,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640047ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,500.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,500.00

08/04/2564 274  6,370.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640048ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,370.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 6,370.00

08/09/2564 275  2,635.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640049ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้ วัน / 2,635.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 2,635.00

08/11/2564 276  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640050ราคาต่ำสุดค่าสรุปเล่มโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 277  33,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640051ราคาต่ำสุดทำโปสเตอร์ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 33,600.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 33,600.00

08/16/2564 278  34,425.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640052ราคาต่ำสุดทำเล่มเอกสารหลักสูตร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

34,425.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

34,425.00

08/13/2564 279  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640053ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 5,000.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 5,000.00

08/17/2564 280  24,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640054ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

24,000.00

08/19/2564 281  750.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640055ราคาต่ำสุดสรุปเล่มโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

750.00

08/19/2564 282  21,850.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640056ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 21,850.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 21,850.00

08/25/2564 283  52,170.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640057ราคาต่ำสุดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการ

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 52,170.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 52,170.00

08/26/2564 284  9,817.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640058ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านไอเดีย มีเดีย / 9,817.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 9,817.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 285  5,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640059ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 5,000.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 5,000.00

08/09/2564 286  3,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640061ราคาต่ำสุดจ้างเข้าเล่ม นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,600.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,600.00

08/26/2564 287  30,642.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO02640062ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร และจัดทำคู่มือ ร้านวรภัณฑ์ / 30,642.00 ร้านวรภัณฑ์ / 30,642.00

08/02/2564 288  75,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642246ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านวิท

ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 75,000.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 75,000.00

08/03/2564 289  2,153.06มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642253ราคาต่ำสุดซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 2,153.06

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 2,153.06

08/04/2564 290  2,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642254ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 2,250.00 ร้านสมายด์ คอม / 2,250.00

08/06/2564 291  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642255ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวตะวัน ม่วงศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/06/2564 292  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642256ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเวธนี  แก้วเข้ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 293  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642257ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติานของ 

นายธนกร เจริญสมบัติ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 294  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642258ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวลักษณา  หนูนันท์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 295  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642259ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 296  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642260ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายทศพล เสนะวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 297  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642261ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทอฝัน ผาสีดา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 298  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642262ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรรณกร  ประชาจักษ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 299  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642263ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเจนจิรา เดชพร

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 300  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642264ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจิราภา  แจ่มศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 301  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642265ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวแสงอรุณ  ศรีสมยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/06/2564 302  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642266ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนิชานาถ  ทูลตา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/06/2564 303  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642267ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนรนาถ  สิตกรโกวิท

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/06/2564 304  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642268ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธัญญารัตน์  

ธนะพรพิสุทธิ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/06/2564 305  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642269ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวศิรินาถ  ต่วนโต

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/06/2564 306  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642270ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเชษฐา  คุ้มขุน

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/06/2564 307  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642271ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอินทิรา  สังเทศ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/06/2564 308  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642272ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววชิราพร  กองถัน

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2564 309  135,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642274ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเก็บข้อมูล นายปรมะ  แก้วพวง / 

135,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

135,000.00

08/04/2564 310  162,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642275ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเก็บข้อมูล นายปรมะ  แก้วพวง / 

162,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

162,000.00

08/04/2564 311  23,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642276ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายปรมะ  แก้วพวง / 

23,900.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

23,900.00

08/10/2564 312  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642277ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายณัฐพงษ์  ทวีมวล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 313  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642278ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายเจษฎา  หาหาญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 314  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642279ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปนัดดา  ศรีจริยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 315  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642280ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพิทยา  บุญขาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 316  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642281ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายขจรเกียรติ  แสงพวง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 317  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642282ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพัชรินทร์  เถื่อนมา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 318  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642283ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางภาวิณี  ธรรมมัง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 319  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642284ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งฤทัย  เงินเต็ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 320  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642285ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเบญจวรรณ  จันต๊ะเทพ

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 321  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642286ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววาสนา  คำสิงห์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 322  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642287ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอภัสสร  จันทร

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 323  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642288ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชลธร  ทองยิ่ง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 324  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642289ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววิภาวรรณ  บุญเรือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 325  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642290ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอานนท์  สุกสัก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 326  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642291ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนภาวัลย์  จันทร

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 327  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642292ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวิริยะพล  เพ็งบุญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 328  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642293ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรทิพย์ บัวหาย

