
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 1  12,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640163ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,300.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,300.00

08/02/2564 2  3,930.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640164ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,930.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,930.00

08/02/2564 3  4,730.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640165ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,730.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,730.00

08/02/2564 4  3,930.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640167ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,930.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,930.00

08/06/2564 5  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640168ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม 

2564

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

08/11/2564 6  5,280.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640169ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,280.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,280.00

08/16/2564 7  3,870.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640170ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวรภัณฑ์ / 3,870.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,870.00

08/15/2564 8  4,114.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640171ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,114.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,114.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 9  3,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640172ราคาต่ำสุดค่าน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,400.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,400.00

08/17/2564 10  11,584.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640173ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำรอบวั

นที่ 26-06-64 ถึง 25-07-64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 11,584.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 11,584.00

08/16/2564 11  4,996.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640174ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,996.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,996.00

08/18/2564 12  14,382.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 14,382.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 14,382.00

08/18/2564 13  3,565.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640176ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,565.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,565.00

08/18/2564 14  2,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640177ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 2,900.00 ร้านกนกภรณ์ / 2,900.00

08/20/2564 15  8,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640178ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนนท์แก๊ส / 8,900.00 ร้านนนท์แก๊ส / 8,900.00

08/24/2564 16  9,490.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640179ราคาต่ำสุดเครื่องพิมพ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,490.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,490.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2564 17  11,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640180ราคาต่ำสุดถุงขยะ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,000.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,000.00

08/24/2564 18  56,936.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640181ราคาต่ำสุดวัสดุทำความสะอาด ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

56,936.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

56,936.00

08/24/2564 19  15,912.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640182ราคาต่ำสุดวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,912.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,912.00

08/20/2564 20  222.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640183ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 222.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 222.00

08/20/2564 21  240.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640184ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 240.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 240.00

08/25/2564 22  1,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640185ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,800.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,800.00

08/26/2564 23  20,320.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640186ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 20,320.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 20,320.00

08/25/2564 24  5,980.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640187ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,980.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,980.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2564 25  14,270.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640188ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,270.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,270.00

08/26/2564 26  3,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640189ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,900.00

08/26/2564 27  13,935.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640190ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 5 รายการ ร้านแพรแก้ว / 13,935.00 ร้านแพรแก้ว / 13,935.00

08/27/2564 28  21,290.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640191ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 11 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 21,290.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 21,290.00

08/27/2564 29  16,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640192ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,500.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,500.00

08/30/2564 30  21,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640193ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 21,100.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 21,100.00

08/25/2564 31  2,200.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640194ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,200.00

08/25/2564 32  20,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640195ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 33  2,140.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640196ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,140.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,140.00

08/31/2564 34  22,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640201ราคาต่ำสุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,000.00

08/06/2564 35  111,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640017ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

111,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

111,800.00

08/11/2564 36  21,907.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640018ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 21,907.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 21,907.00

08/13/2564 37  31,300.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640019ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 31,300.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 31,300.00

08/18/2564 38  40,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640020ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 40,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 40,000.00

08/18/2564 39  5,280.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640021ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด (สาขาที่00061) / 

5,280.00

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด (สาขาที่00061) / 

5,280.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 40  30,716.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640022ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,716.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,716.00

08/18/2564 41  26,240.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640023ราคาต่ำสุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด (สาขาที่00061) / 

26,240.00

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด (สาขาที่00061) / 

26,240.00

08/25/2564 42  16,990.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640024ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,990.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,990.00

08/27/2564 43  11,040.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640025ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 11,040.00 ร้านกนกภรณ์ / 11,040.00

08/30/2564 44  6,282.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640026ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,282.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,282.00

08/27/2564 45  4,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640027ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,750.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,750.00

08/03/2564 46  2,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640048ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,500.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,500.00

08/03/2564 47  3,786.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640049ราคาต่ำสุดอุปกรณ์กีฬา ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

3,786.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

3,786.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/13/2564 48  5,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640050ราคาต่ำสุดชุดควบคุมรีเลย์ตรวจเช็คระดับน้

ำ

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

5,000.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

5,000.00

08/13/2564 49  4,050.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640051ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 4,050.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 4,050.00

08/13/2564 50  57,100.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640052ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

