
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/05/2565 1  9,940.00กองกลาง ตกลงราคา 10101PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสยามพิพัฒน์ / 9,940.00 ร้านสยามพิพัฒน์ / 9,940.00

04/05/2565 2  30,080.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 30,080.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 30,080.00

04/07/2565 3  8,202.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650099ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26-02-65 ถึง 25-03-65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,202.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,202.00

04/07/2565 4  290.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650100ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

290.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

290.00

04/12/2565 5  5,400.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650101ราคาต่ำสุดวัสดุ  1  รายการ ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

5,400.00

ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

5,400.00

04/19/2565 6  38,390.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ สำนักงาน 12 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 38,390.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 38,390.00

04/25/2565 7  4,959.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650103ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00

04/21/2565 8  4,959.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 9  4,959.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650105ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,959.00

04/26/2565 10  3,471.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650106ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,471.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,471.00

04/26/2565 11  36,170.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650107ราคาต่ำสุดวัสดุทำความสะอาด ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

36,170.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

36,170.00

04/26/2565 12  14,760.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650108ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

14,760.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

14,760.00

04/26/2565 13  500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650109ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแก้วบาง / 500.00 ร้านแก้วบาง / 500.00

04/26/2565 14  39,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650110ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ 

และระบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปก

รณ์ติดตั้งบนรถกอล์ฟ

ร้านกนกภรณ์ / 39,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 39,000.00

04/28/2565 15  4,150.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650111ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,150.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,150.00

04/29/2565 16  7,575.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650112ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 3 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,575.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,575.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 17  4,959.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,959.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,959.00

04/21/2565 18  4,959.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650115ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,959.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,959.00

04/26/2565 19  1,500.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650014ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

1,500.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

1,500.00

04/05/2565 20  7,459.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,459.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,459.00

04/18/2565 21  38,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

38,500.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

38,500.00

04/27/2565 22  420.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650043ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

420.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

420.00

04/27/2565 23  -  กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650044ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

.00

04/05/2565 24  35,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

35,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

35,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/05/2565 25  49,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650062ราคาต่ำสุดค่าถ่ายเอกสาร ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

49,000.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

49,000.00

04/07/2565 26  1,730.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,730.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,730.00

04/07/2565 27  1,660.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,660.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,660.00

04/07/2565 28  12,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650065ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 12,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 12,000.00

04/05/2565 29  134,210.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650066ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

134,210.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

134,210.00

04/05/2565 30  22,290.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650067ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

22,290.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

22,290.00

04/19/2565 31  20,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 20,000.00

04/22/2565 32  6,080.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 6,080.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 6,080.00

04/29/2565 33  2,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650070ราคาต่ำสุดวัสดุ
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/01/2565 34  608.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 608.00

นางสาวณัฐรินทร์  

ศิริรัตนนันท์ / 608.00

04/07/2565 35  3,360.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,360.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,360.00

04/07/2565 36  2,568.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,568.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,568.00

04/08/2565 37  2,510.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พลสินเครื่องเขียน / 

2,510.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พลสินเครื่องเขียน / 

2,510.00

04/12/2565 38  5,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,700.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

5,700.00

04/12/2565 39  4,160.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,160.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,160.00
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หน้า 6 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/28/2565 40  6,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,500.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,500.00

04/28/2565 41  6,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,000.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,000.00

04/18/2565 42  98,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

98,700.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

98,700.00

04/27/2565 43  98,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650089ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

98,700.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

98,700.00

04/28/2565 44  40,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650092ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

40,600.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

40,600.00

04/28/2565 45  24,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650093ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

24,600.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

24,600.00
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หน้า 7 จาก 21

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/29/2565 46  16,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650094ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 16,000.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 16,000.00

04/27/2565 47  10,700.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650095ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 10,700.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 10,700.00

04/18/2565 48  4,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 4,100.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 4,100.00

04/22/2565 49  63,190.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

63,190.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

63,190.00

04/22/2565 50  18,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650100ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 18,000.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 18,000.00

04/22/2565 51  -  คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650101ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / .00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / .00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/22/2565 52  32,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

32,600.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

32,600.00

04/26/2565 53  43,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650103ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 43,400.00

นางสาวจันทร์จิรา 

โต๊ะขวัญแก้ว / 43,400.00

04/20/2565 54  63,190.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

63,190.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

63,190.00

04/20/2565 55  6,440.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,440.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,440.00