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 329  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642294ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอาทิตยา  เวียงวิเศษ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 330  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642295ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพศุตม์  จ้งจันศรี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 331  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642296ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทิพย์มาศ  นรดี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 332  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642297ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัณฑิรา  พันเพ็ชร

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 333  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642298ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนันทิดา  ศรีสวัสดิ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 334  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642299ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัทรสุดา  ยอดนครจง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 335  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642300ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธีระ  หงษ์ทอง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 336  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642301ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายศิริชัย  พันธ์วิไล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 337  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642302ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพงษ์นรินทร์  วังหอม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 338  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642303ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอริษา  เพชรนา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 339  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642304ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนันทพร  ขวัญเมือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 340  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642305ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววรดา  สินรัมย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 45 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 341  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642306ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธเนศ  อ้อมนอก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 342  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642307ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนิติ  น้อยปัญญา

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 343  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642308ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเบญจมาศ  ศรีบุปผา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 344  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642309ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวีระศักดิ์  ปาวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 345  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642310ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวลีลาวดี  บุตรดีสุวรรณ

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 346  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642311ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกิตตพล  ลาสิงห์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 347  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642312ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสกาวใจ  เยี่ยมขาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 348  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642313ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปรีญาภรณ์  วิเศษ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 46 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 349  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642314ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเสาวลักษณ์  นวนปัน

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 350  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642315ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุญมา  เชื้อบุญมี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 351  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642316ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธนัตดา  แวดไธสง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 352  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642317ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุษยมาศ  หัดทะวงค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 353  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642318ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 354  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642319ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวศิริรัตน์  จันจิต

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 355  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642320ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววัชรียา  มณฑาจันทร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 356  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642321ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภาวิณี  โสทองเมือง

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 47 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 357  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642322ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวขวัญนภา  ด้วงโป้

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 358  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642323ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกำพล  หลาวเพ็ชร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 359  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642324ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจารุวรรณ  อินทรัพย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 360  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642325ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุธิตา  น้อยมหาพรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 361  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642326ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 362  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642327ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุษยา  ศรีธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 363  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642328ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายมงคลชัย  สุขเกษม

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 364  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642329ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวพรหทัย  ใหม่ธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 48 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 365  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642330ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกรกนก  เพชรวาว

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 366  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642331ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายชีวิต  กล่อมเกลี้ยง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 367  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642332ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวบุปผา  สุมาลี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 368  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642333ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายภานุวัฒน์  คำนนท์

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 369  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642334ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจันทร์จิรา  ตุลาธรรม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 370  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642335ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนิรุตต์  บุญญา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 371  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642336ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุปราณี  พลูคล้าย

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 372  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642337ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายปิยะชัย  วิเชียรสรรค์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 49 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 373  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642338ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายนำโชค  ล่าบ้านหลวง

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 374  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642339ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกิตติพัฒน  จิอู๋

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 375  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642340ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนัจนันท์  สายสนั่น ณ 

อยุธยา

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 376  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642341ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจินต์จุฑา  เวชวิริยกุล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 377  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642342ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสิทธิเดช  ช่วงไกล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 378  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642343ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกัลยรัตน์  บานแย้ม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 379  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642344ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกุลิสรา  ชลสงคราม

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 380  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642345ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งหทัย  อินทร์ไทย

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 50 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 381  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642346ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวหนึ่งเมษา พินิจวงศ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/04/2564 382  23,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642347ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านสมายด์ คอม / 

23,900.00

ร้านสมายด์ คอม / 

23,900.00

08/10/2564 383  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642348ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาววิภาพร  บุ่งอุบล

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 384  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642349ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวรัชนีกร  สุขประเสริฐ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 385  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642350ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายประไณย  รวบรวม

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 386  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642351ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายพิทยุตม์  แปงแก้ว

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 387  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642352ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายคมกฤษณ์  ดอกจันทร์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 388  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642353ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกฤษณะ  มาสังข์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 389  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642354ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายจีราวุฒิ  ภูวรินทรากุล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 390  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642355ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวทิพปภา  จันทร์ทิพย์

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 391  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642356ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธิดาภรณ์  บุศดี

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 392  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642357ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายทัตพงศ์  เวียนนอก

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 393  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642358ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวฐิติพร  พลัดบุญ

