
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2564 1  22,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640197ราคาต่ำสุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,000.00

09/01/2564 2  9,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640198ราคาต่ำสุดเอทิล แอลกอฮอลล์ 95% บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 9,500.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 9,500.00

09/01/2564 3  11,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640199ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 3 รายการ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

11,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

11,000.00

09/02/2564 4  11,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640200ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 3 รายการ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

11,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

11,000.00

09/02/2564 5  16,990.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640202ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,990.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,990.00

09/03/2564 6  41,935.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640203ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 27 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 41,935.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 41,935.00

09/03/2564 7  3,540.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640204ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,540.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,540.00

09/03/2564 8  3,550.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640205ราคาต่ำสุดเครื่องบันทึกเสียง หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/03/2564 9  19,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640206ราคาต่ำสุดกล้องถ่ายภาพ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,300.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,300.00

09/08/2564 10  29,470.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640207ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

29,470.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

29,470.00

09/08/2564 11  14,776.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640208ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

รอบประจำวันที่ 26-07-64 ถึง 

25-08-64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,776.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,776.00

09/08/2564 12  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640209ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนกันยายน 

2564

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

09/08/2564 13  450.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640210ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมเครื่องตัดหญ้า 

ม.รภ.พช.61.08.001.0002

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 450.00 ร้านออยล์ เซอร์วิส / 450.00

09/09/2564 14  27,250.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640211ราคาต่ำสุดกระดาษ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,250.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 27,250.00

09/09/2564 15  10,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640212ราคาต่ำสุดเครื่องสแกนใบหน้า บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/10/2564 16  1,463.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640213ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,463.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,463.00

09/13/2564 17  1,295.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640214ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,295.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,295.00

09/10/2564 18  12,510.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640215ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,510.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,510.00

09/22/2564 19  4,987.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640216ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,987.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,987.00

09/21/2564 20  4,987.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640217ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,987.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,987.00

09/22/2564 21  2,450.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640218ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 4  รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,450.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,450.00

09/28/2564 22  7,747.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640219ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,747.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,747.00

09/23/2564 23  2,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01640220ราคาต่ำสุดตกแต่งสถานที่ นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร / 

2,000.00

นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร / 

2,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2564 24  6,550.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640028ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 6,550.00 ร้านกนกภรณ์ / 6,550.00

09/10/2564 25  13,060.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640029ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,060.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,060.00

09/15/2564 26  750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640030ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 750.00 ร้านกิรณา / 750.00

09/15/2564 27  2,540.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640031ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,540.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,540.00

09/15/2564 28  750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01640032ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

750.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

750.00

09/02/2564 29  161,100.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640057ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพั

ดลมระบายอากาศ

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

161,100.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

161,100.00

09/02/2564 30  29,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640058ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์Not

ebookและเครื่องพิมพ์

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 29,500.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 29,500.00

09/02/2564 31  9,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640059ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เก้าอี้ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,600.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2564 32  97,300.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640060ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดกิจกรรมอ

อนไลน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 97,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 97,300.00

09/02/2564 33  41,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640061ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

41,500.00

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

41,500.00

09/02/2564 34  190,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640062ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

190,500.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

190,500.00

09/13/2564 35  24,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640063ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์กล้องGoPro ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 24,600.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 24,600.00

09/02/2564 36  124,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640064ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

124,600.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

124,600.00

09/02/2564 37  65,900.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640065ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

65,900.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

65,900.00

09/02/2564 38  190,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01640066ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

190,500.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

190,500.00

09/06/2564 39  1,725.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01640009ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,725.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,725.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2564 40  14,622.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640172ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 14,622.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 14,622.00

09/01/2564 41  13,746.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640173ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

13,746.00

นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ / 

13,746.00

09/01/2564 42  1,714.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640174ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,714.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,714.00

09/01/2564 43  4,581.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640175ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,581.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

4,581.00

09/10/2564 44  16,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01640176ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 16,400.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 16,400.00

