
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/06/2565 1  1,489.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650113ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,489.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,489.00

05/09/2565 2  300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650116ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน 

2565

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

300.00

05/09/2565 3  17,420.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650117ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  6 รายการ ร้านแพรแก้ว / 17,420.00 ร้านแพรแก้ว / 17,420.00

05/08/2565 4  5,690.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650118ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,690.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,690.00

05/09/2565 5  800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650119ราคาต่ำสุดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

800.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

800.00

05/11/2565 6  15,516.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650120ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26/03/65 ถึง 25/04/65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 15,516.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 15,516.00

05/06/2565 7  2,980.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650121ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 2,980.00 ร้านเก้าวัสดุ / 2,980.00

05/20/2565 8  1,990.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650122ราคาต่ำสุดอุปกรณ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,990.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,990.00

05/20/2565 9  3,985.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650123ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์ ร้านวรภัณฑ์ / 3,985.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,985.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/20/2565 10  4,986.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650124ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,986.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 4,986.00

05/31/2565 11  2,690.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650125ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,690.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,690.00

05/30/2565 12  450.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650127ราคาต่ำสุดกรอบรูปสำเร็จรูป นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

450.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

450.00

05/27/2565 13  500.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650131ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวนันทพร  ทองจิตติ / 

500.00

นางสาวนันทพร  ทองจิตติ / 

500.00

05/23/2565 14  28,010.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650137ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 28,010.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 28,010.00

05/06/2565 15  430,950.78กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650045ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 

430,950.78

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 

430,950.78

05/11/2565 16  143,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650046ราคาต่ำสุดที่นอนหุ้มหนัง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

143,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 

143,000.00
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หน้า 3 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/02/2565 17  39,130.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650047ราคาต่ำสุดวัสดุ 17 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

39,130.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

39,130.00

05/17/2565 18  1,210.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,210.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 1,210.00

05/17/2565 19  280.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650049ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

280.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

280.00

05/17/2565 20  42,700.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650050ราคาต่ำสุดเสื่อน้ำมันปูพื้น หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

42,700.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

42,700.00

05/19/2565 21  7,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650051ราคาต่ำสุดของที่ระลึก ร้านอินทนิลมาร์ท / 

7,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

7,000.00

05/19/2565 22  -  กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650052ราคาต่ำสุดของที่ระลึก ร้านอินทนิลมาร์ท / .00 ร้านอินทนิลมาร์ท / .00

05/19/2565 23  12,390.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650053ราคาต่ำสุดตะแกงเหล็ก หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,390.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,390.00

05/20/2565 24  91,501.92กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650054ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 91,501.92

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 91,501.92

05/19/2565 25  264,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650055ราคาต่ำสุดคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท วี คอนกรีต จำกัด / 

264,000.00

บริษัท วี คอนกรีต จำกัด / 

264,000.00
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หน้า 4 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/26/2565 26  12,390.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650056ราคาต่ำสุดตะแกงเหล็ก หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,390.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,390.00

05/26/2565 27  2,340.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,340.00

บริษัท แอปเทก้า จำกัด / 

2,340.00

05/26/2565 28  2,253.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 2,253.00

บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 2,253.00

05/30/2565 29  46,526.40กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650059ราคาต่ำสุดน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 46,526.40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กิจพิบูลย์บริการ / 46,526.40

05/31/2565 30  56,810.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650060ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

56,810.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

56,810.00

05/31/2565 31  56,810.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650061ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

56,810.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

56,810.00

05/31/2565 32  43,550.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ 11 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

43,550.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

43,550.00

05/31/2565 33  1,710.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,710.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,710.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/10/2565 34  1,929.25คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650071ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 1,929.25

นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 1,929.25

05/10/2565 35  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

6,000.00

05/09/2565 36  11,774.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,774.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,774.00

05/12/2565 37  6,150.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 6,150.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 6,150.00

05/20/2565 38  11,620.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

11,620.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

11,620.00

05/23/2565 39  1,110.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 1,110.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 1,110.00