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 394  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642359ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุภาพร  บุญยิ่ง

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 395  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642360ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายธนากร  พินิจวงศ์

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 396  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642361ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายมานัส  เหลือจาด

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 397  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642362ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวีระชัย  มีสุข

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

15,000.00

08/10/2564 398  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642363ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนรมน  เยาวชัย

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/10/2564 399  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642364ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายณัฐวัฒน์  ทองผา

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/10/2564 400  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642365ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นางสาวธัญญารัตน์  

ลอยเลื่อน

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

9,000.00

08/13/2564 401  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642370ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัทรวดี  กองพิกุล

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

5,000.00

08/13/2564 402  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642371ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวภัทรวดี  กองพิกุล

นายประธาน  เรียงลาด / .00 นายประธาน  เรียงลาด / .00

08/02/2564 403  75,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642380ราคาต่ำสุดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านวิท

ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 75,000.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 75,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 404  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642391ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปทิตตา  เตจะวัน

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 405  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642392ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวไอยราวัณ  รินทร์วงศ์์

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 406  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642393ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปภากร ศรีวงศ์์ชัย

นายสนธยา วันชัย / 

15,000.00

นายสนธยา วันชัย / 

15,000.00

08/18/2564 407  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642394ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวพัณณิดา  โพธิขำ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 408  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642395ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาววิลาสินี ลู่ทอง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 409  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642396ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายคธาวุฒิ  อ่อนศรี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 410  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642397ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/18/2564 411  60,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642398ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

60,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

60,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 412  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642399ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

08/18/2564 413  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642400ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00 นางสาวสินนภา  มามั่ง / .00

08/18/2564 414  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642401ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางอลิษ

า  พาทา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

08/18/2564 415  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642402ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเสฏฐวุฒิ  ประสาทพร

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

08/18/2564 416  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642403ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางธนกมล ยศปัญญา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

08/18/2564 417  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642404ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวนรีกานต์  นารี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

08/18/2564 418  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642405ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวศุภกานต์ จ่าจำเริญ

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

08/18/2564 419  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642406ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเจษดา  สุขเมือง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 420  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642407ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานา

ยกฤษดา  อ่่อนคง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

08/18/2564 421  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642408ราคาต่ำสุดจ้างเเหมาบริการการปฏิบัติงาน

นายธรรมรัฐ มหาราช

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

08/18/2564 422  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642409ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางสาวปาริฉัตร สิงห์เส

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

08/18/2564 423  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642410ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

น.ส.สุจิตตรา  เทศขำ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 424  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642411ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สิทธิณี  ปฐมกำธร

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 425  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642412ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.เนตรนภา  อ่อนตา

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 426  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642413ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายศักดา  พุทธศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 427  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642414ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รื่นฤดี  สีมังกร

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 428  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642415ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ทิภาพร  คำอินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 429  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642416ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชวิศ  คล้ายวิมุติ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 430  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642417ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุพัตรา  พรหมมินทร์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 431  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642418ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรอุมา  แก้วดู

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 432  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642419ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วารุณี  อำคาหล้า

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/18/2564 433  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642420ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธรรมศิริ สิทธิฤทธิ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/31/2564 434  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642421ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายประพันธ์  โสรส

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

08/19/2564 435  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642422ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายชิงชัย  โนนคำ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 436  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642423ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ยุภาพรรณ  ศิริวงษ์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 437  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642424ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อุรัตน์ชนก  ตันยศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 438  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642425ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รุจิรา  ปิ่นแก้ว

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 439  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642426ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปัญจรัศม์  

ณัฏฐิศาชคเดช

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 440  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642427ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.สุดารัตน์  คำพีระ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 441  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642428ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายสิทธิกร  สายบุญเรือง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 442  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642429ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.อรจิรา  หอมละออ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 443  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642430ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.กันทิมา  บุญสว่าง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 444  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642431ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของ 

น.ส.อภิญญา  เจริญรัตน์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 9,000.00

08/19/2564 445  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642432ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.กัญญาณัฐ  ฝาระลึก

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 446  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642433ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.วราภรณ์  สมศรี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 447  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642434ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปกิบัติงานข

อง น.ส.ณัฐธิดา  แก้วณรงค์

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 448  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642435ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ดวงทิพย์  แก้วทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 449  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642436ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.จิราวรรณ  ทรัพย์สิน