57,100.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

57,100.00

08/17/2564 51  8,210.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640053ราคาต่ำสุดวัสดุ 7 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,210.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,210.00

08/30/2564 52  64,400.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640054ราคาต่ำสุดติดตั้งวอลเปเปอร์ ร้านแก้วบาง / 64,400.00 ร้านแก้วบาง / 64,400.00

08/30/2564 53  56,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640056ราคาต่ำสุดแผ่นยางปูพื้น ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

56,000.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

56,000.00

08/31/2564 54  2,115.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640008ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,115.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,115.00

08/04/2564 55  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640139ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

15,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

15,000.00

08/03/2564 56  16,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640140ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

16,600.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

16,600.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2564 57  32,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640141ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

32,600.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

32,600.00

08/03/2564 58  16,068.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640142ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

16,068.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

16,068.00

08/02/2564 59  97,388.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640144ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 97,388.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 97,388.00

08/02/2564 60  18,358.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640145ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 18,358.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 18,358.00

08/05/2564 61  32,348.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640146ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

32,348.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

32,348.00

08/02/2564 62  57,528.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640147ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

57,528.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

57,528.00

08/02/2564 63  117,468.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640149ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 117,468.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 117,468.00

08/02/2564 64  97,388.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640150ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 97,388.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 97,388.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 65  75,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640151ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 75,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 75,300.00

08/09/2564 66  48,480.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640152ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 48,480.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 48,480.00

08/13/2564 67  21,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640155ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 21,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 21,000.00

08/13/2564 68  30,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640156ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 30,800.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 30,800.00

08/13/2564 69  30,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640157ราคาต่ำสุดจ้างติดตั้งผ้าม่าน ร้าน ส.สิริการม่าน / 

30,750.00

ร้าน ส.สิริการม่าน / 

30,750.00

08/13/2564 70  29,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640158ราคาต่ำสุดจ้างติดตั้งผ้าม่าน ร้าน ส.สิริการม่าน / 

29,800.00

ร้าน ส.สิริการม่าน / 

29,800.00

08/17/2564 71  25,936.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640159ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

25,936.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

25,936.00

08/13/2564 72  26,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640160ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 26,400.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 26,400.00

08/16/2564 73  3,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640161ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

3,800.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

3,800.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 74  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640162ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

6,000.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

6,000.00

08/16/2564 75  14,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640163ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 14,850.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 14,850.00

08/17/2564 76  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640166ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 6,000.00

นางสาวสลักจิตร  คณะฤทธิ์ 

/ 6,000.00

08/27/2564 77  15,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640167ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 15,850.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 15,850.00

08/27/2564 78  5,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640168ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 5,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 5,300.00

08/27/2564 79  138,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640169ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 138,400.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 138,400.00

08/27/2564 80  82,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640170ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 82,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 82,900.00

08/27/2564 81  5,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640171ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 5,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 5,300.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 82  2,040.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640245ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

2,040.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

2,040.00

08/02/2564 83  1,976.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640247ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,976.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,976.00

08/02/2564 84  23,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640248ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,600.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,600.00

08/03/2564 85  7,685.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640251ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

7,685.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

7,685.00

08/06/2564 86  4,570.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640256ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,570.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,570.00

08/06/2564 87  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640257ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,000.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 88  790.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640259ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

790.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

790.00

08/06/2564 89  6,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640260ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

6,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

6,000.00

08/06/2564 90  1,145.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640261ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  บางใบ / 

1,145.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

1,145.00

08/06/2564 91  8,990.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640262ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,990.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,990.00

08/06/2564 92  4,610.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640263ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

4,610.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

4,610.00

08/03/2564 93  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640264ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 94  2,430.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640265ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  บางใบ / 

2,430.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

2,430.00

08/04/2564 95  19,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640268ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,900.00

08/05/2564 96  5,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640269ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,900.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,900.00

08/16/2564 97  2,730.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640270ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,730.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,730.00

08/16/2564 98  7,910.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640271ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,910.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,910.00

08/06/2564 99  56,652.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640272ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านโปรคอม / 56,652.00 ร้านโปรคอม / 56,652.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 100  4,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640273ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านโปรคอม / 4,000.00 ร้านโปรคอม / 4,000.00