09/01/2564 45  2,455.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640310ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,455.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,455.00

09/01/2564 46  33,470.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640311ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 33,470.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 33,470.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2564 47  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640312ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,000.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,000.00

09/01/2564 48  11,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640313ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 11,000.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 11,000.00

09/01/2564 49  4,320.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640314ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 4,320.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 4,320.00

09/01/2564 50  66,176.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640315ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 66,176.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 66,176.00

09/02/2564 51  70,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640316ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

70,900.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

70,900.00

09/02/2564 52  49,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640317ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

49,350.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

49,350.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 8 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2564 53  21,550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640318ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

21,550.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

21,550.00

09/06/2564 54  3,546.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640323ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 3,546.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 3,546.00

09/06/2564 55  29,225.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640324ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 29,225.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 29,225.00

09/06/2564 56  21,990.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640325ราคาต่ำสุดวัสดุ งานบ้านงานครัว หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 21,990.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 21,990.00

09/06/2564 57  5,510.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640326ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 5,510.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 5,510.00

09/07/2564 58  23,020.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640328ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอ.บี. บิลค์ / 23,020.00 ร้านเอ.บี. บิลค์ / 23,020.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/09/2564 59  7,470.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640329ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,470.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,470.00

09/09/2564 60  800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640330ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

800.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

800.00

09/09/2564 61  800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640331ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

800.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

800.00

09/13/2564 62  48,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640336ราคาต่ำสุด11 รายการ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 48,700.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 48,700.00

09/13/2564 63  54,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640337ราคาต่ำสุด14 รายการ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 54,000.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 54,000.00

09/13/2564 64  59,860.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640338ราคาต่ำสุด16 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

59,860.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

59,860.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 10 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/13/2564 65  46,650.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640339ราคาต่ำสุด5 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

46,650.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

46,650.00

09/13/2564 66  22,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640340ราคาต่ำสุด5 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

22,200.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

22,200.00

09/28/2564 67  86,180.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01640341ราคาต่ำสุด13 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

86,180.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

86,180.00

09/01/2564 68  4,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640202ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,400.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,400.00

09/01/2564 69  9,984.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640203ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ / 

9,984.00

นายปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ / 

9,984.00

09/03/2564 70  23,925.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640204ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

23,925.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

23,925.00

09/06/2564 71  2,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640205ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,200.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/03/2564 72  250.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640206ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

250.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

250.00

09/06/2564 73  490.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640207ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

490.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

490.00

09/06/2564 74  1,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640208ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,100.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,100.00

09/06/2564 75  15,820.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640209ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

15,820.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

15,820.00

09/03/2564 76  23,925.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01640210ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

23,925.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

23,925.00

09/03/2564 77  13,895.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640315ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 13,895.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 13,895.00

09/03/2564 78  19,274.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640316ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,274.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,274.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/03/2564 79  9,410.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640317ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

9,410.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

9,410.00

09/03/2564 80  27,920.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640318ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

27,920.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

27,920.00

09/06/2564 81  2,133.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640321ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,133.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

2,133.00

09/06/2564 82  4,720.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640322ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,720.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

4,720.00

09/15/2564 83  4,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640329ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,650.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,650.00

09/15/2564 84  1,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640330ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00

09/06/2564 85  1,750.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640331ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,750.00

09/15/2564 86  25,615.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640332ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,615.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

25,615.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/06/2564 87  30,265.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640335ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,265.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

30,265.00

09/16/2564 88  3,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640336ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

3,650.00

นายพรทวี กองร้อย / 

3,650.00

09/15/2564 89  45,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640337ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 45,600.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 45,600.00

09/15/2564 90  12,460.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640338ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

12,460.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

12,460.00

09/30/2564 91  1,645.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640339ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,645.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,645.00

09/21/2564 92  4,630.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640340ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,630.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,630.00

09/21/2564 93  2,040.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640341ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,040.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,040.00

09/27/2564 94  4,630.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640342ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,630.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,630.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/27/2564 95  2,040.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640343ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,040.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,040.00

