
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 37

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/01/2564 1  3,160.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640139ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,160.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,160.00

07/01/2564 2  2,650.00กองกลาง ตกลงราคา 10101PO01640140ราคาต่ำสุดหมึกเลเซอร์ HP 17A CF217A 

M-102, M130

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,650.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,650.00

07/01/2564 3  9,100.00กองกลาง ตกลงราคา 10101PO01640141ราคาต่ำสุดเครื่องปริ้นเตอร์ HP MFP 

M130 fw

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,100.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,100.00

07/02/2564 4  1,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640143ราคาต่ำสุดแจกันดอกไม้แห้ง นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,500.00

นางสมปอง  อาจศิริ / 

1,500.00

07/05/2564 5  5,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640144ราคาต่ำสุดเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์  1  

เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

5,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

5,300.00

07/05/2564 6  7,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640145ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ รถ 6 ล้อ ทะเบียน 

40-0133 พช.

ร้านสมุห์การช่าง / 7,000.00 ร้านสมุห์การช่าง / 7,000.00

07/06/2564 7  11,336.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640146ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รอบวันที่ 

26/05/64 ถึง 25/06/64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 11,336.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 11,336.00

07/08/2564 8  2,285.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640147ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,285.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,285.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 9  -  กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640148ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

.00

07/09/2564 10  17,420.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640149ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,420.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,420.00

07/14/2564 11  5,520.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640150ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

5,520.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

5,520.00

07/14/2564 12  14,540.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640151ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,540.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,540.00

07/15/2564 13  4,690.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640152ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,690.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,690.00

07/16/2564 14  300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640153ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย. 64 นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

07/16/2564 15  68,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640154ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 68,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 68,000.00

07/20/2564 16  7,470.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640155ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ Brother บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,470.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,470.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 17  5,550.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640156ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 5,550.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 5,550.00

07/19/2564 18  4,967.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640158ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,967.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,967.00

07/22/2564 19  33,170.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640159ราคาต่ำสุดโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บริษัท 

เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรู๊ป 

จำกัด / 33,170.00

บริษัท 

เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรู๊ป 

จำกัด / 33,170.00

07/22/2564 20  25,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640160ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

25,500.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

25,500.00

07/29/2564 21  5,850.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640161ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ HP 79A บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,850.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,850.00

07/29/2564 22  2,640.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640162ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,640.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,640.00

07/23/2564 23  11,036.00กองกลาง ตกลงราคา 10101PO01640166ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จำกัด (มหาชน) / 11,036.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จำกัด (มหาชน) / 11,036.00

07/06/2564 24  8,590.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640012ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,590.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,590.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/16/2564 25  9,870.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640013ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,870.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,870.00

07/19/2564 26  2,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640014ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,750.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

2,750.00

07/16/2564 27  1,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640015ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,750.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,750.00

07/16/2564 28  9,870.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640016ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,870.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,870.00

07/01/2564 29  49,518.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640037ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

49,518.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

49,518.00

07/01/2564 30  19,740.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640038ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,740.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,740.00

07/08/2564 31  550.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640039ราคาต่ำสุดชุดคอนโทรลรีโมท ร้านแกรนด์วัสดุ / 550.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 550.00

07/08/2564 32  670.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640040ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 670.00

บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 670.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 33  4,880.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640041ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,880.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,880.00

07/09/2564 34  9,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640042ราคาต่ำสุดหลอดไฟ ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / 

9,600.00

ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / 

9,600.00

07/09/2564 35  32,890.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640043ราคาต่ำสุดวัสดุ 19 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

32,890.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

32,890.00

07/09/2564 36  21,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640044ราคาต่ำสุดราวแขวนผ้า หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 21,600.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 21,600.00

07/15/2564 37  105,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640045ราคาต่ำสุดชุดผ้าปูที่นอน ร้านกันเองครุภัณฑ์ / 

105,000.00

ร้านกันเองครุภัณฑ์ / 

105,000.00

07/21/2564 38  1,890.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640046ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