08/06/2564 101  39,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640274ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านโปรคอม / 39,000.00 ร้านโปรคอม / 39,000.00

08/17/2564 102  16,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640276ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

16,500.00

นางศันสนีย์ อุตมอ่าง / 

16,500.00

08/17/2564 103  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640277ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,000.00

08/17/2564 104  15,030.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640278ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

15,030.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

15,030.00

08/17/2564 105  13,640.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640279ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

13,640.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

13,640.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 106  18,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640283ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

18,200.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

18,200.00

08/21/2564 107  770.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640284ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 770.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 770.00

08/23/2564 108  19,820.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640285ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,820.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,820.00

08/21/2564 109  1,955.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640286ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,955.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,955.00

08/23/2564 110  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640287ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

08/23/2564 111  6,060.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640288ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

6,060.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

6,060.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 112  9,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640289ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,600.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,600.00

08/23/2564 113  2,010.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640290ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,010.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,010.00

08/23/2564 114  5,390.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640291ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 5,390.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 5,390.00

08/23/2564 115  1,955.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640292ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,955.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

1,955.00

08/23/2564 116  770.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640293ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 770.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 770.00

08/23/2564 117  6,775.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640294ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,775.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,775.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2564 118  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640295ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศานต์ พานิชสิติ / 

5,000.00

นายศานต์ พานิชสิติ / 

5,000.00

08/11/2564 119  22,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640296ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

22,400.00

ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

22,400.00

08/11/2564 120  -  คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640297ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / .00 ร้านเด่นการไฟฟ้า / .00

08/11/2564 121  22,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640298ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

22,400.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

22,400.00

08/27/2564 122  8,075.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640299ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 8,075.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 8,075.00

08/27/2564 123  700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640300ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

700.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

700.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2564 124  27,970.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640303ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,970.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,970.00

08/30/2564 125  3,960.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640304ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,960.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,960.00

08/30/2564 126  52,830.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640305ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 52,830.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 52,830.00

08/30/2564 127  8,179.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640306ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,179.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,179.00

08/30/2564 128  4,945.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640307ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,945.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,945.00

08/30/2564 129  4,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640308ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 4,200.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 4,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 130  70,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640309ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

70,000.00

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ / 

70,000.00

08/19/2564 131  80,910.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640319ราคาต่ำสุด12 รายการ ร้านวิทยาภัณฑ์ / 80,910.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 80,910.00

08/05/2564 132  2,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640320ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,900.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,900.00

08/19/2564 133  27,060.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640321ราคาต่ำสุด7 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 27,060.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 27,060.00

08/19/2564 134  69,380.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640322ราคาต่ำสุดวัสดุ 13 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 69,380.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 69,380.00

08/04/2564 135  15,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640327ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,400.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 136  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640332ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

นางสาววิรงลอง ทองขาว / 

3,000.00

08/19/2564 137  129,950.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640333ราคาต่ำสุด21 รายการ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 129,950.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 129,950.00

08/19/2564 138  43,580.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640334ราคาต่ำสุด14 รายการ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 43,580.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 43,580.00

08/19/2564 139  36,420.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640335ราคาต่ำสุด14 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

36,420.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

36,420.00

08/03/2564 140  3,260.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640142ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,260.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,260.00

08/03/2564 141  27,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640143ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

27,200.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

27,200.00

08/06/2564 142  8,080.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640154ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

8,080.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

8,080.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2564 143  1,625.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640155ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,625.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,625.00

08/05/2564 144  12,987.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640156ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,987.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,987.00

08/09/2564 145  3,488.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640157ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,488.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,488.00

08/04/2564 146  16,845.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640160ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,845.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,845.00

08/09/2564 147  32,132.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640161ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

32,132.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

32,132.00

08/09/2564 148  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640164ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,000.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,000.00

08/05/2564 149  36,839.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640165ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 36,839.00 ร้านกนกภรณ์ / 36,839.00

08/05/2564 150  55,520.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640166ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 55,520.00 ร้านกนกภรณ์ / 55,520.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2564 151  15,426.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640167ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,426.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,426.00

08/09/2564 152  2,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640168ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,600.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,600.00

08/09/2564 153  3,164.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640169ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,164.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,164.00

08/10/2564 154  67,554.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640170ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 67,554.00 ร้านกนกภรณ์ / 67,554.00