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 450  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642437ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ธัญพิชชา  ยาดี

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 451  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642438ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง นายพศวีร์  ก๊กมาศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 452  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642439ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ปรมาภรณ์  ขันธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 453  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642440ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.ภาณุมาศ  เที่ยงธรรม

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 454  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642441ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติานขอ

ง น.ส.นงนภัส  ปิ่นสุข

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/19/2564 455  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642442ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

อง น.ส.รัชนีกร  กำมาทอง

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 15,000.00

08/11/2564 456  30,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642443ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

30,000.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

30,000.00

08/20/2564 457  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642444ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านสาธารณ

สุข ตำบลนางั่ว

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 458  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642445ราคาต่ำสุดจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านสาธารณ

สุข ตำบลนางั่ว

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 459  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642446ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมเก็บข้อมูลสาธ

ารณสุขของผู้สูงอายุในตำบลใน

เมือง

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 460  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642447ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลน้ำร้อน

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 461  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642448ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลนายม

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 462  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642449ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารสูขผู้้สูงอายุตำบล

นาป่า

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 463  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642450ราคาต่ำสุด้จ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้้านสาธารณสุขผู่สูงอายุของ

ตำบลท่าพล

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/21/2564 464  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642451ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลตะเบาะ

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 465  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642452ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลตะเบาะ

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 466  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642453ราคาต่ำสุดจ้้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุตำบ

ลดงมูลเหล็ก

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 467  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642454ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำข้อมูลเ

ข้าด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลชอนไพร

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 468  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642455ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมข้อมูลและนำเ

ข้าข้อมูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอา

ยุของบ้านโคก

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 469  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642456ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลบ้านโตก

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/22/2564 470  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642468ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวจารุนันท์ ตรีภรณ์

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 15,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 15,000.00

08/10/2564 471  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642478ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้ามูล

ด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของตำ

บลห้วยใหญ่

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 472  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642497ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมข้อมูลและนำเ

ข้าข้อมูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอา

ยุของตำบลห้วยสะแก

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 473  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642500ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุตำบ

ลสะเดียง

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 474  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642519ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลระวิง

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/22/2564 475  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642520ราคาต่ำสุดจ้า่งเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสารธารณสุขผู้สูงอายุตำ

บลระวิง

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 476  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642521ราคาต่ำสุดจ้า่งเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสารธารณสุขผู้สูงอายุตำ

บลระวิง

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/10/2564 477  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642522ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุของ

ตำบลป่าเลา

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 478  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

ตกลงราคา 1PO02642523ราคาต่ำสุดจ้างเหมารวบรวมและนำเข้าข้อ

มูลด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุตำบ

ลวังชม

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

20,000.00

08/23/2564 479  4,550.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642524ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

4,550.00

ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส / 

4,550.00

08/23/2564 480  5,720.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642525ราคาต่ำสุดสรุปและประเมินโครงการ นายกมล  อยู่สุข / 5,720.00 นายกมล  อยู่สุข / 5,720.00

08/11/2564 481  33,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642526ราคาต่ำสุดจัดนิทรรศการ นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

33,600.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

33,600.00

08/24/2564 482  425,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642527ราคาต่ำสุดอบรมสรุปความรู้ทางภาษาอังกฤ

ษและเทคนิคการทำข้อสอบ

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 425,000.00

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 425,000.00

08/23/2564 483  425,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642528ราคาต่ำสุดอบรมสรุปความรู้ทางภาษาอังกฤ

ษและเทคนิคการทำข้อสอบและ

ทดสอบหลังการพัฒนา 

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

ออนไลน์

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 425,000.00

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 425,000.00

08/23/2564 484  5,720.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642547ราคาต่ำสุดสรุปและประเมินโครงการ นายกมล  อยู่สุข / 5,720.00 นายกมล  อยู่สุข / 5,720.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 485  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642548ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอรนุช ยศมา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 486  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642549ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวธิดารัตน์ สีสุโท

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 487  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642550ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกรวิภา ผาสีดา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 488  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642551ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวนิตติดี  บุญตั้ง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 489  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642552ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายกฤษณะ หมั่นสลุง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 490  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642553ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชนาพร จงทัน

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 491  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642554ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปาริชาต อ่ำปั้น

