
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/02/2565 1  1,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650075ราคาต่ำสุดพานพุ่มดอกไม้สด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

03/02/2565 2  10,608.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650076ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ร้านเก้าวัสดุ / 10,608.00 ร้านเก้าวัสดุ / 10,608.00

03/02/2565 3  8,652.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 8,652.00 ร้านเก้าวัสดุ / 8,652.00

03/02/2565 4  11,739.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 11,739.00 ร้านเก้าวัสดุ / 11,739.00

03/09/2565 5  2,220.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650079ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,220.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,220.00

03/16/2565 6  8,164.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650080ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำรอบวั

นที่ 26-01-65 ถึง 25-02-65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,164.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,164.00

03/16/2565 7  27,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  7  

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 27,100.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 27,100.00

03/16/2565 8  19,760.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน  จำนวน  14  

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,760.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,760.00

03/14/2565 9  4,982.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุงานบัานงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,982.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,982.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/16/2565 10  7,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650084ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ ร้านกนกภรณ์ / 7,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 7,000.00

03/16/2565 11  20.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  1  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20.00

03/16/2565 12  270.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  5  รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 270.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 270.00

03/18/2565 13  3,150.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,150.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

3,150.00

03/17/2565 14  5,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,600.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,600.00

03/18/2565 15  200.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650089ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

200.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

200.00

03/21/2565 16  4,790.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650090ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,790.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,790.00

03/23/2565 17  1,490.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650091ราคาต่ำสุดวัสดุ ซ่องเครื่องปรับอากาศ 2 

รายการ

ร้านเก้าวัสดุ / 1,490.00 ร้านเก้าวัสดุ / 1,490.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/22/2565 18  4,630.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650092ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

03/23/2565 19  2,670.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650093ราคาต่ำสุดวัสดุ 5 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,670.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,670.00

03/18/2565 20  23,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650094ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 23,100.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 23,100.00

03/28/2565 21  88,900.00กองกลาง ตกลงราคา 10101PO01650095ราคาต่ำสุดโต๊ะประชุม หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 88,900.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 88,900.00

03/28/2565 22  2,590.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,590.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,590.00

03/15/2565 23  17,600.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650010ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 

รายการ

ร้านกิรณา / 17,600.00 ร้านกิรณา / 17,600.00

03/16/2565 24  1,985.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650012ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 1,985.00 ร้านกิรณา / 1,985.00

03/18/2565 25  4,690.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650013ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,690.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,690.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/04/2565 26  16,990.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,990.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,990.00

03/04/2565 27  13,375.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 35 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,375.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,375.00

03/04/2565 28  7,120.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ 8 รายการ ร้านเจียรวัฒน์วัสดุ / 

7,120.00

ร้านเจียรวัฒน์วัสดุ / 

7,120.00

03/08/2565 29  12,650.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ 14 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,650.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,650.00

03/09/2565 30  40,210.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ 7 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

40,210.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

40,210.00

03/04/2565 31  13,375.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 35 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,375.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,375.00

03/18/2565 32  480.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650032ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

น้ำแข็งอนามัยไพศาล / 

480.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

น้ำแข็งอนามัยไพศาล / 

480.00

03/21/2565 33  480.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650033ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

480.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

480.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/22/2565 34  22,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650034ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต

บุ๊ก

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

22,000.00

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

22,000.00

03/22/2565 35  3,200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุ 6 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,200.00

03/22/2565 36  3,300.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650036ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ ร้าน ส.พัฒนากิจ / 3,300.00 ร้าน ส.พัฒนากิจ / 3,300.00

03/30/2565 37  200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650037ราคาต่ำสุดซื้อถังน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

200.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

200.00

03/30/2565 38  51,727.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650038ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

51,727.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

51,727.00

03/31/2565 39  13,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650039ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

13,500.00

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

13,500.00

03/30/2565 40  6,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,000.00

03/14/2565 41  3,780.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650003ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 3,780.00