08/13/2564 155  16,208.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640171ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านกนกภรณ์ / 16,208.00 ร้านกนกภรณ์ / 16,208.00

08/05/2564 156  3,122.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640172ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,122.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,122.00

08/03/2564 157  27,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640173ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

27,200.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

27,200.00

08/13/2564 158  40,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640174ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 40,000.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 40,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 159  53,256.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640176ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

53,256.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

53,256.00

08/13/2564 160  13,675.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640178ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

13,675.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

13,675.00

08/20/2564 161  4,198.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640179ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,198.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,198.00

08/13/2564 162  18,337.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640180ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 18,337.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 18,337.00

08/13/2564 163  7,120.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640181ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 7,120.00 ร้านกิรณา / 7,120.00

08/11/2564 164  2,700.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640182ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,700.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

2,700.00

08/20/2564 165  1,630.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640183ราคาต่ำสุดวัสดุใช้ในการดำเนินโครงการ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,630.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,630.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 24 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 166  3,450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640184ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

3,450.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

3,450.00

08/16/2564 167  750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640185ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

750.00

08/25/2564 168  10,901.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640186ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

10,901.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

10,901.00

08/27/2564 169  41,850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640187ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

41,850.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

41,850.00

08/26/2564 170  41,850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

41,850.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

41,850.00

08/25/2564 171  11,612.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640189ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,612.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,612.00

08/05/2564 172  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640190ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 3,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 3,000.00

08/17/2564 173  136.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640191ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

136.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

136.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2564 174  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640192ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 2,500.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 2,500.00

08/16/2564 175  72.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640193ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 72.00 ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 72.00

08/19/2564 176  6,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640194ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

08/13/2564 177  2,542.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640195ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,542.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,542.00

08/31/2564 178  1,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640196ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 1,200.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,200.00

08/04/2564 179  16,845.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640197ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,845.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 16,845.00

08/31/2564 180  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640198ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 8,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 8,000.00

08/26/2564 181  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640199ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 8,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 8,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 182  30,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640200ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

30,100.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

30,100.00

08/31/2564 183  9,059.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640201ราคาต่ำสุดวัสดุทำความสะอาด นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

9,059.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

9,059.00

08/05/2564 184  15,090.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640196ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

15,090.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

15,090.00

08/05/2564 185  32,360.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640197ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,360.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,360.00

08/04/2564 186  22,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640198ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน SJ.  ผ้าม่าน / 22,000.00 ร้าน SJ.  ผ้าม่าน / 22,000.00

08/02/2564 187  14,091.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640199ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,091.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,091.00

08/02/2564 188  16,895.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640200ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,895.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,895.00

08/05/2564 189  300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640201ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปราณีต   ใจหนัก / 

300.00

นางปราณีต   ใจหนัก / 

300.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 27 จาก 55
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2564 190  3,240.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640202ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,240.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,240.00

08/09/2564 191  5,791.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640203ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,791.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,791.00

08/09/2564 192  9,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640204ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,500.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,500.00

08/09/2564 193  24,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640205ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

24,450.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

24,450.00

08/09/2564 194  15,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640206ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

15,800.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

15,800.00

08/09/2564 195  10,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640207ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

10,000.00

08/09/2564 196  21,080.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640208ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,080.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,080.00

08/09/2564 197  21,080.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640210ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,080.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,080.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/13/2564 198  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640211ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

2,400.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

2,400.00

08/13/2564 199  16,140.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640212ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,140.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,140.00

08/13/2564 200  19,200.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640213ราคาต่ำสุดเพาเวอร์ซัพพลาย บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,200.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,200.00

08/19/2564 201  9,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640215ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,800.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,800.00

08/19/2564 202  2,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640216ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร นางสาวสุนทรีย์   รอดดิษฐ์ / 

2,900.00

นางสาวสุนทรีย์   รอดดิษฐ์ / 

2,900.00

08/19/2564 203  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

ตกลงราคา 105PO01640217ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

15,000.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

15,000.00

08/19/2564 204  13,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640218ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

13,000.00

นางแก้วตา  ผิวพรรณ / 

13,000.00

08/19/2564 205  6,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640219ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

6,500.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

6,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2564 206  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640220ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

15,000.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

15,000.00

08/19/2564 207  6,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640221ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,500.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,500.00