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 492  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642555ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวชลธิชา อุตกันภัย

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 493  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642556ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกิตติยา ขุมทรัพย์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 494  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642557ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอัจฉรา  อินเหลือง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 495  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642558ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเมขลา เกตุแก้ว

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 496  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642559ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอภิสิทธิ์  สังข์อ่วม

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 497  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642560ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ

นางสาวพนิดา วรรณล้อม

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 498  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642561ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสิทธิชัย สุกคูณ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 499  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642562ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอนุพงศ์ พูนมี

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 500  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642563ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวปนัดดา บุ้งเจาะบาง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 501  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642564ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายวุฒิศักดิ์  แก้วใหญ่

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 502  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642565ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอรทัย ขุนราชเสนา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 503  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642566ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวกฤษณี เพ็ชรโต

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 504  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642567ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสมรักษ์ จันทวงศ์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 505  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642568ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายสิรวิชญ์ พุ่มพิศ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 506  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642569ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวเปรมา ประมาพันธ์

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 507  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642570ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางศศิวัลย์ เส็งพาณิช

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 508  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642571ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายศักดา ฉลาดธัญกิจ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 509  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642572ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายจิตกร ปรีการ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 510  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642573ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวเขมจิรา หม่นสุ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

9,000.00

08/25/2564 511  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642574ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายจักรพันธ์  แท่นทอง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 512  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642575ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายครรชิต แสงพันตา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 513  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642576ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายมานพ รอดเที่ยง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 514  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642577ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวเบญจวรรณ จำนงเลิศ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 515  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642578ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นางสาวจิรนันท์ คูณหาร

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 516  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642579ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวอัญธิกา จะเป็ง

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 517  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642580ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ  

นายตะวัน ศรีสุริโย

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 518  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642581ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวรัชฏพร จันทรา

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

15,000.00

08/25/2564 519  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642582ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายอิศรา  ธรรมวัตร

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 520  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642583ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นายสุริยัน ศิลาโชติ

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

5,000.00

08/25/2564 521  5,133.65มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642584ราคาต่ำสุดค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัด

ข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 5,133.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวั

ดเพชรบูรณ์ / 5,133.65

08/24/2564 522  173,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642585ราคาต่ำสุดปรับปรุงซ่อมแซมผนังชั้น 1 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอ

ร์

บริษัท บ้านแก้ว 

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 

173,000.00

บริษัท บ้านแก้ว 

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 

173,000.00

08/26/2564 523  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642586ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุทธิดา  แสนเงิน

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

8,000.00

นางสาวรวิษฎา โคกทอง / 

8,000.00

08/26/2564 524  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642602ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวณัชฌา  พุทธา

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 525  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642603ราคาต่ำสุดป้ายไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

5,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

5,000.00

08/05/2564 526  7,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642604ราคาต่ำสุดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,800.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,800.00

08/27/2564 527  8,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642605ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

น.ส.ประกาายวรรณ  สาคเรศ

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 8,000.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 8,000.00

08/02/2564 528  6,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642606ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์ไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

6,600.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

6,600.00

08/02/2564 529  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642607ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์ไวนิล นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,000.00

08/30/2564 530  11,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642608ราคาต่ำสุดป้ายและสติ๊กเกอร์ บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 11,800.00

บริษัท 

แอ็ตอาร์ตสตูดิโอ2020 จำกัด 

/ 11,800.00

08/30/2564 531  2,666.72มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642609ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวสุภาวดี  พงษ์จำปา

นายประธาน  เรียงลาด / 

2,666.72

นายประธาน  เรียงลาด / 

2,666.72

08/23/2564 532  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642633ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปเล่มโครงการ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 70 จาก 70

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:18)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งจ้างรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 533  8,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642634ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,500.00

08/23/2564 534  12,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642635ราคาต่ำสุดเหมาวิเคราะห์ข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

12,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

12,000.00

08/23/2564 535  9,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642636ราคาต่ำสุดเหมาเก็บข้อมูล นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,600.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,600.00

08/23/2564 536  11,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642637ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

11,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

11,500.00

08/26/2564 537  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO02642771ราคาต่ำสุดเหมาบริการการปฏิบัติงานของ 

นางสาวณัชฌา  พุทธา

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00

นางสาวอัมพวรรณ  

ชุมพรรัตน์ / 9,000.00


