
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 21

วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/01/2564 1  11,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650019ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ HP 278A ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,400.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

11,400.00

11/03/2564 2  1,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650021ราคาต่ำสุดหมึกปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ 1 

รายการ

ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

1,800.00

ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

1,800.00

11/03/2564 3  19,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650022ราคาต่ำสุดหมึก 2 รายการ ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

19,800.00

ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

19,800.00

11/03/2564 4  14,056.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650023ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26/09/64 ถึง 25/10/64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,056.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,056.00

11/03/2564 5  2,640.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 2

ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,640.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,640.00

11/08/2564 6  840.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650025ราคาต่ำสุดกุญแจ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

840.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

840.00

11/08/2564 7  3,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650026ราคาต่ำสุดแฟ้มตราช้าง หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,600.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,600.00

11/08/2564 8  9,410.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,410.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,410.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 21

วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/08/2564 9  2,710.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,710.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,710.00

11/08/2564 10  13,950.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,950.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

13,950.00

11/08/2564 11  5,094.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ 8 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,094.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,094.00

11/08/2564 12  36,990.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 36,990.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 36,990.00

11/09/2564 13  576.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650032ราคาต่ำสุดไส้ปากกาเพนเทล หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 576.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 576.00

11/10/2564 14  38,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650033ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

38,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

38,800.00

11/08/2564 15  13,170.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,170.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,170.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/16/2564 16  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650035ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2564 นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

11/16/2564 17  3,080.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650036ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,080.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,080.00

11/25/2564 18  5,016.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 5,016.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 5,016.00

11/30/2564 19  2,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอทีเน็ต / 2,300.00 ร้านไอทีเน็ต / 2,300.00

11/30/2564 20  990.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

990.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

990.00

11/30/2564 21  25,020.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,020.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,020.00

11/02/2564 22  11,560.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 11,560.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 11,560.00

11/15/2564 23  10,607.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,607.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,607.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/05/2564 24  6,370.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,370.00

บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,370.00

11/10/2564 25  38,900.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650002ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 38,900.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 38,900.00

11/10/2564 26  45,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650003ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

และเครื่องสแกนเนอร์

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

45,500.00

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

45,500.00

11/16/2564 27  20,795.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ 16 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

20,795.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

20,795.00

11/16/2564 28  77,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650005ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ชุดท่อดูด 4 นิ้ว หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

77,000.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

77,000.00

11/16/2564 29  18,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650006ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 18,000.00

บริษัท โปรซีเคียว พรีเมี่ยม 

จำกัด / 18,000.00

11/16/2564 30  28,440.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650007ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จานดาวเทีย

ม

ร้านเจอาร์ คอมพิวเตอร์ 

เน็ทเวิร์ค / 28,440.00

ร้านเจอาร์ คอมพิวเตอร์ 

เน็ทเวิร์ค / 28,440.00

11/22/2564 31  2,170.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

2,170.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

2,170.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2564 32  2,170.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเกษตรอินเตอร์ / 

2,170.00

ร้านเกษตรอินเตอร์ / 

2,170.00

11/24/2564 33  8,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650010ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ตู้เย็น หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,500.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,500.00

11/10/2564 34  15,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650001ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รยการ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 15,000.00

11/10/2564 35  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

11/18/2564 36  755.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร ชูสาย / 755.00 นางสุภาพร ชูสาย / 755.00

11/23/2564 37  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 6,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 6,000.00

11/24/2564 38  2,227.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,227.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

2,227.00

11/23/2564 39  1,099.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

1,099.00

ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

1,099.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/23/2564 40  1,099.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุ ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

1,099.00

ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

1,099.00

11/23/2564 41  14,202.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

14,202.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

14,202.00

11/25/2564 42  900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 900.00

11/29/2564 43  8,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

8,700.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

8,700.00

11/29/2564 44  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

20,000.00

11/02/2564 45  346,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650020ราคาต่ำสุดตู้อบความร้อนไฟฟ้า บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 346,000.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 346,000.00

11/02/2564 46  241,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650021ราคาต่ำสุดเครื่องพิมพ์ Drawing 

Classroom Poster 

และต้นแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 

(มหาชน) / 241,900.00

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 

(มหาชน) / 241,900.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/02/2564 47  55,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650022ราคาต่ำสุดเครื่องสับผสม บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง 

เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 

/ 55,000.00

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง 

เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 

/ 55,000.00

11/12/2564 48  3,640.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 3,640.00

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ 

จำกัด / 3,640.00

11/19/2564 49  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,500.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,500.00

11/19/2564 50  6,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

6,300.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

6,300.00

11/19/2564 51  19,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุ 10 รายการ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