08/25/2564 208  4,550.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640222ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,550.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

4,550.00

08/25/2564 209  19,970.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

ตกลงราคา 105PO01640223ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

19,970.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

19,970.00

08/19/2564 210  15,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01640224ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 15,000.00 ร้านแพรแก้ว / 15,000.00

08/03/2564 211  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640214ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

08/03/2564 212  6,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640215ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

6,700.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

6,700.00

08/03/2564 213  5,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640216ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,200.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2564 214  8,304.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640219ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,304.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,304.00

08/10/2564 215  52,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640220ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

52,750.00

บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

52,750.00

08/10/2564 216  30,660.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640221ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

30,660.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

30,660.00

08/10/2564 217  35,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640222ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

35,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

35,000.00

08/10/2564 218  99,470.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640223ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 99,470.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 99,470.00

08/10/2564 219  4,825.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640224ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,825.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,825.00

08/10/2564 220  4,930.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640225ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,930.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,930.00

08/04/2564 221  9,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640226ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,500.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/04/2564 222  39,301.10คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640227ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

39,301.10

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

39,301.10

08/11/2564 223  3,020.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640228ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,020.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,020.00

08/11/2564 224  7,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640229ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

7,600.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

7,600.00

08/11/2564 225  27,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640236ราคาต่ำสุดวัสดุ สำเนียงอิเล็คทริค / 

27,550.00

สำเนียงอิเล็คทริค / 

27,550.00

08/11/2564 226  28,410.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640238ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

28,410.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

28,410.00

08/11/2564 227  17,280.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640239ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 17,280.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 17,280.00

08/16/2564 228  200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640240ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 200.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 200.00

08/16/2564 229  10,486.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640241ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 10,486.50

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 10,486.50
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 230  9,890.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640242ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,890.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,890.00

08/16/2564 231  12,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640243ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

12,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

12,000.00

08/16/2564 232  7,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640244ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,700.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,700.00

08/16/2564 233  22,442.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640245ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 22,442.50

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 22,442.50

08/16/2564 234  14,890.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640246ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง / 

14,890.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง / 

14,890.00

08/16/2564 235  9,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640247ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมเนตรเอนเตอร์ไพรส

์ / 9,500.00

ร้านสมเนตรเอนเตอร์ไพรส

์ / 9,500.00

08/16/2564 236  12,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640248ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

12,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

12,000.00

08/16/2564 237  12,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640249ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน พี พี เทรดดิ้ง / 

12,000.00

ร้าน พี พี เทรดดิ้ง / 

12,000.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 238  3,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640250ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,400.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

3,400.00

08/06/2564 239  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640251ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท กิบไทย จำกัด / 

5,000.00

บริษัท กิบไทย จำกัด / 

5,000.00

08/13/2564 240  1,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640252ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,700.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,700.00

08/16/2564 241  6,217.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640253ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,217.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,217.00

08/16/2564 242  13,223.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640254ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,223.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,223.00

08/16/2564 243  22,198.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640255ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 22,198.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 22,198.00

08/16/2564 244  25,787.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640258ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้าหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก 

ผลิตภัณฑ์แก๊ส / 25,787.00

ห้าหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก 

ผลิตภัณฑ์แก๊ส / 25,787.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 245  25,510.45คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640259ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

25,510.45

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

25,510.45

08/16/2564 246  3,240.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640260ราคาต่ำสุดวัสดุ นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

3,240.00

นางเพชรธยา  แป้นวงษา / 

3,240.00

08/11/2564 247  11,764.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640261ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,764.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,764.00

08/18/2564 248  6,679.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640262ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

6,679.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

6,679.00

08/18/2564 249  24,515.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640263ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 24,515.00

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 24,515.00

08/19/2564 250  9,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640264ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,500.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,500.00

08/16/2564 251  56,714.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640265ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 56,714.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 56,714.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 252  7,425.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640266ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 7,425.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 7,425.00

08/18/2564 253  2,940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640267ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 2,940.00

นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ 

/ 2,940.00

08/03/2564 254  2,755.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640268ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

08/16/2564 255  2,755.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640269ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

08/16/2564 256  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640270ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

08/02/2564 257  2,755.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640271ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,755.00