1,890.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

1,890.00

07/30/2564 39  180.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640047ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 180.00 ร้านออยล์ เซอร์วิส / 180.00

07/23/2564 40  4,340.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640007ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,340.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,340.00

07/08/2564 41  1,920.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640105ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

1,920.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

1,920.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 42  9,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640106ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

9,500.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

9,500.00

07/08/2564 43  1,260.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640107ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,260.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,260.00

07/08/2564 44  6,080.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640108ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

6,080.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

6,080.00

07/09/2564 45  6,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640109ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,600.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,600.00

07/12/2564 46  32,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640110ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 32,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 32,000.00

07/05/2564 47  9,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640111ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00

07/14/2564 48  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640112ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 30,000.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 30,000.00

07/09/2564 49  9,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640113ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/15/2564 50  9,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640114ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,400.00

07/13/2564 51  27,405.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640115ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

27,405.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

27,405.00

07/15/2564 52  24,480.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640116ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

24,480.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

24,480.00

07/16/2564 53  9,320.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640117ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 9,320.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 9,320.00

07/16/2564 54  8,612.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640118ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

8,612.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

8,612.00

07/08/2564 55  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640119ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

07/22/2564 56  3,979.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640120ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 3,979.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 3,979.00

07/22/2564 57  5,715.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640121ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 5,715.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 5,715.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/22/2564 58  9,125.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640122ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

9,125.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

9,125.00

07/22/2564 59  39,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640123ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 39,900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 39,900.00

07/22/2564 60  17,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640124ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 17,700.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 17,700.00

07/08/2564 61  71,275.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640125ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมายด์ คอม / 

71,275.00

ร้านสมายด์ คอม / 

71,275.00

07/08/2564 62  79,275.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640126ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด 

/ 79,275.00

บริษัท 

ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด 

/ 79,275.00

07/08/2564 63  150,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640127ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 

150,000.00

ร้านแกรนด์วัสดุ / 

150,000.00

07/08/2564 64  2,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640128ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,600.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,600.00

07/08/2564 65  12,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640129ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

12,000.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

12,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 66  80,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640130ราคาต่ำสุดปลากะพง นายปรมะ  แก้วพวง / 

80,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

80,000.00

07/08/2564 67  93,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640131ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

93,000.00

ร้านเด่น.อีเล็กตริก / 

93,000.00

07/09/2564 68  197,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640132ราคาต่ำสุดวัสดุ เอสเอการค้า / 197,000.00 เอสเอการค้า / 197,000.00

07/09/2564 69  5,550.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640133ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,550.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,550.00

07/09/2564 70  161,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640134ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

161,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

161,000.00

07/29/2564 71  13,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640135ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

13,400.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

13,400.00

07/30/2564 72  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640136ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

6,000.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

6,000.00

07/30/2564 73  64,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640137ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

64,000.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

64,000.00

07/27/2564 74  28,990.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640138ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 28,990.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 28,990.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2564 75  10,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640143ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแนนสปอร์ต / 

10,000.00

ร้านแนนสปอร์ต / 

10,000.00

07/09/2564 76  161,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640148ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

161,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

161,000.00

07/08/2564 77  71,275.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640153ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมายด์ คอม / 

71,275.00

ร้านสมายด์ คอม / 

71,275.00

07/29/2564 78  20,874.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640154ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,874.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,874.00

07/27/2564 79  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640164ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 20,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 20,000.00

07/27/2564 80  17,936.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640165ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 17,936.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 17,936.00

07/01/2564 81  16,320.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640199ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

16,320.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

16,320.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/01/2564 82  7,910.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640200ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

7,910.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

7,910.00

07/05/2564 83  30,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640201ราคาต่ำสุดวัสดุ 14 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

30,000.00

07/05/2564 84  27,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640202ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

27,100.00

นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

27,100.00

07/05/2564 85  3,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640203ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

3,200.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

3,200.00

07/05/2564 86  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640204ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 5,000.00