19,100.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

19,100.00

11/22/2564 52  39,820.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 39,820.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 39,820.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2564 53  9,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,250.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,250.00

11/22/2564 54  1,050.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650029ราคาต่ำสุดทำตรายาง หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,050.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,050.00

11/23/2564 55  240.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

240.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

240.00

11/24/2564 56  500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 500.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 500.00

11/24/2564 57  1,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,600.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,600.00

11/29/2564 58  46,410.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

46,410.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

46,410.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/19/2564 59  3,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650035ราคาต่ำสุด1 รายการ นายประธาน  เรียงลาด / 

3,600.00

นายประธาน  เรียงลาด / 

3,600.00

11/29/2564 60  46,410.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 46,410.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 46,410.00

11/03/2564 61  27,560.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,560.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,560.00

11/03/2564 62  24,304.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 24,304.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 24,304.00

11/08/2564 63  8,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,000.00

11/09/2564 64  2,300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 2,300.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 2,300.00

11/09/2564 65  3,630.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 3,630.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 3,630.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/12/2564 66  3,135.65คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650008ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 3,135.65

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 3,135.65

11/19/2564 67  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650011ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,000.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,000.00

11/19/2564 68  2,080.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650012ราคาต่ำสุดซ่อมครุภัณฑ์ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,080.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,080.00

11/18/2564 69  24,750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650013ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 24,750.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 24,750.00

11/16/2564 70  2,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,500.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 2,500.00

11/11/2564 71  101,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650018ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

101,400.00

นายอรุณ  สนใจ / 

101,400.00

11/11/2564 72  76,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650019ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

76,800.00

นายอรุณ  สนใจ / 

76,800.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/11/2564 73  31,300.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

31,300.00

นายอรุณ  สนใจ / 

31,300.00

11/11/2564 74  80,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

80,900.00

นายอรุณ  สนใจ / 

80,900.00

11/26/2564 75  15,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

15,400.00

นายอรุณ  สนใจ / 

15,400.00

11/18/2564 76  1,126.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,126.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,126.00

11/21/2564 77  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

11/19/2564 78  2,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,000.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

2,000.00

11/02/2564 79  12,865.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

12,865.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

12,865.00

11/03/2564 80  169,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650006ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

169,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

169,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 21

วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/02/2564 81  6,150.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,150.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,150.00

11/02/2564 82  6,610.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,610.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 6,610.00

11/05/2564 83  680.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

680.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

680.00

11/18/2564 84  17,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

17,500.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

17,500.00

11/18/2564 85  1,425.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650011ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,425.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,425.00

11/18/2564 86  5,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650012ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ PANASONIC 

125D31R

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

5,500.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

5,500.00

11/18/2564 87  4,770.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650013ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,770.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 4,770.00

11/18/2564 88  5,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,450.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,450.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/18/2564 89  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 5,000.00

11/18/2564 90  580.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650016ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 580.00

นายณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

/ 580.00

11/01/2564 91  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

40,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

40,000.00

11/09/2564 92  20,703.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,703.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,703.00

11/08/2564 93  17,630.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650016ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

17,630.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

17,630.00

11/08/2564 94  20,070.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

20,070.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

20,070.00

11/22/2564 95  1,267.75คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650018ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,267.75

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 1,267.75

11/22/2564 96  5,992.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650019ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 5,992.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 5,992.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/15/2564 97  950.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

950.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

950.00

11/12/2564 98  37,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

37,000.00

นายพรทวี กองร้อย / 

37,000.00

11/12/2564 99  36,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

36,800.00

นายพรทวี กองร้อย / 

36,800.00

11/22/2564 100  4,708.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 4,708.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 4,708.00

11/23/2564 101  9,955.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

9,955.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

9,955.00

11/22/2564 102  5,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

5,000.00

11/17/2564 103  545,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

e-bidding 107PO01650002ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ประกอบทางกายภาพเ

พื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ

บริษัท ดีไซน์ 

ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด / 

545,000.00

บริษัท ดีไซน์ 

ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด / 

545,000.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/01/2564 104  1,285.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ   จำนวน  4  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,285.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,285.00

11/08/2564 105  2,438.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร  

จำนวน  12  รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00

11/03/2564 106  21,990.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี  

จำนวน  1  รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 21,990.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 21,990.00

11/08/2564 107  468,780.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650012ราคาต่ำสุดชุดข้อสอบประเมินสมรรถนะแ

ละทักษะความรู้เฉพาะด้านดิจิทั

ล  จำนวน  1  รายการ

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด / 

468,780.00

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด / 

468,780.00

11/18/2564 108  17,655.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650013ราคาต่ำสุดใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็

