
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/04/2564 1  6,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640114ราคาต่ำสุดของที่ระลึก หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,300.00

06/08/2564 2  1,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640115ราคาต่ำสุดช่อดอกไม้ นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,800.00

นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,800.00

06/07/2564 3  1,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640116ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,100.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,100.00

06/08/2564 4  5,700.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640117ราคาต่ำสุดหมึกเทียบ HP78A ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,700.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,700.00

06/08/2564 5  6,140.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640118ราคาต่ำสุดหมึก CANON 750,751 หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,140.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,140.00

06/08/2564 6  2,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640119ราคาต่ำสุดหมึกเลเซอร์ HP 78A หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

06/08/2564 7  4,931.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640120ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,931.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,931.00

06/09/2564 8  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640121ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม 

2564

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

06/10/2564 9  5,524.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640122ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิงรอบวันที่ 

26-04-64 ถึง 25-05-64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 5,524.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 5,524.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/16/2564 10  3,150.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640123ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,150.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,150.00

06/18/2564 11  4,968.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640124ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,968.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,968.00

06/22/2564 12  31,200.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640125ราคาต่ำสุดผ้าจับจีบรั้ว ร้านซือเหรียญพานิช / 

31,200.00

ร้านซือเหรียญพานิช / 

31,200.00

06/22/2564 13  11,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640126ราคาต่ำสุดถุงขยะดำ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,000.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,000.00

06/22/2564 14  15,750.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640127ราคาต่ำสุดกระดาษชำระ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

15,750.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

15,750.00

06/24/2564 15  3,745.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640128ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 3,745.00

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 3,745.00

06/23/2564 16  3,745.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640129ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 3,745.00

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 3,745.00

06/23/2564 17  -  กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640130ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / .00

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จำกัด / .00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/24/2564 18  2,040.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640131ราคาต่ำสุดค่าน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,040.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,040.00

06/23/2564 19  5,055.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640132ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน  6  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,055.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,055.00

06/25/2564 20  4,980.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640133ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,980.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,980.00

06/25/2564 21  5,560.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640134ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,560.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,560.00

06/18/2564 22  10,960.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640135ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 5 รายกร ร้านแกรนด์วัสดุ / 10,960.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 10,960.00

06/08/2564 23  8,320.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640136ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวรภัณฑ์ / 8,320.00 ร้านวรภัณฑ์ / 8,320.00

06/01/2564 24  4,980.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640137ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,980.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,980.00

06/16/2564 25  2,330.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640138ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวรภัณฑ์ / 2,330.00 ร้านวรภัณฑ์ / 2,330.00

06/01/2564 26  18,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640009ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 18,800.00 ร้านกิรณา / 18,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/23/2564 27  9,381.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640010ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,381.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,381.00

06/29/2564 28  32,410.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640011ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 32,410.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 32,410.00

06/02/2564 29  1,200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640033ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิง นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

1,200.00

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ / 

1,200.00

06/24/2564 30  51,708.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640034ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์และวัสดุ 24 รายการ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 51,708.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 51,708.00

06/24/2564 31  5,370.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640035ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 2 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,370.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,370.00

06/25/2564 32  2,900.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640036ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

2,900.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

2,900.00

06/07/2564 33  2,620.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640002ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,620.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,620.00

06/07/2564 34  5,780.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640003ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,780.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,780.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/10/2564 35  4,525.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640004ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,525.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,525.00

06/10/2564 36  -  สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640005ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ .00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ .00

06/10/2564 37  4,525.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640006ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,525.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,525.00

06/01/2564 38  21,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640096ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 21,300.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 21,300.00

06/07/2564 39  12,320.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640097ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,320.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,320.00

06/11/2564 40  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640098ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 11,000.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 11,000.00

06/11/2564 41  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640099ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 11,000.00

นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 11,000.00

06/11/2564 42  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640100ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

11,000.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

11,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 6 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/11/2564 43  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640101ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

11,000.00

06/11/2564 44  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640102ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 11,000.00

นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 11,000.00

06/11/2564 45  11,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640103ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

11,000.00

นางสาววิชญาพร  อ่อนปุย / 

11,000.00

06/01/2564 46  4,680.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640150ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,680.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,680.00

06/01/2564 47  20,480.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640151ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านก๊อปปี้-แคน / 20,480.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 20,480.00

06/01/2564 48  15,870.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640152ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