08/18/2564 258  5,788.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640272ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 5,788.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 5,788.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2564 259  27,050.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640273ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย  

สาขาสยามสแควร์ / 

27,050.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย  

สาขาสยามสแควร์ / 

27,050.00

08/03/2564 260  4,633.20คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640274ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 

4,633.20

ศูนย์หนังสือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 

4,633.20

08/11/2564 261  35,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640275ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 35,000.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 35,000.00

08/16/2564 262  3,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640276ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,200.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,200.00

08/02/2564 263  3,320.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640277ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,320.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,320.00

08/02/2564 264  4,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640278ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,000.00

08/18/2564 265  7,425.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640279ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

7,425.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

7,425.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 266  15,690.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640280ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 15,690.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 15,690.00

08/19/2564 267  8,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640281ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,800.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,800.00

08/19/2564 268  19,290.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640282ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,290.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,290.00

08/19/2564 269  8,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640283ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,800.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,800.00

08/11/2564 270  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640284ราคาต่ำสุดวัสดุ สำเนียงอิเล็คทริค / 5,000.00 สำเนียงอิเล็คทริค / 5,000.00

08/19/2564 271  15,898.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640285ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอทีเน็ต / 15,898.00 ร้านไอทีเน็ต / 15,898.00

08/16/2564 272  90,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640286ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านคุณปลื้มก๊อปปี้ปริ้นท์ / 

90,600.00

ร้านคุณปลื้มก๊อปปี้ปริ้นท์ / 

90,600.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 273  15,590.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640287ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,590.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,590.00

08/18/2564 274  64,162.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640288ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

64,162.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

64,162.00

08/18/2564 275  5,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640289ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

5,700.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

5,700.00

08/16/2564 276  5,634.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640290ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

5,634.00

บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

5,634.00

08/27/2564 277  3,050.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640291ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,050.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,050.00

08/27/2564 278  4,260.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640292ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,260.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,260.00

08/27/2564 279  5,310.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640293ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,310.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,310.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2564 280  9,790.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640294ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,790.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,790.00

08/24/2564 281  3,910.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640295ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,910.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,910.00

08/18/2564 282  3,381.30คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640296ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซี 

พิษณุโลก / 3,381.30

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซี 

พิษณุโลก / 3,381.30

08/25/2564 283  4,350.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640297ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,350.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,350.00

08/18/2564 284  7,737.30คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640298ราคาต่ำสุดหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย  

สาขาสยามสแควร์ / 

7,737.30

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย  

สาขาสยามสแควร์ / 

7,737.30

08/25/2564 285  19,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640299ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 19,000.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 19,000.00

08/26/2564 286  91,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640300ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ , 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด , 

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 91,500.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 91,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2564 287  60,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640301ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ , 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด , 

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 60,600.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 60,600.00

08/26/2564 288  22,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640302ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

22,100.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

22,100.00

08/26/2564 289  55,100.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640303ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเพชรคอมพ์ / 55,100.00 ร้านเพชรคอมพ์ / 55,100.00

08/26/2564 290  25,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640304ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

25,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

25,000.00

08/26/2564 291  13,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640305ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

13,500.00

08/27/2564 292  1,512.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640306ราคาต่ำสุดวัสดุ นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,512.00

นายฉลาด  ยืนยาว / 

1,512.00

08/02/2564 293  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640307ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

30,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

30,000.00

08/16/2564 294  30,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640308ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

30,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

30,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/25/2564 295  1,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640309ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

08/27/2564 296  19,847.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640310ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,847.50

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,847.50

08/30/2564 297  38,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640311ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ตู้แช่เย็น หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 38,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 38,000.00

08/31/2564 298  16,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640312ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,400.00

08/30/2564 299  5,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640313ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,200.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,200.00

08/19/2564 300  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640314ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00

08/19/2564 301  8,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640323ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

8,800.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

8,800.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2564 302  31,030.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640324ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

31,030.00

บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

31,030.00

08/16/2564 303  31,030.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640325ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

31,030.00

บริษัท เนเจอร์ เฮลท์ แอนด์ 

อินโนเวชั่น จำกัด / 

31,030.00

08/16/2564 304  60,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640326ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

08/16/2564 305  60,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640327ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

08/02/2564 306  60,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640328ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