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 5,000.00

07/05/2564 87  42,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640205ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 42,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 42,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2564 88  25,830.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640206ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 25,830.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 25,830.00

07/05/2564 89  50,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640207ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 50,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 50,000.00

07/05/2564 90  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640208ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 20,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 20,000.00

07/05/2564 91  51,472.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640209ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 51,472.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 51,472.00

07/06/2564 92  3,650.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640213ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,650.00

07/07/2564 93  3,650.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640214ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,650.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/12/2564 94  6,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640215ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,600.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,600.00

07/12/2564 95  2,625.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640216ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,625.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,625.00

07/12/2564 96  14,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640217ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

14,200.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

14,200.00

07/13/2564 97  5,265.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640218ราคาต่ำสุดถ่่ายเอกสาร นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

5,265.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

5,265.00

07/13/2564 98  7,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640219ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,600.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,600.00

07/13/2564 99  3,940.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640220ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,940.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,940.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 100  25,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640221ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

25,000.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

25,000.00

07/13/2564 101  25,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640222ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

25,000.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

25,000.00

07/19/2564 102  16,850.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640229ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,850.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,850.00

07/19/2564 103  5,960.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640230ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

5,960.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

5,960.00

07/19/2564 104  1,850.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640231ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,850.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,850.00

07/19/2564 105  8,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640232ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

8,900.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

8,900.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 106  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640233ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,000.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,000.00

07/20/2564 107  6,855.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640234ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 6,855.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 6,855.00

07/12/2564 108  6,855.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640235ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 6,855.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 6,855.00

07/20/2564 109  7,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640236ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,000.00

07/20/2564 110  23,020.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640237ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 23,020.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 23,020.00

07/07/2564 111  15,850.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640238ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

15,850.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

15,850.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2564 112  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640239ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเกษตร นาโน / 8,000.00 ร้านเกษตร นาโน / 8,000.00

07/27/2564 113  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640240ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

07/20/2564 114  2,450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640243ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,450.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,450.00

07/02/2564 115  23,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640244ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,600.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,600.00

07/29/2564 116  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640246ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

2,000.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

2,000.00

07/15/2564 117  2,450.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640249ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

2,450.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

2,450.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 118  7,480.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640250ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,480.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,480.00

07/21/2564 119  107,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640253ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 107,300.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 107,300.00

07/21/2564 120  101,760.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640254ราคาต่ำสุดวัสดุ 7 รายการ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 101,760.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 101,760.00

07/21/2564 121  8,760.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640255ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 8,760.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 8,760.00

07/29/2564 122  19,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640258ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,900.00

07/19/2564 123  46,620.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640266ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 46,620.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 46,620.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 124  60,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640267ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 60,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 60,000.00

07/29/2564 125  2,090.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640275ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,090.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,090.00

07/02/2564 126  39,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640280ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 39,300.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 39,300.00

07/22/2564 127  800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640281ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

800.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

800.00

07/28/2564 128  3,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640282ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

3,500.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

3,500.00

07/05/2564 129  1,250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640126ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,250.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,250.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/05/2564 130  20,010.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640127ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

20,010.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

20,010.00

07/13/2564 131  1,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640128ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,650.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

1,650.00

07/13/2564 132  9,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640129ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,500.00

07/13/2564 133  2,270.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640131ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,270.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,270.00

07/15/2564 134  9,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640132ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,900.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 9,900.00

07/21/2564 135  6,114.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640134ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,114.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,114.00

07/21/2564 136  8,856.20คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640135ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

8,856.20

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

8,856.20
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/21/2564 137  8,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640136ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 8,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 8,900.00

07/21/2564 138  40,290.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640137ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

40,290.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

40,290.00

07/21/2564 139  7,888.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640138ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,888.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,888.00

07/21/2564 140  22,291.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640139ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 22,291.00 ร้านกนกภรณ์ / 22,291.00

07/21/2564 141  20,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640140ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 20,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 20,000.00

07/15/2564 142  300,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640141ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

300,000.00

ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

300,000.00

07/29/2564 143  4,260.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640144ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวนาฏอนงค์ 