นางสาวบุศรินทร์  พลพันธ์ 

/ 3,780.00

03/03/2565 42  49,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 49,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 49,000.00
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หน้า 6 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/02/2565 43  10,590.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

10,590.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

10,590.00

03/03/2565 44  21,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

21,600.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

21,600.00

03/08/2565 45  35,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

35,800.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

35,800.00

03/07/2565 46  18,400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

18,400.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

18,400.00

03/10/2565 47  44,943.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

44,943.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

44,943.00

03/15/2565 48  9,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทรัพย์ทวีคูณ / 9,700.00 ร้านทรัพย์ทวีคูณ / 9,700.00

03/02/2565 49  1,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 1,500.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 1,500.00

03/02/2565 50  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 2,500.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 2,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/07/2565 51  6,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 6,100.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 6,100.00

03/10/2565 52  3,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

3,350.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

3,350.00

03/10/2565 53  4,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

4,800.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

4,800.00

03/10/2565 54  440.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

440.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

440.00

03/14/2565 55  6,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650066ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,000.00

03/10/2565 56  5,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650067ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/17/2565 57  14,717.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 14,717.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 14,717.00

03/22/2565 58  50,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

50,700.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

50,700.00

03/22/2565 59  70,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650070ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

70,800.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

70,800.00

03/23/2565 60  241,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650071ราคาต่ำสุดเครื่องพิมพ์ Drawing 

Classroom Poster 

และต้นแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 

(มหาชน) / 241,900.00

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 

(มหาชน) / 241,900.00

03/14/2565 61  2,940.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,940.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 2,940.00

03/31/2565 62  16,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 16,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 16,000.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/17/2565 63  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 4,900.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 4,900.00

03/03/2565 64  46,310.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

46,310.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

46,310.00

03/03/2565 65  27,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

03/03/2565 66  734.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 734.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 734.00

03/07/2565 67  9,403.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,403.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

9,403.00

03/10/2565 68  3,270.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสำราญ  ท้าวเงิน / 

3,270.00

นายสำราญ  ท้าวเงิน / 

3,270.00

03/03/2565 69  27,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

27,200.00

03/14/2565 70  10,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/23/2565 71  7,750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 7,750.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 7,750.00

03/14/2565 72  1,750.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,750.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,750.00

03/14/2565 73  1,700.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,700.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

1,700.00

03/23/2565 74  789.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

789.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

789.00

03/28/2565 75  10,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00

03/25/2565 76  10,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

10,000.00

03/21/2565 77  600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

600.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

600.00

03/25/2565 78  238.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ นายทรงเกียรติ  บัวลอย / 

238.00

นายทรงเกียรติ  บัวลอย / 

238.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/23/2565 79  2,260.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,260.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

2,260.00

03/03/2565 80  250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

250.00

นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

250.00

03/02/2565 81  250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

250.00

นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

250.00

03/02/2565 82  5,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 5,000.00 ร้านแพรแก้ว / 5,000.00

03/02/2565 83  10,070.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 10,070.00 ร้านแพรแก้ว / 10,070.00

03/09/2565 84  220.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650043ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 220.00 นางอรวรรณ   ดีพา / 220.00

03/09/2565 85  9,830.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650044ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

9,830.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

9,830.00

03/09/2565 86  20,020.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650045ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,020.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,020.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/09/2565 87  250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

250.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

250.00

03/15/2565 88  7,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

7,500.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

7,500.00

03/15/2565 89  10,720.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

10,720.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

10,720.00

03/19/2565 90  700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650050ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 700.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 700.00

03/19/2565 91  300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

300.00

นางสาวณัฐแก้ว  ข้องรอด / 

300.00

03/25/2565 92  6,898.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

6,898.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

6,898.00

03/10/2565 93  60,650.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

60,650.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

60,650.00

03/10/2565 94  56,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 56,000.00 ร้านทีพี การค้า / 56,000.00
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หน้า 13 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/01/2565 95  4,720.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 4,720.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 4,720.00