กทรอนิกส์ (SSL Certificates)  

จำนวน  1  รายการ

บริษัท เน็ตเวย์ 

คอมมูนิเคชั่น จำกัด / 

17,655.00

บริษัท เน็ตเวย์ 

คอมมูนิเคชั่น จำกัด / 

17,655.00

11/17/2564 109  1,620.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 1,620.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 1,620.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2564 110  10,980.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  6  รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,980.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,980.00

11/24/2564 111  3,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650016ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

3,800.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

3,800.00

11/25/2564 112  1,125.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,125.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,125.00

11/30/2564 113  468,780.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650018ราคาต่ำสุดชุดข้อสอบประเมินสมรรถะแล

ะทักษะความรู้เฉพาะด้านดิจิทัล  

จำนวน  1  รายการ

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด / 

468,780.00

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด / 

468,780.00

11/18/2564 114  17,655.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650019ราคาต่ำสุดใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็

กทรอนิกส์ (SSL Certificates) 

จำนวน  1  รายการ

บริษัท เน็ตเวย์ 

คอมมูนิเคชั่น จำกัด / 

17,655.00

บริษัท เน็ตเวย์ 

คอมมูนิเคชั่น จำกัด / 

17,655.00

11/29/2564 115  1,720.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  2  รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,720.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,720.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/05/2564 116  52,900.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650001ราคาต่ำสุดเลนส์ถ่ายภาพ AF-S 14-24 

ม.ม. F/2.8G ED สำหรับกล้อง 

NIKON

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

52,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

52,900.00

11/03/2564 117  44,000.00งานบัณฑิตศึกษา เฉพาะเจาะจง 110010PO01650001ราคาต่ำสุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

สำหรับงานประมวลผล

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 44,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 44,000.00

11/05/2564 118  7,740.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 7,740.00 ร้านวรภัณฑ์ / 7,740.00

11/08/2564 119  5,300.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 5,300.00

11/08/2564 120  5,300.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 5,300.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 5,300.00

11/15/2564 121  8,340.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 8,340.00 ร้านวรภัณฑ์ / 8,340.00

11/18/2564 122  41,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

41,000.00

นายวรชัย ศรีสมุดคำ / 

41,000.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/19/2564 123  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650011ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

11/04/2564 124  22,546.00งานตรวจสอบภายใ

น

เฉพาะเจาะจง 11101PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 22,546.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 22,546.00

11/02/2564 125  74,090.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 74,090.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 74,090.00

11/02/2564 126  36,063.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650012ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

36,063.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

36,063.00

11/03/2564 127  180,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650013ราคาต่ำสุดเครื่องสแกนเนอร์ 

สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศู

นย์บริการ แบบที่ 3

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 180,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 180,000.00

11/04/2564 128  45,533.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

45,533.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

45,533.00

11/04/2564 129  11,356.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

11,356.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

11,356.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/04/2564 130  178,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650016ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

178,900.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

178,900.00

11/04/2564 131  21,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

21,200.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

21,200.00

11/05/2564 132  135,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650018ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 135,100.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 135,100.00

11/05/2564 133  92,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650019ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 92,600.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 92,600.00

11/05/2564 134  172,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 172,600.00

บริษัท อินส์ อินโนเวทีฟ 

จำกัด / 172,600.00

11/02/2564 135  2,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมถนน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,300.00

11/04/2564 136  5,210.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650022ราคาต่ำสุดวัดสุ ร้านนนท์แก๊ส / 5,210.00 ร้านนนท์แก๊ส / 5,210.00

11/10/2564 137  34,583.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 34,583.00 ร้านกิรณา / 34,583.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/11/2564 138  2,940.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,940.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,940.00

11/15/2564 139  21,650.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุประปา ร้านกิรณา / 21,650.00 ร้านกิรณา / 21,650.00

11/04/2564 140  99,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650026ราคาต่ำสุดสารส้ม - คลอรีน ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

99,000.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

99,000.00

11/04/2564 141  178,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

178,900.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

178,900.00

11/18/2564 142  10,700.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,700.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,700.00

11/23/2564 143  19,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

19,600.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

19,600.00

11/19/2564 144  47,750.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 47,750.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 47,750.00

11/09/2564 145  8,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650031ราคาต่ำสุด11 รายการ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

8,400.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

8,400.00
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วันที่พิมพ์ 11/01/2565 (10:58)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2564 146  4,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,950.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

4,950.00

11/04/2564 147  5,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650035ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,400.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 5,400.00


