
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/06/2564 1  13,796.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650001ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26/08/64 ถึง 25/09/64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 13,796.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 13,796.00

10/07/2564 2  4,090.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,090.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,090.00

10/08/2564 3  300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650003ราคาต่ำสุดหนังาสือพิมพ์เดือนกันยายน นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

10/08/2564 4  3,510.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650004ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,510.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,510.00

10/11/2564 5  2,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650005ราคาต่ำสุดพวงมาลา นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

2,000.00

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล / 

2,000.00

10/18/2564 6  47,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650006ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 47,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 47,000.00

10/20/2564 7  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650007ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

9,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

9,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/20/2564 8  32,760.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

32,760.00

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

32,760.00

10/16/2564 9  1,575.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650009ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,575.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,575.00

10/25/2564 10  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650010ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,900.00

10/21/2564 11  31,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

31,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

31,800.00

10/21/2564 12  1,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650012ราคาต่ำสุดพวงมาลา นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,500.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,500.00

10/18/2564 13  166,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650013ราคาต่ำสุดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 

บีทียู

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

166,800.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

166,800.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/25/2564 14  4,972.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,972.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,972.00

10/26/2564 15  45,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650015ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 3 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

45,600.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

45,600.00

10/25/2564 16  2,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650016ราคาต่ำสุดของที่ระลึก หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,400.00

10/29/2564 17  909.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 5 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 909.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 909.00

10/27/2564 18  9,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650018ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

9,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

9,900.00

10/26/2564 19  2,590.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

2,590.00

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

2,590.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/12/2564 20  111,800.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650001ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

111,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

111,800.00

10/14/2564 21  145,743.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

145,743.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

145,743.00

10/14/2564 22  94,650.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

94,650.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

94,650.00

10/14/2564 23  87,907.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

87,907.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

87,907.00

10/14/2564 24  129,565.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

129,565.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

129,565.00

10/18/2564 25  80,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650006ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 80,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 80,000.00

10/18/2564 26  295,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650007ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท กิบไทย จำกัด / 

295,000.00

บริษัท กิบไทย จำกัด / 

295,000.00

10/18/2564 27  189,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650008ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 2 รายการ บริษัท กิบไทย จำกัด / 

189,400.00

บริษัท กิบไทย จำกัด / 

189,400.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/18/2564 28  450,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650009ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด 

/ 450,000.00

บริษัท 

ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด 

/ 450,000.00

10/15/2564 29  230,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650010ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 230,000.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 230,000.00

10/15/2564 30  224,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 224,700.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 224,700.00

10/15/2564 31  192,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650012ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 192,100.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 192,100.00

10/18/2564 32  230,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650013ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

230,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

230,000.00

10/18/2564 33  207,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650014ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

207,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

207,000.00

10/18/2564 34  280,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650015ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 2 รายการ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

280,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

280,000.00

10/18/2564 35  276,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650016ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 2 รายการ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

276,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

276,000.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/18/2564 36  282,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650017ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 2 รายการ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

282,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

282,000.00

10/18/2564 37  207,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650018ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

207,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

207,000.00

10/18/2564 38  310,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650019ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

310,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

310,000.00

10/05/2564 39  23,160.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650001ราคาต่ำสุด6 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

23,160.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

23,160.00

10/06/2564 40  100,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

100,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

100,000.00

10/11/2564 41  143,410.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650003ราคาต่ำสุด17 รายการ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 143,410.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 143,410.00

10/08/2564 42  72,290.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650004ราคาต่ำสุด11 รายการ A&P นานาภัณฑ์ / 

72,290.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

72,290.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/08/2564 43  70,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650005ราคาต่ำสุด13 รายการ A&P นานาภัณฑ์ / 

70,800.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

70,800.00

10/15/2564 44  25,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุ 5 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

25,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

25,000.00

10/08/2564 45  159,610.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650007ราคาต่ำสุด17 รายการ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 159,610.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 159,610.00

10/01/2564 46  2,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

2,200.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

2,200.00

10/21/2564 47  8,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650009ราคาต่ำสุด1 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

8,000.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

8,000.00

10/07/2564 48  96,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650010ราคาต่ำสุด12 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 96,200.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 96,200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 8 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/14/2564 49  45,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650011ราคาต่ำสุด7 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 45,400.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 45,400.00

10/20/2564 50  42,150.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650012ราคาต่ำสุด6 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 42,150.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 42,150.00

10/28/2564 51  7,380.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650013ราคาต่ำสุดเครื่องพิมพ์เลเซอร์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,380.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,380.00

10/28/2564 52  3,490.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650014ราคาต่ำสุดเครื่องสำรองไฟ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,490.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,490.00

10/28/2564 53  19,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650015ราคาต่ำสุดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 19,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 19,000.00

10/28/2564 54  24,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650016ราคาต่ำสุดเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 24,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 24,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/08/2564 55  56,150.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650017ราคาต่ำสุด9 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 56,150.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 56,150.00

10/07/2564 56  31,390.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650018ราคาต่ำสุด8 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 31,390.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 31,390.00

10/08/2564 57  72,290.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650019ราคาต่ำสุด11 รายการ A&P นานาภัณฑ์ / 