03/02/2565 96  4,922.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

4,922.00

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

4,922.00

03/02/2565 97  4,397.70คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 4,397.70

บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 4,397.70

03/02/2565 98  2,070.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 2,070.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 2,070.00

03/04/2565 99  16,555.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 16,555.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 16,555.00

03/04/2565 100  8,650.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

8,650.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

8,650.00

03/08/2565 101  16,640.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,640.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 16,640.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/09/2565 102  20,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 20,000.00

บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 20,000.00

03/08/2565 103  7,240.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,240.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,240.00

03/08/2565 104  830.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650065ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

830.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

830.00

03/08/2565 105  4,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650066ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,550.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

4,550.00

03/08/2565 106  3,280.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650067ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,280.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,280.00

03/08/2565 107  673.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

673.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

673.00

03/08/2565 108  9,647.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,647.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,647.00

03/08/2565 109  7,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650070ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,700.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

7,700.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/08/2565 110  3,280.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650071ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,280.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,280.00

03/08/2565 111  17,917.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 17,917.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 17,917.00

03/08/2565 112  6,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,080.00

03/15/2565 113  13,317.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,317.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,317.00

03/08/2565 114  13,317.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,317.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

13,317.00

03/09/2565 115  5,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,300.00

03/07/2565 116  7,350.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกมล  อยู่สุข / 7,350.00 นายกมล  อยู่สุข / 7,350.00

03/18/2565 117  2,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,700.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,700.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/21/2565 118  11,277.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 11,277.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 11,277.00

03/18/2565 119  9,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

9,700.00

ไอ ที คอม 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส / 

9,700.00

03/18/2565 120  11,277.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 11,277.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 11,277.00

03/08/2565 121  17,917.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบีเฟรนด์ / 17,917.00 ร้านบีเฟรนด์ / 17,917.00

03/18/2565 122  545.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 545.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 545.00

03/18/2565 123  3,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650084ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 3,600.00

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 3,600.00

03/25/2565 124  1,999,830.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650085ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

เครื่องวัดพลังงานความร้อนในอ

าหาร ตำบลสะเดียง 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด / 

1,999,830.00

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด / 

1,999,830.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 17 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/25/2565 125  14,450.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,450.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,450.00

03/25/2565 126  1,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,080.00

03/25/2565 127  3,850.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,850.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,850.00

03/25/2565 128  3,585.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650089ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,585.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,585.00

03/25/2565 129  3,530.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650090ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,530.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,530.00

03/25/2565 130  9,950.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650091ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,950.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,950.00

03/29/2565 131  1,655,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

e-bidding 106PO01650092ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาว

ล์คอมพิวติง (Cloud Computing)

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 1,655,000.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 1,655,000.00

03/25/2565 132  44,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650093ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

44,700.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

44,700.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 18 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/08/2565 133  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

2,400.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

2,400.00

03/18/2565 134  20,660.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

20,660.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

20,660.00

03/18/2565 135  40,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

40,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

40,000.00

03/25/2565 136  20,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 20,400.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 20,400.00

03/22/2565 137  6,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟ เอ็น / 6,300.00 ร้านเอฟ เอ็น / 6,300.00

03/18/2565 138  1,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,000.00

03/18/2565 139  1,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,400.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,400.00

03/18/2565 140  4,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 4,300.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 4,300.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/18/2565 141  3,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650008ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,500.00

03/18/2565 142  1,122.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,122.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

1,122.00

03/18/2565 143  9,520.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

9,520.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

9,520.00

03/10/2565 144  4,800.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,800.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,800.00

03/10/2565 145  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

03/10/2565 146  1,260.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650016ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,260.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

1,260.00

03/07/2565 147  1,965.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650045ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 5 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,965.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,965.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/08/2565 148  1,838.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650046ราคาต่ำสุดวัสดุหนงังสือพิมพ์ จำนวน 12 

รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 1,838.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 1,838.00

03/22/2565 149  2,100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

2,100.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

2,100.00

03/24/2565 150  10,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650002ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

03/02/2565 151  495.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650024ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

495.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

495.00

03/17/2565 152  18,625.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 18,625.00 ร้านวรภัณฑ์ / 18,625.00

03/25/2565 153  4,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 4,600.00 ร้านวรภัณฑ์ / 4,600.00

03/25/2565 154  30,530.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 30,530.00 ร้านวรภัณฑ์ / 30,530.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 21 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/17/2565 155  18,625.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 18,625.00 ร้านวรภัณฑ์ / 18,625.00

03/29/2565 156  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

03/30/2565 157  22,050.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

22,050.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

22,050.00

03/02/2565 158  10,430.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ (ประปา) ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

10,430.00

ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

10,430.00

03/02/2565 159  6,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

6,600.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

6,600.00

03/03/2565 160  25,580.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

25,580.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

25,580.00

03/02/2565 161  2,460.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,460.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 2,460.00

03/09/2565 162  26,840.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650071ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 

รายการ

ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 26,840.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 26,840.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/17/2565 163  9,570.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุหน่วยภูมิทัศน์ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,570.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,570.00

03/17/2565 164  4,545.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2009 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ / 4,545.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2009 

ทวีคูณเพชรบูรณ์ / 4,545.00

03/18/2565 165  43,515.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุประกอบโครงการ จำนวน 

13 รายการ

ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 43,515.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 43,515.00

03/21/2565 166  13,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 13,950.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 13,950.00

03/18/2565 167  98,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 98,300.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 98,300.00

03/28/2565 168  98,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

98,300.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

98,300.00

03/18/2565 169  43,515.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุประกอบโครางการ จำนวน 

13 รายการ

ร้านลัคกี้ โฮลดิ้ง / 43,515.00 ร้านลัคกี้ โฮลดิ้ง / 43,515.00

03/31/2565 170  91,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 91,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 91,000.00
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หน้า 23 จาก 25

วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/31/2565 171  64,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 64,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 64,000.00

03/31/2565 172  46,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 46,000.00

นายกฤษฏิ์พนธ์  

พรรณรัตนชัย / 46,000.00

03/22/2565 173  40,160.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

40,160.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

40,160.00

03/22/2565 174  22,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,500.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

22,500.00

03/22/2565 175  65,060.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

65,060.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

65,060.00

03/22/2565 176  16,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

16,850.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

16,850.00

03/22/2565 177  10,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,300.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

10,300.00

03/22/2565 178  40,160.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650089ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

40,160.00

ร้านเด่นการไฟฟ้า / 

40,160.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/01/2565 179  78,650.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650090ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 78,650.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 78,650.00

03/22/2565 180  22,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650091ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 22,500.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 22,500.00

03/22/2565 181  65,060.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650092ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 65,060.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 65,060.00

03/22/2565 182  16,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650093ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 16,850.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 16,850.00

03/22/2565 183  10,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650094ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 10,300.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 10,300.00

03/22/2565 184  10,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650095ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 10,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 10,000.00

03/22/2565 185  130,875.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุ เอสเอการค้า / 130,875.00 เอสเอการค้า / 130,875.00

03/22/2565 186  148,090.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 

148,090.00

ร้านแกรนด์วัสดุ / 

148,090.00
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วันที่พิมพ์ 21/04/2565 (14:40)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน มีนาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

03/22/2565 187  56,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 56,050.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 56,050.00

03/22/2565 188  137,585.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิทยาภัณฑ์ / 

137,585.00

ร้านวิทยาภัณฑ์ / 

137,585.00

03/22/2565 189  950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650100ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 950.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 950.00

03/22/2565 190  8,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650101ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 8,900.00 A&P นานาภัณฑ์ / 8,900.00

03/22/2565 191  950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

950.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

950.00