05/24/2565 40  4,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 4,700.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 4,700.00

05/31/2565 41  5,585.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,585.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,585.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/06/2565 42  7,095.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650084ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

7,095.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

7,095.00

05/05/2565 43  67,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

67,900.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

67,900.00

05/10/2565 44  38,530.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

38,530.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

38,530.00

05/10/2565 45  13,710.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

13,710.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

13,710.00

05/10/2565 46  41,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650090ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

41,500.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

41,500.00

05/10/2565 47  7,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650091ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 7,500.00

นางสาวหทัยนุช  

จันทร์ชัยภูมิ / 7,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/12/2565 48  94,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

94,800.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

94,800.00

05/09/2565 49  94,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

94,800.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

94,800.00

05/25/2565 50  4,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,000.00

05/30/2565 51  170.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

170.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

170.00

05/30/2565 52  10,760.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650115ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

10,760.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

10,760.00

05/24/2565 53  150.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650117ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

150.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

150.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/10/2565 54  17,040.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650130ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

17,040.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

17,040.00

05/09/2565 55  122,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650133ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

122,000.00

นายพีรวัฒน์  สุขเกษม / 

122,000.00

05/10/2565 56  65,920.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650071ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

65,920.00

นายอรุณ  สนใจ / 

65,920.00

05/19/2565 57  14,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

05/09/2565 58  14,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

14,000.00

05/19/2565 59  8,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 8,400.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 8,400.00

05/19/2565 60  8,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 8,400.00

นางสาวเครือวัลย์  อินทรสุข 

/ 8,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/10/2565 61  36,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

36,000.00

ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

36,000.00

05/10/2565 62  8,550.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,550.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,550.00

05/10/2565 63  19,450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

19,450.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

19,450.00

05/10/2565 64  9,700.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

9,700.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

9,700.00

05/11/2565 65  41,910.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 

41,910.00

นายอรุณ  สนใจ / 

41,910.00

05/11/2565 66  6,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,800.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,800.00

05/27/2565 67  12,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,400.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,400.00

05/11/2565 68  12,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650083ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,400.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

12,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/11/2565 69  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650084ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,900.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,900.00

05/11/2565 70  14,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

14,650.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

14,650.00

05/11/2565 71  27,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

27,000.00

ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ / 

27,000.00

05/11/2565 72  14,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

14,650.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

14,650.00

05/11/2565 73  10,150.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,150.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,150.00

05/11/2565 74  4,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650089ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอรุณ  สนใจ / 4,800.00 นายอรุณ  สนใจ / 4,800.00

05/09/2565 75  2,650.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650090ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,650.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

2,650.00

05/25/2565 76  3,850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650091ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 3,850.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 3,850.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 11 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/26/2565 77  11,475.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650092ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 11,475.00

นางกอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

/ 11,475.00

05/06/2565 78  47,238.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650093ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 47,238.00 ร้านกนกภรณ์ / 47,238.00

05/03/2565 79  14,520.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650094ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

14,520.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

14,520.00

05/03/2565 80  7,956.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650095ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,956.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

7,956.00

05/03/2565 81  11,865.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,865.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

11,865.00

05/03/2565 82  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

4,900.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

4,900.00

05/11/2565 83  10,150.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,150.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

10,150.00

05/24/2565 84  25,980.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุใช้ความความสะอาด ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

25,980.00

ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

25,980.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/27/2565 85  40,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650100ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิทยาภัณฑ์ / 40,000.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 40,000.00

05/27/2565 86  720.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

720.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

720.00

05/24/2565 87  4,700.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,700.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,700.00

05/09/2565 88  15,372.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650113ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

15,372.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

15,372.00

05/31/2565 89  2,780.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,780.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,780.00

05/11/2565 90  41,910.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650119ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

41,910.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

41,910.00

05/09/2565 91  4,950.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650121ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