พวงสมบัติ / 4,260.00

นางสาวนาฏอนงค์ 

พวงสมบัติ / 4,260.00

07/15/2564 144  3,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640146ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,200.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

3,200.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/21/2564 145  9,050.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640147ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

9,050.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

9,050.00

07/22/2564 146  12,760.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640148ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

12,760.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

12,760.00

07/15/2564 147  16,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640149ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

16,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

16,000.00

07/27/2564 148  19,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640150ราคาต่ำสุดต้นไม้ นายอรุณ  สนใจ / 

19,000.00

นายอรุณ  สนใจ / 

19,000.00

07/14/2564 149  46,348.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640151ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

46,348.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

46,348.00

07/14/2564 150  28,240.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640152ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

28,240.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

28,240.00

07/14/2564 151  5,412.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640153ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,412.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,412.00

07/21/2564 152  7,956.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640158ราคาต่ำสุดหนังสือ เนติบัณฑิตยสภา / 7,956.00 เนติบัณฑิตยสภา / 7,956.00
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หน้า 22 จาก 37

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 153  31,418.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640159ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ร้านอินทนิลมาร์ท / 

31,418.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

31,418.00

07/21/2564 154  7,956.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640162ราคาต่ำสุดหนังสือ เนติบัณฑิตยสภา / 7,956.00 เนติบัณฑิตยสภา / 7,956.00

07/21/2564 155  7,119.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640163ราคาต่ำสุดหนังสือ เนติบัณฑิตยสภา / 7,119.00 เนติบัณฑิตยสภา / 7,119.00

07/21/2564 156  8,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 8,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 8,900.00

07/30/2564 157  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640177ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 4,900.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,900.00

07/07/2564 158  3,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640185ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธีรภัทร  ดีเอม / 

3,600.00

นายธีรภัทร  ดีเอม / 

3,600.00

07/07/2564 159  2,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640186ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 2,600.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 2,600.00

07/07/2564 160  17,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640187ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

17,600.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

17,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 23 จาก 37

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/07/2564 161  7,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

7,800.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

7,800.00

07/19/2564 162  3,310.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640193ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,310.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,310.00

07/20/2564 163  48,510.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640194ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

48,510.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

48,510.00

07/20/2564 164  10,690.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640195ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

10,690.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

10,690.00

07/02/2564 165  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640170ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

07/02/2564 166  9,790.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640171ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 9,790.00

บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 9,790.00

07/02/2564 167  10,420.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640172ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 10,420.00

บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 10,420.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 24 จาก 37

วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/02/2564 168  5,656.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640173ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

5,656.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

5,656.00

07/06/2564 169  64,980.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเพชรคอมพ์ / 64,980.00 ร้านเพชรคอมพ์ / 64,980.00

07/06/2564 170  2,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640176ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

07/06/2564 171  1,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640177ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,300.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,300.00

07/06/2564 172  2,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640178ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,500.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,500.00

07/01/2564 173  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640179ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

07/06/2564 174  2,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640180ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

07/06/2564 175  4,960.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640181ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,960.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,960.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/02/2564 176  123,590.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640182ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบีเฟรนด์ / 123,590.00 ร้านบีเฟรนด์ / 123,590.00

07/06/2564 177  50,290.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640183ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

50,290.00

บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

50,290.00

07/12/2564 178  50,290.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640186ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

50,290.00

บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

50,290.00

07/12/2564 179  11,780.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640187ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

11,780.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

11,780.00

07/06/2564 180  16,170.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,170.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,170.00

07/06/2564 181  59,320.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640189ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

59,320.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

59,320.00

07/12/2564 182  59,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640190ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

59,200.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

59,200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/13/2564 183  27,285.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640191ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

รายการเอกสารทั้งระบบของ 

ISO/IEC 17025 2017 เต็มระบบ

บริษัท เดอะควอลิตี้ 

เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 27,285.00

บริษัท เดอะควอลิตี้ 

เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จำกัด / 27,285.00

07/19/2564 184  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640192ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