15,870.00

ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

15,870.00

06/01/2564 49  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640153ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสนธยา วันชัย / 

5,000.00

นายสนธยา วันชัย / 

5,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/01/2564 50  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640154ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

20,000.00

ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

20,000.00

06/04/2564 51  7,580.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640156ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,580.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,580.00

06/08/2564 52  5,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640161ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

5,500.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

5,500.00

06/08/2564 53  8,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640162ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

8,500.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

8,500.00

06/04/2564 54  11,150.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640163ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,150.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,150.00

06/08/2564 55  9,450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640164ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

9,450.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

9,450.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 8 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/14/2564 56  830.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640166ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

830.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

830.00

06/14/2564 57  13,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640167ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิมลพาณิชย์ / 13,000.00 ร้านวิมลพาณิชย์ / 13,000.00

06/14/2564 58  12,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640168ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,900.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,900.00

06/22/2564 59  35,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640170ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 35,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 35,000.00

06/22/2564 60  52,760.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640171ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

52,760.00

ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

52,760.00

06/22/2564 61  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640172ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

10,000.00

ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

10,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/21/2564 62  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640173ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

06/21/2564 63  21,629.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640174ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านโปรคอม / 21,629.00 ร้านโปรคอม / 21,629.00

06/08/2564 64  27,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,250.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,250.00

06/08/2564 65  15,580.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640176ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,580.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,580.00

06/22/2564 66  2,840.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640177ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

2,840.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

2,840.00

06/22/2564 67  9,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640179ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

9,750.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

9,750.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 10 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/22/2564 68  6,740.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640180ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 6,740.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 6,740.00

06/21/2564 69  21,629.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640181ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศานต์ พานิชสิติ / 

21,629.00

นายศานต์ พานิชสิติ / 

21,629.00

06/25/2564 70  9,980.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640182ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศานต์ พานิชสิติ / 

9,980.00

นายศานต์ พานิชสิติ / 

9,980.00

06/28/2564 71  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640183ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

8,000.00

นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

8,000.00

06/25/2564 72  23,096.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640184ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

23,096.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

23,096.00

06/25/2564 73  45,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640185ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิมลพาณิชย์ / 45,000.00 ร้านวิมลพาณิชย์ / 45,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 11 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/25/2564 74  12,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640186ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิมลพาณิชย์ / 12,000.00 ร้านวิมลพาณิชย์ / 12,000.00

06/25/2564 75  6,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640187ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 6,000.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 6,000.00

06/29/2564 76  650.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640188ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  บางใบ / 

650.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

650.00

06/29/2564 77  12,020.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640189ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 12,020.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 12,020.00

06/29/2564 78  6,504.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640190ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 6,504.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 6,504.00

06/29/2564 79  10,276.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640191ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 10,276.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 10,276.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/29/2564 80  6,665.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640192ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  บางใบ / 

6,665.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

6,665.00

06/29/2564 81  430.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640193ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 430.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 430.00

06/29/2564 82  400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640194ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

400.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

400.00

06/29/2564 83  9,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640195ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

9,600.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

9,600.00

06/29/2564 84  8,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640196ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

8,750.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

8,750.00

06/23/2564 85  7,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640197ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/08/2564 86  4,117.40คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640095ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 4,117.40

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 4,117.40

06/08/2564 87  1,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640096ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,400.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,400.00

06/10/2564 88  1,480.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640097ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,480.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,480.00

06/08/2564 89  28,767.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640098ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

28,767.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

28,767.00

06/07/2564 90  9,450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640099ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 9,450.00 ร้านกิรณา / 9,450.00

06/10/2564 91  5,075.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640100ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 5,075.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 5,075.00

06/11/2564 92  52,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640101ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 52,500.00

นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 52,500.00

06/14/2564 93  37,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640102ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

37,500.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

37,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/07/2564 94  20,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640103ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

06/10/2564 95  112.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640104ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

112.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

112.00

06/10/2564 96  236.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640105ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

236.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

236.00

06/11/2564 97  1,831.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640106ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,831.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,831.00

06/16/2564 98  2,027.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640107ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

2,027.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

2,027.00

06/04/2564 99  2,950.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640108ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,950.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,950.00

06/23/2564 100  4,064.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640109ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

4,064.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

4,064.00

06/21/2564 101  26,473.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640110ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

26,473.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

26,473.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/24/2564 102  47,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640111ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 47,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 47,000.00