4,950.00

นายอภิชาติ  งามรุ่งโรจน์ / 

4,950.00

05/09/2565 92  1,320.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650062ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,320.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,320.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 93  9,482.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,482.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,482.00

05/25/2565 94  21,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650064ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,375.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

21,375.00

05/26/2565 95  2,875.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650065ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 2,875.00 ร้านแพรแก้ว / 2,875.00

05/20/2565 96  405.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650066ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 405.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 405.00

05/23/2565 97  373.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650067ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 373.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 373.00

05/24/2565 98  440.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 440.00

นางสาวปุณฑริกา  

สุคนธสิงห์ / 440.00

05/31/2565 99  18,235.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

18,235.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

18,235.00

05/31/2565 100  4,365.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

4,365.00

นายวิศิษฎ์  บิลมาศ / 

4,365.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/31/2565 101  8,875.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,875.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,875.00

05/31/2565 102  2,850.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 2,850.00

นางสาวณัฐณิชา  

อินทร์เพ็ญ / 2,850.00

05/03/2565 103  51,350.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

51,350.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

51,350.00

05/03/2565 104  6,610.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 6,610.00 ร้านทีพี การค้า / 6,610.00

05/09/2565 105  11,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650084ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

11,300.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

11,300.00

05/09/2565 106  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650085ราคาต่ำสุดกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

05/09/2565 107  3,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

3,000.00

05/09/2565 108  18,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

18,400.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

18,400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/12/2565 109  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650125ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,400.00

05/19/2565 110  44,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650126ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 44,900.00

บริษัท แลบคอนเนคชั่น 

จำกัด / 44,900.00

05/19/2565 111  22,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650127ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 22,800.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 22,800.00

05/19/2565 112  12,450.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650128ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 12,450.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 12,450.00

05/19/2565 113  5,315.76คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650129ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คลาริตัส จำกัด / 

5,315.76

บริษัท คลาริตัส จำกัด / 

5,315.76

05/20/2565 114  7,455.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650131ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 7,455.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 7,455.00

05/19/2565 115  4,784.19คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650139ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท คลาริตัส จำกัด / 

4,784.19

บริษัท คลาริตัส จำกัด / 

4,784.19

05/31/2565 116  1,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650140ราคาต่ำสุดวัสดุ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

1,500.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

1,500.00
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หน้า 16 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/09/2565 117  10,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟ เอ็น / 10,200.00 ร้านเอฟ เอ็น / 10,200.00

05/06/2565 118  20,400.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

20,400.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

20,400.00

05/06/2565 119  3,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

3,500.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

3,500.00

05/17/2565 120  5,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

5,700.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

5,700.00

05/13/2565 121  4,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650035ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

4,900.00

นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ / 

4,900.00

05/17/2565 122  1,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,200.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,200.00

05/17/2565 123  840.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

840.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

840.00

05/23/2565 124  5,280.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650040ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 5,280.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 5,280.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 125  9,860.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650041ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,860.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 9,860.00

05/23/2565 126  3,300.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650042ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 3,300.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 3,300.00

05/26/2565 127  10,470.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,470.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,470.00

05/26/2565 128  13,330.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

13,330.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

13,330.00

05/26/2565 129  8,520.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,520.00

นายเจษฎาพร  ปาคำวัง / 

8,520.00

05/09/2565 130  4,930.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650061ราคาต่ำสุดวัสดุ (ปลา) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,930.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,930.00

05/25/2565 131  22,250.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650063ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

22,250.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

22,250.00

05/25/2565 132  6,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650065ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/09/2565 133  745.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650066ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

745.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

745.00

05/09/2565 134  3,778.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650067ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,778.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

3,778.00

05/09/2565 135  5,043.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

5,043.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

5,043.00

05/09/2565 136  4,774.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,774.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,774.00

05/03/2565 137  36,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

36,000.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

36,000.00

05/03/2565 138  4,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ (ปุ๋ยคอก) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00

05/03/2565 139  4,950.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุ (ดินเพาะปลูก) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,950.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,950.00