04/21/2565 56  3,843.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650065ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,843.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,843.00

04/21/2565 57  1,212.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650066ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,212.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,212.00

04/05/2565 58  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650067ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 1,500.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/27/2565 59  3,843.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650068ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,843.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

3,843.00

04/27/2565 60  1,212.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650069ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,212.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

1,212.00

04/29/2565 61  25,290.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650070ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

25,290.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

25,290.00

04/05/2565 62  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650116ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 1,500.00 นายอรุณ  สนใจ / 1,500.00

04/01/2565 63  39,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650058ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

39,700.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

39,700.00

04/29/2565 64  9,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,500.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,500.00

04/29/2565 65  8,290.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,290.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,290.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/27/2565 66  20,530.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,530.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,530.00

04/21/2565 67  33,275.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

33,275.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

33,275.00

04/21/2565 68  32,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 32,700.00 ร้านทีพี การค้า / 32,700.00

04/11/2565 69  45,745.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650094ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 45,745.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 45,745.00

04/12/2565 70  4,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650095ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

04/11/2565 71  2,640.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,640.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,640.00

04/11/2565 72  690.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650100ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

690.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

690.00

04/11/2565 73  2,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650101ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,080.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

2,080.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 74  9,210.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,210.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

9,210.00

04/11/2565 75  8,160.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650103ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,160.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,160.00

04/22/2565 76  1,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650106ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,700.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,700.00

04/11/2565 77  15,150.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650107ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

15,150.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

15,150.00

04/21/2565 78  940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650109ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

04/19/2565 79  19,796.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650110ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

19,796.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

19,796.00

04/19/2565 80  14,532.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650111ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,532.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

14,532.00

04/19/2565 81  16,240.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650112ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

16,240.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

16,240.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/19/2565 82  6,171.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650113ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,171.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

6,171.00

04/19/2565 83  940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

04/19/2565 84  940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650115ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

940.00

04/21/2565 85  5,740.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650116ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,740.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

5,740.00

04/08/2565 86  10,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650117ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 10,600.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 10,600.00

04/19/2565 87  3,390.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650118ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,390.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

3,390.00

04/29/2565 88  2,080.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650119ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,080.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 2,080.00

04/11/2565 89  2,210.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650124ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,210.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

2,210.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 90  6,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650130ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,700.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,700.00

04/29/2565 91  8,700.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

8,700.00

นายพรทวี กองร้อย / 

8,700.00

04/29/2565 92  10,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650133ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกมล  อยู่สุข / 10,000.00 นายกมล  อยู่สุข / 10,000.00

04/29/2565 93  5,940.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650134ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบีเฟรนด์ / 5,940.00 ร้านบีเฟรนด์ / 5,940.00

04/29/2565 94  11,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650135ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 11,400.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 11,400.00

04/08/2565 95  3,550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650017ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

3,550.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

3,550.00

04/08/2565 96  3,550.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650018ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 3,550.00

นางสาวศศิกานต์  

ปานปราณีเจริญ / 3,550.00

04/04/2565 97  11,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650019ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 11,400.00 ร้านแพรแก้ว / 11,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 98  1,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650020ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,200.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

1,200.00

04/19/2565 99  8,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650021ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 8,000.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 8,000.00

04/19/2565 100  7,939.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650022ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้ วัน / 7,939.00 ร้านก๊อปปี้ วัน / 7,939.00

04/25/2565 101  5,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

04/22/2565 102  680.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650028ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 680.00 นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 680.00

04/22/2565 103  1,120.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,120.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

1,120.00

04/18/2565 104  6,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพรทวี กองร้อย / 

6,200.00

นายพรทวี กองร้อย / 

6,200.00

04/29/2565 105  8,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,200.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,200.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/11/2565 106  39,415.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุโครงการพัฒนาและบำรุงรั

กษาระบบสารสนเทศฯ จำนวน 

13 รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 39,415.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 39,415.00

04/11/2565 107  2,507.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650049ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 

รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00

04/11/2565 108  280.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650050ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 280.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 280.00

04/19/2565 109  5,580.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 

รายการ

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,580.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,580.00

04/19/2565 110  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

300.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

300.00

04/19/2565 111  400.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/20/2565 112  1,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุการเกษตร จำนวน 2 

รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,800.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,800.00

04/21/2565 113  2,590.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650055ราคาต่ำสุดชุดตรวจแอนติเจนโควิดด้วยตน

เอง COVID-19

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,590.00

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,590.00

04/19/2565 114  2,590.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650056ราคาต่ำสุดชุดตรวจแอนติเจนโควิดด้วยตน

เอง COVID-19

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,590.00

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,590.00

04/19/2565 115  280.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650057ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 280.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 280.00

04/08/2565 116  2,507.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 

รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00

04/18/2565 117  2,507.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 

รายการ

ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,507.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 118  3,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,500.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 3,500.00

04/25/2565 119  200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650061ราคาต่ำสุดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกไม้ ธูป 

เทียน

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

200.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

200.00

04/28/2565 120  435.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

435.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

435.00

04/27/2565 121  435.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

435.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

435.00

04/29/2565 122  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650067ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

04/26/2565 123  15,320.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650003ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 

รายการ

ร้านแมนพาณิชย์ / 

15,320.00

ร้านแมนพาณิชย์ / 

15,320.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/25/2565 124  25,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650004ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

25,000.00

บริษัท คอมพิวเตอร์ 

และติวเตอร์(1993) จำกัด / 

25,000.00

04/26/2565 125  18,120.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 8 รายการ ร้านแมนพาณิชย์ / 

18,120.00

ร้านแมนพาณิชย์ / 

18,120.00

04/07/2565 126  3,090.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01650005ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,090.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,090.00

04/12/2565 127  4,910.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01650006ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,910.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,910.00

04/11/2565 128  3,600.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

3,600.00

นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา / 

3,600.00

04/18/2565 129  1,575.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,575.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,575.00

04/18/2565 130  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650033ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครกงาร บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

04/18/2565 131  10,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 10,500.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 10,500.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/18/2565 132  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

04/01/2565 133  21,714.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

21,714.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

21,714.00

04/07/2565 134  7,180.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650084ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

7,180.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

7,180.00

04/08/2565 135  5,975.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650103ราคาต่ำสุดวัสดุประกอบโครงการ จำนวน 

5 รายการ

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,975.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,975.00

04/11/2565 136  4,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านเก้าวัสดุ / 4,600.00 ร้านเก้าวัสดุ / 4,600.00

04/19/2565 137  19,662.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650105ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านเก้าวัสดุ / 19,662.00 ร้านเก้าวัสดุ / 19,662.00

04/11/2565 138  19,662.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650106ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านเก้าวัสดุ / 19,662.00 ร้านเก้าวัสดุ / 19,662.00

04/25/2565 139  3,450.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650107ราคาต่ำสุดวัสดุประกอบโครงการ นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,450.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

3,450.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/28/2565 140  1,330.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650108ราคาต่ำสุดหนังสือติวสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

04/28/2565 141  1,330.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650109ราคาต่ำสุดหนังสือติวสอบ TOEFL ITP อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

อินสติติว  ออฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอดูเคชั่น อิงค์ / 1,330.00

04/29/2565 142  49,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650110ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 

รายการ

ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 49,850.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 49,850.00

04/29/2565 143  4,997.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650112ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

4,997.00

ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

4,997.00

04/21/2565 144  97,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650113ราคาต่ำสุดวัสดุ กิจกรรม 2.1 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 97,200.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 97,200.00

04/21/2565 145  8,660.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ กิจกรรม 2.2 หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,660.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,660.00

04/21/2565 146  26,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650115ราคาต่ำสุดวัสดุ กิจกรรม 2.3 ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

26,400.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

26,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:26)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน เมษายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

04/21/2565 147  79,740.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650116ราคาต่ำสุดวัสดุ กิจกรรม 2.2 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 79,740.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 79,740.00

04/21/2565 148  36,350.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650117ราคาต่ำสุดวัสดุ กิจกรรม 2.4 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 36,350.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 36,350.00

04/29/2565 149  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650124ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 3,000.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 3,000.00

04/29/2565 150  3,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650125ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 3,000.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 3,000.00

04/12/2565 151  2,712,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO01650140ราคาต่ำสุดรถตู้โดยสารปรับอากาศ             

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

(สาขาหล่มสัก) / 

2,712,000.00

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

(สาขาหล่มสัก) / 

2,712,000.00