09/30/2564 96  6,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640344ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

6,200.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

6,200.00

09/30/2564 97  42,810.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640345ราคาต่ำสุดวัสดุ บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

42,810.00

บีเอ็มเอ็มเซ็นเตอร์ / 

42,810.00

09/30/2564 98  26,690.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01640346ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนันทนา  โอสถ / 

26,690.00

ร้านนันทนา  โอสถ / 

26,690.00

09/06/2564 99  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640018ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 17 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

09/03/2564 100  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640019ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 17 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

09/06/2564 101  20,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640020ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 17 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

09/06/2564 102  -  สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640021ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 17 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ .00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ .00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/06/2564 103  10,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640022ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ร้านแมนพาณิชย์ / 

10,000.00

ร้านแมนพาณิชย์ / 

10,000.00

09/06/2564 104  25,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01640023ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 13 

รายการ

ร้านแมนพาณิชย์ / 

25,000.00

ร้านแมนพาณิชย์ / 

25,000.00

09/01/2564 105  37,326.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640080ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 37,326.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 37,326.00

09/02/2564 106  40,368.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640081ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 40,368.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 40,368.00

09/02/2564 107  39,833.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01640082ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 39,833.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 39,833.00

09/01/2564 108  162,060.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640143ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 162,060.00 ร้านกนกภรณ์ / 162,060.00

09/01/2564 109  1,010.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640144ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,010.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,010.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2564 110  3,690.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640145ราคาต่ำสุดวัสดุประปา หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

3,690.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

3,690.00

09/08/2564 111  87,847.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640146ราคาต่ำสุดสารส้ม - คลอรีน บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

87,847.00

บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

87,847.00

09/13/2564 112  480,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640148ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

480,000.00

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

480,000.00

09/13/2564 113  428,160.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640149ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รายการ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

428,160.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

428,160.00

09/14/2564 114  5,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640150ราคาต่ำสุดวัสดุหมึก 2 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,300.00

09/15/2564 115  36,620.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640151ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 36,620.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 36,620.00

09/15/2564 116  14,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640152ราคาต่ำสุดเครื่องดูดฝุ่น หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 14,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 14,000.00

09/15/2564 117  66,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640153ราคาต่ำสุดเครื่องทำน้ำอุ่น หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 66,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 66,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 17 จาก 18

วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/15/2564 118  297,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640154ราคาต่ำสุดเครื่องปรับอากาศ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

297,900.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

297,900.00

09/15/2564 119  12,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640155ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ (หน่วยภูมิทัศน์) ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,200.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

12,200.00

09/15/2564 120  9,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640156ราคาต่ำสุดวัสดุ (ภูมิทัศน์) ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,600.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,600.00

09/15/2564 121  11,370.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640157ราคาต่ำสุดวัสดุ (เครื่องปรับอากาศ) หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

11,370.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

11,370.00

09/15/2564 122  33,680.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640158ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ (ปรับอากาศ) หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

33,680.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

33,680.00

09/15/2564 123  11,710.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640159ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้านแกรนด์วัสดุ / 11,710.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 11,710.00

09/15/2564 124  20,896.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640160ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

20,896.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

20,896.00

09/15/2564 125  23,235.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640161ราคาต่ำสุดวัสดุเครื่องมือ ร้านเก้าวัสดุ / 23,235.00 ร้านเก้าวัสดุ / 23,235.00
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วันที่พิมพ์ 07/10/2564 ( 8:19)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/15/2564 126  15,410.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640162ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ร้านเก้าวัสดุ / 15,410.00 ร้านเก้าวัสดุ / 15,410.00

09/20/2564 127  4,855.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640163ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านนนท์แก๊ส / 4,855.00 ร้านนนท์แก๊ส / 4,855.00

09/15/2564 128  38,317.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01640165ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ร้านนนท์แก๊ส / 38,317.00 ร้านนนท์แก๊ส / 38,317.00