07/20/2564 185  5,610.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640193ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,610.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,610.00

07/20/2564 186  8,825.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640194ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 8,825.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 8,825.00

07/02/2564 187  34,230.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640195ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 34,230.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 34,230.00

07/20/2564 188  4,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640196ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,100.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,100.00

07/20/2564 189  2,140.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640197ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,140.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,140.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/14/2564 190  2,940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640198ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 2,940.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 2,940.00

07/14/2564 191  525.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640199ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 525.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 525.00

07/19/2564 192  2,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640200ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,800.00

07/23/2564 193  19,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640201ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอาดุลย์ จงรักษ์ / 

19,200.00

นายอาดุลย์ จงรักษ์ / 

19,200.00

07/23/2564 194  750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640202ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

750.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

750.00

07/23/2564 195  7,060.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640203ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 7,060.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 7,060.00

07/23/2564 196  4,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640204ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 4,750.00

07/23/2564 197  2,585.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640205ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,585.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,585.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 198  10,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640206ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

10,500.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

10,500.00

07/23/2564 199  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640207ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,000.00

07/23/2564 200  2,390.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640208ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,390.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,390.00

07/30/2564 201  25,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640209ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 25,500.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 25,500.00

07/30/2564 202  3,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640210ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,300.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,300.00

07/22/2564 203  10,260.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640211ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,260.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,260.00

07/23/2564 204  4,380.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640212ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

4,380.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

4,380.00

07/23/2564 205  8,825.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640213ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 8,825.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 8,825.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 206  5,350.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640217ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,350.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,350.00

07/23/2564 207  4,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640218ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,650.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,650.00

07/13/2564 208  7,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640230ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,200.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,200.00

07/14/2564 209  6,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640231ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเกษตร นาโน / 6,750.00 ร้านเกษตร นาโน / 6,750.00

07/14/2564 210  8,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640232ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

8,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

8,000.00

07/14/2564 211  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640233ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

5,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

5,000.00

07/14/2564 212  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640234ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,000.00

07/12/2564 213  10,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640235ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมเนตรเอนเตอร์ไพรส

์ / 10,000.00

ร้านสมเนตรเอนเตอร์ไพรส

์ / 10,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/06/2564 214  49,668.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640256ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอทีเน็ต / 49,668.00 ร้านไอทีเน็ต / 49,668.00

07/02/2564 215  44,882.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640257ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอทีเน็ต / 44,882.00 ร้านไอทีเน็ต / 44,882.00

07/09/2564 216  700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640019ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 700.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 700.00

07/09/2564 217  6,760.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640023ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,760.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

6,760.00

07/23/2564 218  67,410.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640025ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาด 

25 ลิตร 

พร้อมอุปกรณ์ถ่ายไนโตรเจนเห

ลว

บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ 

ซัพพลาย จำกัด / 67,410.00

บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ 

ซัพพลาย จำกัด / 67,410.00

07/16/2564 219  7,290.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640027ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,290.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,290.00

07/19/2564 220  1,100.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640028ราคาต่ำสุดวัสดุ นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,100.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 1,100.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/23/2564 221  32.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640029ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 32.00 นางสุภาพร  วิสุงเร / 32.00

07/19/2564 222  8,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640032ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

8,800.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

8,800.00

07/19/2564 223  2,160.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640033ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

2,160.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

2,160.00

07/19/2564 224  9,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640034ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

9,800.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

9,800.00

07/19/2564 225  10,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640035ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

10,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

10,000.00

07/19/2564 226  6,640.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640036ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,640.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,640.00

07/19/2564 227  3,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640037ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,500.00

07/19/2564 228  4,575.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640038ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,575.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,575.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 229  4,790.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640039ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,790.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,790.00

07/02/2564 230  1,271.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640090ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  5  รายการ ร้านกนกภรณ์ / 1,271.00 ร้านกนกภรณ์ / 1,271.00

07/02/2564 231  7,110.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640092ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  5  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,110.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,110.00

07/05/2564 232  640.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640093ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2   รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