06/24/2564 103  87,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640112ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 87,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 87,000.00

06/30/2564 104  50,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640113ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 50,000.00

นางสาวจีรพรรณ  

พรหมประเสริฐ / 50,000.00

06/24/2564 105  9,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,375.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,375.00

06/24/2564 106  2,460.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640176ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,460.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,460.00

06/24/2564 107  13,460.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640178ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

13,460.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

13,460.00

06/24/2564 108  1,496.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640179ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,496.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,496.00

06/24/2564 109  4,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640180ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 4,000.00 ร้านแพรแก้ว / 4,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 16 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/02/2564 110  1,940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640166ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,940.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 1,940.00

06/01/2564 111  2,645.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640079ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร   

จำนวน   13   รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,645.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,645.00

06/04/2564 112  13,740.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640080ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 13,740.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 13,740.00

06/14/2564 113  1,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640081ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ ทะเบียน 

นข 42  ประเดือนเดือน   

มิถุนายน  2564

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 1,000.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 1,000.00

06/15/2564 114  2,520.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640082ราคาต่ำสุดวัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ 

พร้อมแจกัน  จำนวน  2  

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

2,520.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

2,520.00

06/15/2564 115  2,180.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640083ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4  รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,180.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,180.00
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/15/2564 116  86,700.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640084ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 86,700.00 ร้านไอทีเน็ต / 86,700.00

06/16/2564 117  10,070.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640085ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน  6  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,070.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,070.00

06/21/2564 118  199,620.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640086ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญา

ณแบบสายและแบบไร้สาย  

จำนวนอ  2  รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 199,620.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 199,620.00

06/23/2564 119  586.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640087ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  3  รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

586.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

586.00

06/07/2564 120  3,425.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640029ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 3,425.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,425.00

06/10/2564 121  11,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640030ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,000.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,000.00

06/18/2564 122  2,820.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640031ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 2,820.00 ร้านวรภัณฑ์ / 2,820.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/18/2564 123  13,860.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640032ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 13,860.00 ร้านวรภัณฑ์ / 13,860.00

06/22/2564 124  17,440.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640033ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 17,440.00 ร้านวรภัณฑ์ / 17,440.00

06/22/2564 125  11,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640034ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 11,500.00 ร้านวรภัณฑ์ / 11,500.00

06/14/2564 126  1,710.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640035ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวใจสคราญ  

จารึกสมาน / 1,710.00

นางสาวใจสคราญ  

จารึกสมาน / 1,710.00

06/24/2564 127  13,040.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640036ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 13,040.00 ร้านวรภัณฑ์ / 13,040.00

06/28/2564 128  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640037ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

06/30/2564 129  4,100.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640038ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 4,100.00 ร้านวรภัณฑ์ / 4,100.00

06/29/2564 130  19,292.10สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640039ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน โซดิแอคคอมพิวเตอร์ / 

19,292.10

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ / 

19,292.10
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วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/01/2564 131  1,480.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640094ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกมลวิช ลอยมา / 

1,480.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

1,480.00

06/14/2564 132  60,445.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640097ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

60,445.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

60,445.00

06/15/2564 133  22,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640098ราคาต่ำสุดหินคลุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

22,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

22,800.00

06/16/2564 134  11,990.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640100ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 11,990.00 ร้านกิรณา / 11,990.00

06/20/2564 135  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640101ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายคธาวุฒิ  อ่อนศรี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

06/20/2564 136  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640102ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

06/20/2564 137  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640103ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเสฏฐวุฒิ  ประสาทพร

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

06/20/2564 138  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640104ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนางธนกมล ยศปัญญา

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 20 จาก 20

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 (10:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มิถุนายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

06/20/2564 139  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640105ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวนรีกานต์  นารี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

06/20/2564 140  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640106ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

ายเจษดา  สุขเมือง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

06/20/2564 141  5,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640107ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานา

ยกฤษดา  อ่่อนคง

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

5,000.00

06/18/2564 142  2,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640108ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

06/16/2564 143  3,270.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640109ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 3,270.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 3,270.00

06/25/2564 144  17,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640110ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

17,000.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

17,000.00

06/25/2564 145  9,411.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640111ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  6  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,411.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,411.00

06/24/2564 146  4,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640112ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 4,800.00

เดอะ วัน  ครีเอท ดีไซน์ 

เฮ้าส์ / 4,800.00