60,000.00

08/27/2564 307  25,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640333ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,080.00

08/23/2564 308  25,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640334ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,080.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 309  34,860.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640030ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

34,860.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

34,860.00

08/24/2564 310  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640041ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

08/24/2564 311  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640044ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,500.00

08/24/2564 312  3,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640045ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,000.00

08/24/2564 313  8,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640046ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,000.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,000.00

08/30/2564 314  2,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640048ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,700.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,700.00

08/30/2564 315  -  สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640049ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / .00 นายศิวดล แจ่มจำรัส / .00

08/02/2564 316  79,600.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640050ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

79,600.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

79,600.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 317  26,880.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640051ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

26,880.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

26,880.00

08/25/2564 318  13,795.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640052ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

13,795.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

13,795.00

08/27/2564 319  27,147.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01640053ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,147.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,147.00

08/03/2564 320  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640106ราคาต่ำสุดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิ

ดไฟฟ้า  จำนวน  1  รายการ

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

08/03/2564 321  10,490.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640107ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  8  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,490.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,490.00

08/03/2564 322  2,673.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640108ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร  

จำนวน  13  รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,673.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,673.00

08/03/2564 323  1,670.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640109ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4  รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,670.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,670.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 324  2,470.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640110ราคาต่ำสุดวัสดุ   จำนวน  11  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,470.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,470.00

08/10/2564 325  4,780.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640111ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนว  1  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,780.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,780.00

08/09/2564 326  5,980.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640112ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  14  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,980.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,980.00

08/10/2564 327  59,390.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640113ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  9  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 59,390.00 ร้านไอทีเน็ต / 59,390.00

08/18/2564 328  25,862.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640114ราคาต่ำสุดวัสดุ หนังสือ e-book จำนวน  

54   รายการ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย / 25,862.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย / 25,862.00

08/10/2564 329  4,090.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640115ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,090.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,090.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2564 330  2,663.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640116ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร  

จำนวน  13   รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,663.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,663.00

08/17/2564 331  702.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640117ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน   1  รายการ นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 702.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 702.00

08/17/2564 332  5,540.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640118ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,540.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,540.00

08/20/2564 333  13,074.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640119ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  8  รายการ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

13,074.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

13,074.00

08/20/2564 334  15,570.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640120ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  

8  รายการ

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

15,570.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

15,570.00

08/23/2564 335  7,890.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640121ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  9  รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,890.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

7,890.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2564 336  6,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640122ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,800.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,800.00

08/26/2564 337  4,920.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640123ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 4,920.00 ร้านไอทีเน็ต / 4,920.00

08/18/2564 338  25,862.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640124ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือ e-book  จำนวน  

54  รายการ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย / 25,862.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มห

าวิทยาลัย / 25,862.00

08/27/2564 339  1,610.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640125ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  5   รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,610.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,610.00

08/30/2564 340  698.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640126ราคาต่ำสุดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้    นข 

42   จำนวน  1  รายการ

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 698.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 698.00

08/31/2564 341  13,375.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01640127ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4  รายการ ร้านไอทีเน็ต / 13,375.00 ร้านไอทีเน็ต / 13,375.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2564 342  20,995.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640013ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 11 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

20,995.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

20,995.00

08/20/2564 343  3,991.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640015ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 

รายการ

ร้านแมนพาณิชย์ / 3,991.00 ร้านแมนพาณิชย์ / 3,991.00

08/27/2564 344  3,200.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640016ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ ร้านแมนพาณิชย์ / 3,200.00 ร้านแมนพาณิชย์ / 3,200.00

08/27/2564 345  30,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640017ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 19 

รายการ

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

30,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

30,000.00

08/02/2564 346  22,600.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640005ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

22,600.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

22,600.00

08/03/2564 347  16,783.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640006ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

16,783.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

16,783.00

08/04/2564 348  3,000.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640007ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ Printer HP Laser 

107A

ร้านวรภัณฑ์ / 3,000.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,000.00

08/09/2564 349  4,000.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640008ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 49 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2564 350  4,000.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01640009ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,000.00

08/03/2564 351  19,292.10สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640048ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,292.10

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,292.10

08/04/2564 352  675.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640049ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

08/04/2564 353  8,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640050ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