72,290.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

72,290.00

10/05/2564 58  35,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

35,800.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

35,800.00

10/11/2564 59  35,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

35,800.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

35,800.00

10/12/2564 60  11,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

11,900.00

นายอรุณ  สนใจ / 

11,900.00

10/12/2564 61  3,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 3,200.00 นายอรุณ  สนใจ / 3,200.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 10 จาก 17

วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/15/2564 62  28,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

28,600.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

28,600.00

10/19/2564 63  28,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

28,600.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

28,600.00

10/19/2564 64  28,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650016ราคาต่ำสุดวััสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

28,600.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

28,600.00

10/27/2564 65  18,940.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

18,940.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

18,940.00

10/04/2564 66  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

10/27/2564 67  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

10/29/2564 68  560.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

560.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

560.00

10/08/2564 69  9,975.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,975.00

บริษัท เอส.เค. เซอร์วิส 

โอ.เอ. จำกัด / 9,975.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/04/2564 70  4,880.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,880.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,880.00

10/04/2564 71  1,790.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

10/11/2564 72  1,790.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,790.00

10/08/2564 73  58,035.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

58,035.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

58,035.00

10/15/2564 74  18,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

18,500.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

18,500.00

10/15/2564 75  7,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

7,200.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

7,200.00

10/25/2564 76  420,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650008ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ตู้บ่มเชื้อ (BOD 

Incubator) ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 420,000.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 420,000.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/25/2564 77  447,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650009ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม 

ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 447,000.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 447,000.00

10/14/2564 78  12,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,500.00

10/25/2564 79  140,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

เครื่องวัดความชื้นในอาหาร 

ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด / 

140,000.00

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด / 

140,000.00

10/25/2564 80  410,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650012ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดทดลองแทรกสอดแบบไมเคิล

สัน ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

410,700.00

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

410,700.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/25/2564 81  492,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650013ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดทดลองการทำความเย็นโดยก

ารระเหย ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

492,500.00

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

492,500.00

10/11/2564 82  4,118,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

e-bidding 107PO01650001ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

เครื่องวิเคราะห์ด้วยการเลี้ยวเบ

นรังสีเอกซ์ (XRD)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

4,118,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

4,118,500.00

10/14/2564 83  121,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650001ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญา

ณ เครื่องสำรองไฟฟ้า 

และไมล์ไร้สาย  จำนวน  5  

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 121,600.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 121,600.00

10/18/2564 84  2,388.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร  

จำนวน  12   รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00

10/14/2564 85  20,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650003ราคาต่ำสุดESET Internet Securit   

จำนวน  1  รายการ

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

20,000.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/15/2564 86  5,005.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ   จำนวน  6 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,005.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,005.00

10/15/2564 87  42,400.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  

รายการ

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

42,400.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

42,400.00

10/19/2564 88  9,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650006ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า   จำนวน  

1  รายการ

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

9,500.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

9,500.00

10/21/2564 89  8,550.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,550.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,550.00

10/28/2564 90  20,890.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  3  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 20,890.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 20,890.00

10/06/2564 91  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650001ราคาต่ำสุดหมึกถ่ายเอกสาร บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/07/2564 92  810.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

810.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

810.00

10/07/2564 93  810.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

810.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

810.00

10/27/2564 94  17,765.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 17,765.00 ร้านวรภัณฑ์ / 17,765.00

10/19/2564 95  58,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650005ราคาต่ำสุดชุดฉากถ่ายวีดีโอและถ่ายทำภาพ

ยนต์สำเร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายไ

ด้

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

58,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

58,000.00

10/19/2564 96  5,680.00งานตรวจสอบภายใ

น

เฉพาะเจาะจง 11101PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,680.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 5,680.00

10/18/2564 97  3,760.00งานตรวจสอบภายใ

น

เฉพาะเจาะจง 11101PO01650002ราคาต่ำสุดซ่อมแอร์สำนักงาน ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,760.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,760.00

10/21/2564 98  7,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 7,600.00 ร้านเก้าวัสดุ / 7,600.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/18/2564 99  45,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รายการ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 45,600.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 45,600.00

10/25/2564 100  66,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650003ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

66,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

66,000.00

10/25/2564 101  333,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650004ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

333,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

333,000.00

10/26/2564 102  8,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนนท์แก๊ส / 8,400.00 ร้านนนท์แก๊ส / 8,400.00

10/27/2564 103  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650006ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานข

องนายคธาวุฒิ  อ่อนศรี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

10/27/2564 104  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650007ราคาต่ำสุดจ้างเหมาการปฏิบัติงานนางสาว

นัชชา  ทองบัว

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

15,000.00

10/27/2564 105  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650008ราคาต่ำสุดจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานน

างสาวอัญธิดา เสาดีี

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00

นางสาวสินนภา  มามั่ง / 

9,000.00
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วันที่พิมพ์ 29/11/2564 (14:22)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน ตุลาคม   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

10/07/2564 106  328,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านโปรคอม / 328,800.00 ร้านโปรคอม / 328,800.00

10/27/2564 107  17,150.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ 8 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

17,150.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

17,150.00


