
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/04/2565 1  4,040.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650060ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,040.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,040.00

02/07/2565 2  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650061ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือน มกราคม 

2565

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

02/04/2565 3  2,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650062ราคาต่ำสุดตู้จดหมาย หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,300.00

02/08/2565 4  14,190.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  4   

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,190.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,190.00

02/08/2565 5  2,060.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน  จำนวน  8  

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,060.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,060.00

02/14/2565 6  3,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650065ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,900.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,900.00

02/14/2565 7  3,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650066ราคาต่ำสุดไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,500.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,500.00

02/14/2565 8  15,922.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650067ราคาต่ำสุดค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประจำ

รอบวันที 26/12/64 ถึง 25/01/65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 15,922.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 15,922.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/15/2565 9  31,330.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวิทยาภัณฑ์ / 31,330.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 31,330.00

02/21/2565 10  360.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

360.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

360.00

02/21/2565 11  4,265.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650070ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,265.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,265.00

02/21/2565 12  3,830.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650071ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,830.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,830.00

02/23/2565 13  35,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 35,500.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 35,500.00

02/17/2565 14  4,970.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,970.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,970.00

02/21/2565 15  1,500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650074ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,500.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 1,500.00

02/09/2565 16  2,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/09/2565 17  2,020.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,020.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,020.00

02/09/2565 18  2,020.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,020.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,020.00

02/09/2565 19  2,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,000.00

02/25/2565 20  1,219,600.00กองนโยบายและแผ

น

e-bidding 10102PO01650011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,219,600.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,219,600.00

02/01/2565 21  380.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650019ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

380.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

380.00

02/04/2565 22  100,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650020ราคาต่ำสุดคู่มือพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒ

นาประเทศ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 

100,000.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 

100,000.00

02/03/2565 23  100,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650021ราคาต่ำสุดคู่มือพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒ

นาประเทศ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 

100,000.00

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 

100,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/04/2565 24  18,970.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

18,970.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

18,970.00

02/17/2565 25  19,714.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ 11 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,714.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,714.00

02/22/2565 26  10,960.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,960.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,960.00

02/22/2565 27  260.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650025ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

260.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

260.00

02/14/2565 28  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

20,000.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

20,000.00

02/14/2565 29  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

20,000.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

20,000.00

02/07/2565 30  1,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

1,400.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

1,400.00

02/18/2565 31  12,017.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร ชูสาย / 

12,017.00

นางสุภาพร ชูสาย / 

12,017.00
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หน้า 5 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/18/2565 32  11,182.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 11,182.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 11,182.00

02/18/2565 33  8,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,000.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,000.00

02/18/2565 34  514.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร ชูสาย / 514.00 นางสุภาพร ชูสาย / 514.00

02/18/2565 35  9,203.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร ชูสาย / 

9,203.00

นางสุภาพร ชูสาย / 

9,203.00

02/22/2565 36  25,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

25,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

25,000.00

02/07/2565 37  3,505.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,505.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,505.00

02/11/2565 38  32,870.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

32,870.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

32,870.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2565 39  8,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

8,250.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

8,250.00

02/14/2565 40  4,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,400.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,400.00

02/10/2565 41  2,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

02/10/2565 42  110.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 110.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 110.00

02/18/2565 43  28,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 28,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 28,000.00

02/18/2565 44  11,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 11,300.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 11,300.00
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หน้า 7 จาก 13

วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/18/2565 45  1,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 1,700.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 1,700.00

02/18/2565 46  2,455.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,455.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,455.00

02/04/2565 47  6,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 6,800.00 นายอรุณ  สนใจ / 6,800.00

02/04/2565 48  8,010.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

8,010.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

8,010.00

02/04/2565 49  25,770.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,770.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,770.00

02/04/2565 50  19,150.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

19,150.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

19,150.00

02/04/2565 51  6,473.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,473.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,473.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2565 52  4,042.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,042.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,042.00

02/11/2565 53  1,520.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

1,520.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

1,520.00

02/24/2565 54  67,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650045ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 67,500.00 ร้านกนกภรณ์ / 67,500.00

02/17/2565 55  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 4,900.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 4,900.00

02/11/2565 56  3,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

3,200.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

3,200.00

02/24/2565 57  16,613.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,613.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

16,613.00

02/08/2565 58  9,890.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,890.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,890.00

02/07/2565 59  2,540.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,540.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

2,540.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/11/2565 60  12,270.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

12,270.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

12,270.00

02/11/2565 61  285.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 285.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 285.00

02/11/2565 62  30,060.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650036ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

30,060.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

30,060.00

02/23/2565 63  2,260.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,260.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,260.00

02/09/2565 64  2,180.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650045ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,180.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,180.00

02/09/2565 65  27,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 27,700.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 27,700.00

02/21/2565 66  31,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 31,000.00

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 31,000.00

02/21/2565 67  14,250.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าสิบ / 14,250.00 ร้านเก้าสิบ / 14,250.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/18/2565 68  200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

200.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

200.00

02/21/2565 69  4,999,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650054ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บ

อน ซัลเฟอร์ และไนโตเจน ฯ

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 4,999,000.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 4,999,000.00

02/08/2565 70  2,554,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650055ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์และความ

ปลอดภัยในอาหาร 

ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 2,554,500.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 2,554,500.00

02/08/2565 71  -  คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650056ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์และความ

ปลอดภัยในอาหาร 

ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / .00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / .00

02/07/2565 72  1,200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 3 รายการ นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 1,200.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 1,200.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/09/2565 73  2,438.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 

รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,438.00

02/15/2565 74  1,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,000.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,000.00

02/17/2565 75  2,010.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 5 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,010.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,010.00

02/22/2565 76  3,150.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

3,150.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

3,150.00

02/22/2565 77  2,100.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01650004ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสารประกอบการประ

ชุม จำนวน ๑๔ เล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,100.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 2,100.00

02/01/2565 78  12,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650045ราคาต่ำสุดจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

12,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

12,800.00
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วันที่พิมพ์ 28/03/2565 (16:04)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/01/2565 79  6,240.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650046ราคาต่ำสุดPower Mixer 

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ดีดี มิวสิค / 6,240.00 ดีดี มิวสิค / 6,240.00

02/01/2565 80  5,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650047ราคาต่ำสุดเครื่องสำรองไฟฟ้า บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 5,500.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 5,500.00

02/11/2565 81  1,330.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650048ราคาต่ำสุดหนังสือ ติวสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

02/17/2565 82  18,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

18,950.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

18,950.00

02/17/2565 83  1,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

1,050.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

1,050.00

02/17/2565 84  18,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

18,950.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

18,950.00

02/22/2565 85  13,860.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

13,860.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

13,860.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

02/23/2565 86  15,490.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650053ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 15,490.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 15,490.00

02/23/2565 87  12,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650054ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 12,900.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 12,900.00

02/23/2565 88  3,705.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650055ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,705.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,705.00