8,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

8,500.00

08/04/2564 354  8,200.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640051ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านวรภัณฑ์ / 8,200.00 ร้านวรภัณฑ์ / 8,200.00

08/09/2564 355  17,250.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640052ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 17,250.00 ร้านวรภัณฑ์ / 17,250.00

08/09/2564 356  30,280.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640053ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 30,280.00 ร้านวรภัณฑ์ / 30,280.00

08/11/2564 357  1,650.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640054ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 50 จาก 55

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2564 358  1,650.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640055ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00

08/11/2564 359  15,130.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640056ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,130.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

15,130.00

08/11/2564 360  12,845.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640057ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวรภัณฑ์ / 12,845.00 ร้านวรภัณฑ์ / 12,845.00

08/13/2564 361  4,025.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640058ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,025.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,025.00

08/16/2564 362  9,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640059ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 9,800.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 9,800.00

08/16/2564 363  23,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640060ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

23,500.00

08/16/2564 364  9,180.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640061ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00 ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:14)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2564 365  13,290.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640062ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 13,290.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 13,290.00

08/17/2564 366  7,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640063ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 7,600.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 7,600.00

08/17/2564 367  21,488.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640064ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 21,488.00 ร้านวรภัณฑ์ / 21,488.00

08/16/2564 368  9,180.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640065ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00 ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00

08/19/2564 369  19,012.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640066ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,012.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,012.00

08/19/2564 370  28,512.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640067ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 28,512.00 ร้านวรภัณฑ์ / 28,512.00

08/17/2564 371  1,350.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640068ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,350.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,350.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2564 372  53,274.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640069ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

53,274.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

53,274.00

08/11/2564 373  1,650.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640070ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,650.00

08/17/2564 374  1,350.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640071ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,350.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

1,350.00

08/16/2564 375  9,180.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640072ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00 ร้านวรภัณฑ์ / 9,180.00

08/04/2564 376  675.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640073ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

08/27/2564 377  32,556.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640074ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

32,556.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

32,556.00

08/20/2564 378  3,680.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640075ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 3,680.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,680.00

08/30/2564 379  11,150.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640076ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,150.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,150.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2564 380  34,362.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640077ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

34,362.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

34,362.00

08/31/2564 381  31,751.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640078ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 31,751.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 31,751.00

08/30/2564 382  41,690.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640079ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 41,690.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 41,690.00

08/04/2564 383  26,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640129ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมายด์ คอม / 

26,850.00

ร้านสมายด์ คอม / 

26,850.00

08/11/2564 384  51,030.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640130ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านนนท์แก๊ส / 51,030.00 ร้านนนท์แก๊ส / 51,030.00

08/12/2564 385  95,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640131ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร  มะณีแสง / 

95,000.00

นายธนภัทร  มะณีแสง / 

95,000.00

08/18/2564 386  95,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640132ราคาต่ำสุดสารส้ม - คลอรีน ร้านสุพัสสริณี / 95,500.00 ร้านสุพัสสริณี / 95,500.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/06/2564 387  37,525.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640133ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

37,525.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

37,525.00

08/10/2564 388  95,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640134ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

95,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

95,000.00

08/30/2564 389  495,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640135ราคาต่ำสุดสื่อบทเรียนรูปแบบวิดีโอเพื่อพั

ฒนาความรู้ความสามารถทางภา

ษาอังกฤษแบบออนไลน์

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 495,000.00

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 495,000.00

08/02/2564 390  20,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640136ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

20,000.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

20,000.00

08/27/2564 391  950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640137ราคาต่ำสุดซองน้ำตาล A4 หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 950.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 950.00

08/30/2564 392  492,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640138ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 492,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 492,000.00

08/30/2564 393  200,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640139ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

200,000.00

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

200,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2564 394  495,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640140ราคาต่ำสุดสื่อบทเรียนรูปแบบวิดีโอเพื่อพั

ฒนาความรู้ความสามารถทางภา

ษาอังกฤษแบบออนไลน์

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 495,000.00

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 

จำกัด / 495,000.00

08/30/2564 395  19,973.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640141ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 

รายการ

ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 19,973.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 19,973.00

08/02/2564 396  9,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640142ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

9,200.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

9,200.00

08/23/2564 397  8,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640147ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,400.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,400.00