640.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

640.00

07/05/2564 233  6,650.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640095ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  3  รายการ บริษัท แอลทูเอส โซลูชั่นส์ 

จำกัด / 6,650.00

บริษัท แอลทูเอส โซลูชั่นส์ 

จำกัด / 6,650.00

07/02/2564 234  375,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640096ราคาต่ำสุดลิขสิทธิ์ Software Microsoft 

Volume Licensing จำนวน  1  

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 375,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 375,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/08/2564 235  195,755.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640097ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน   17   รายการ ร้านไอทีเน็ต / 195,755.00 ร้านไอทีเน็ต / 195,755.00

07/12/2564 236  980.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640098ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

980.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

980.00

07/09/2564 237  51,930.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640099ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน   13  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 51,930.00 ร้านไอทีเน็ต / 51,930.00

07/09/2564 238  3,100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640100ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 3,100.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 3,100.00

07/15/2564 239  63,905.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640101ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน    15  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 63,905.00 ร้านไอทีเน็ต / 63,905.00

07/16/2564 240  930.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640102ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน   3  รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

930.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

930.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/27/2564 241  1,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640103ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,800.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,800.00

07/27/2564 242  3,570.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640104ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  6  รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,570.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,570.00

07/21/2564 243  1,626.40สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640105ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 1,626.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส วาย 

อิเล็คตริคซิสเต็ม / 1,626.40

07/20/2564 244  5,363.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640012ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 

รายการ

ร้านแมนพาณชย์ / 5,363.00 ร้านแมนพาณชย์ / 5,363.00

07/26/2564 245  20,995.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640014ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 11 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

20,995.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

20,995.00

07/30/2564 246  2,400.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640004ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

07/08/2564 247  21,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640040ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

21,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

21,000.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/16/2564 248  6,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640041ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ Printer Hp Laser 

107A

ร้านวรภัณฑ์ / 6,000.00 ร้านวรภัณฑ์ / 6,000.00

07/07/2564 249  3,350.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640042ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

3,350.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

3,350.00

07/07/2564 250  2,820.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640043ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

2,820.00

นางสาวณัฐชยา  หุมนา / 

2,820.00

07/22/2564 251  6,050.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640044ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 6,050.00 ร้านวรภัณฑ์ / 6,050.00

07/19/2564 252  2,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640045ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

2,000.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

2,000.00

07/29/2564 253  3,440.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640046ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 3,440.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,440.00

07/29/2564 254  12,280.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640047ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 12,280.00 ร้านวรภัณฑ์ / 12,280.00

07/01/2564 255  9,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640113ราคาต่ำสุดเครื่องปริ้นเตอร์ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,100.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,100.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/01/2564 256  2,650.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640114ราคาต่ำสุดวัสดุหมึก หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,650.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,650.00

07/06/2564 257  54,545.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640115ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2009 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ / 

54,545.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2009 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ / 

54,545.00

07/12/2564 258  47,106.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640117ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก 

อ.สุนทรีย์ รอดดิษฐ์

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

47,106.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

47,106.00

07/02/2564 259  14,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640122ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

14,100.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

14,100.00

07/06/2564 260  11,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640123ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

11,200.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

11,200.00

07/16/2564 261  109,247.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640124ราคาต่ำสุดสารส้ม - คลอรีน บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

109,247.00

บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

109,247.00

07/19/2564 262  46,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640125ราคาต่ำสุดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 

บีทียูู จำนวน 1 เครื่อง

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 46,100.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 46,100.00
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วันที่พิมพ์ 25/08/2564 (14:30)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

07/19/2564 263  138,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640126ราคาต่ำสุดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 

เครื่อง

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

138,300.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

138,300.00

07/20/2564 264  15,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640127ราคาต่ำสุดหินคลุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

15,200.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

15,200.00

07/27/2564 265  26,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640128ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมายด์ คอม / 

26,200.00

ร้านสมายด์ คอม / 

26,200.00


