
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/07/2565 1  8,560.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650049ราคาต่ำสุดค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประจำ

รอบวันที่ 26/11/64 ถึง 25/12/64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,560.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,560.00

01/10/2565 2  11,397.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน  จำนวน  17  

รายการ

นายกมลวิช ลอยมา / 

11,397.00

นายกมลวิช ลอยมา / 

11,397.00

01/10/2565 3  11,397.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน  จำนวน  17  

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,397.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,397.00

01/12/2565 4  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650052ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 

2564

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

01/18/2565 5  2,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650053ราคาต่ำสุดพานพุ่มดอกไม้สด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,000.00

01/20/2565 6  2,770.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650054ราคาต่ำสุดตรายาง ร้านเจียมจิตต์ / 2,770.00 ร้านเจียมจิตต์ / 2,770.00

01/21/2565 7  26,390.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 26,390.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 26,390.00

01/20/2565 8  4,932.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,932.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,932.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/20/2565 9  26,390.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 26,390.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 26,390.00

01/14/2565 10  4,992.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,992.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,992.00

01/27/2565 11  11,740.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  6  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,740.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,740.00

01/20/2565 12  2,680.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,680.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,680.00

01/20/2565 13  4,020.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,020.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,020.00

01/12/2565 14  44,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650016ราคาต่ำสุดทำใบ Transcript 

และปริญญาบัตร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ง จำกัด / 44,000.00

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ง จำกัด / 44,000.00

01/25/2565 15  13,700.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650017ราคาต่ำสุดหลอดไฟ ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / 

13,700.00

ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / 

13,700.00

01/25/2565 16  -  กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650018ราคาต่ำสุดหลอดไฟ ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / .00 ร้านสหธรรมการไฟฟ้า / .00
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หน้า 3 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/19/2565 17  4,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,100.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

4,100.00

01/31/2565 18  24,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

24,000.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

24,000.00

01/31/2565 19  25,095.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650036ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 25,095.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 25,095.00

01/31/2565 20  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 20,000.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 20,000.00

01/31/2565 21  24,720.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

24,720.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

24,720.00

01/31/2565 22  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

30,000.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

30,000.00

01/31/2565 23  4,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร ชูสาย / 

4,900.00

นางสุภาพร ชูสาย / 

4,900.00

01/25/2565 24  2,950.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,950.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

2,950.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/31/2565 25  4,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

4,900.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

4,900.00

01/28/2565 26  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,200.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,200.00

01/28/2565 27  4,480.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

4,480.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

4,480.00

01/05/2565 28  11,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

11,900.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

11,900.00

01/05/2565 29  20,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650045ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

20,200.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

20,200.00

01/14/2565 30  3,150.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,150.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

3,150.00

01/14/2565 31  700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

700.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

700.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/17/2565 32  2,752.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,752.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,752.00

01/28/2565 33  9,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 9,500.00 ร้านแพรแก้ว / 9,500.00

01/24/2565 34  20,160.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,160.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,160.00

01/24/2565 35  25,050.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,050.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,050.00

01/24/2565 36  16,613.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,613.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,613.00

01/18/2565 37  2,100.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

2,100.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

2,100.00

01/21/2565 38  7,855.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 7,855.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 7,855.00

01/19/2565 39  7,160.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 7,160.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 7,160.00
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วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/21/2565 40  4,780.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,780.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,780.00

01/21/2565 41  9,948.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,948.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,948.00

01/26/2565 42  2,220.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,220.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,220.00

01/27/2565 43  756,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650043ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าควบคุ

มด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

756,000.00

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด / 

756,000.00

01/31/2565 44  2,430,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650044ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระ

บอกตา 

พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 

ตำบลสะเดียง

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 2,430,000.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 2,430,000.00

01/14/2565 45  42,120.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัคกี้ โฮลดิ้ง / 42,120.00 ร้านลัคกี้ โฮลดิ้ง / 42,120.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 10

วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/05/2565 46  2,438.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650030ราคาต่ำสุดหนังสือพพฃิมพ์ และวารสาร ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00

01/05/2565 47  3,060.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุเพื่อซ่อมประปาสำนักวิทย

บริการฯ

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,060.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,060.00

01/10/2565 48  21,355.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือ จำนวน 57 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

21,355.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

21,355.00

01/10/2565 49  3,650.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้าและประปา จำนวน 2 

รายการ

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,650.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,650.00

01/12/2565 50  10,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(eBook) จำนวน 26 รายการ

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด / 

10,000.00

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด / 

10,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/11/2565 51  24,333.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือ  จำนวน 46 

รายการ

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

24,333.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

24,333.00

01/13/2565 52  6,548.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650036ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือ จำนวน 18 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

6,548.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย 

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร / 

6,548.00

01/21/2565 53  13,875.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 14 รายการ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

13,875.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

13,875.00

01/25/2565 54  5,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน 29 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,900.00

01/25/2565 55  2,400.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,400.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,400.00
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วันที่พิมพ์ 22/02/2565 (13:48)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/04/2565 56  675.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

01/12/2565 57  2,650.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650016ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 2,650.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 2,650.00

01/12/2565 58  6,350.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,350.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,350.00

01/12/2565 59  29,193.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650018ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

29,193.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

29,193.00

01/14/2565 60  4,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650019ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 4,600.00 ร้านวรภัณฑ์ / 4,600.00

01/14/2565 61  8,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านวรภัณฑ์ / 8,000.00 ร้านวรภัณฑ์ / 8,000.00

01/17/2565 62  675.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

675.00

01/24/2565 63  6,225.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,225.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

6,225.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มกราคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

01/25/2565 64  1,550.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,550.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,550.00

01/14/2565 65  8,450.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านนนท์แก๊ส / 8,450.00 ร้านนนท์แก๊ส / 8,450.00

01/20/2565 66  15,155.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 15,155.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 15,155.00

01/07/2565 67  6,535.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุปรับภูมิทัศน์ ร้านสามชายพันธุ์ไม้ / 

6,535.00

ร้านสามชายพันธุ์ไม้ / 

6,535.00

01/28/2565 68  2,550.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอสพี.อินทีเรีย / 

2,550.00

ร้านเอสพี.อินทีเรีย / 

2,550.00