05/03/2565 140  4,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650077ราคาต่ำสุดวัสดุ (เตาเผาถ่านไร้ควัน) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/03/2565 141  4,900.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650078ราคาต่ำสุดวัสดุ (กล่องผึ้งโพรง) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,900.00

05/03/2565 142  4,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650079ราคาต่ำสุดวัสดุ (พันธุ์ไส้เดือน) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,000.00

05/03/2565 143  6,420.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ (ต้นกล้าผัก) นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,420.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,420.00

05/03/2565 144  4,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650081ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

4,500.00

05/12/2565 145  13,020.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

13,020.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

13,020.00

05/23/2565 146  7,500.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650097ราคาต่ำสุดวัดสุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

7,500.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

7,500.00

05/23/2565 147  10,970.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

10,970.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

10,970.00

05/23/2565 148  14,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,000.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/05/2565 149  35,700.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650064ราคาต่ำสุดSSL/TLS Certificate - Digicert 

Secure Site EV

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

35,700.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

35,700.00

05/05/2565 150  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650065ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ ทะเบียน 

นข 42 เดือนเมษายน 65

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

05/09/2565 151  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650066ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

นางสาวฐิณาภัณฑ์  

นิธิยุวิทย์ / 4,000.00

05/12/2565 152  2,388.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650068ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00

05/12/2565 153  1,062.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650069ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 1,062.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 1,062.00

05/05/2565 154  400.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650070ราคาต่ำสุดเจลแอลกอฮอร์ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

400.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

400.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/17/2565 155  19,005.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650071ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,005.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 19,005.00

05/17/2565 156  39,805.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650072ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

39,805.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

39,805.00

05/24/2565 157  8,070.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 

รายการ

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,070.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

8,070.00

05/24/2565 158  9,460.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,460.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,460.00

05/27/2565 159  10,680.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,680.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,680.00

05/30/2565 160  2,388.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650076ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,388.00
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หน้า 22 จาก 26

วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/30/2565 161  1,062.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650077ราคาต่ำสุดหนังสือ จำนวน 1 รายการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 1,062.00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกร

ณ์มหาวิทยาลัย / 1,062.00

05/17/2565 162  3,400.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650036ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,400.00

05/19/2565 163  3,090.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650037ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินโครงการ ร้านวรภัณฑ์ / 3,090.00 ร้านวรภัณฑ์ / 3,090.00

05/23/2565 164  10,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650038ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 10,500.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 10,500.00

05/18/2565 165  3,200.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650039ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,200.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

3,200.00

05/05/2565 166  16,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650111ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอักษรศิลป์ / 16,000.00 ร้านอักษรศิลป์ / 16,000.00

05/11/2565 167  16,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650118ราคาต่ำสุดซื้อตู้แช่อาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

16,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง / 

16,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/11/2565 168  17,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650119ราคาต่ำสุดซื้อตู้แช่แบบแนวนอน หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 17,500.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 17,500.00

05/11/2565 169  9,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650120ราคาต่ำสุดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,600.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 9,600.00

05/11/2565 170  28,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650121ราคาต่ำสุดซื้อเครื่องพิมพ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 28,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 28,900.00

05/11/2565 171  29,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650122ราคาต่ำสุดซื้อตู้แช่ 2 บานประตู หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 29,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 29,000.00

05/18/2565 172  386.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650126ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

386.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

386.00

05/12/2565 173  840.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650127ราคาต่ำสุดสมุดปกแข็งและคลิปดำ นายปรมะ  แก้วพวง / 

840.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

840.00

05/12/2565 174  40,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650128ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 40,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 40,000.00

05/12/2565 175  100,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650129ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกติญา  บุญสวน / 

100,000.00

นางสาวกติญา  บุญสวน / 

100,000.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/12/2565 176  6,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650130ราคาต่ำสุดแผ่นอะคลิลิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 6,900.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 6,900.00

05/12/2565 177  93,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650131ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

93,100.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

93,100.00

05/12/2565 178  79,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

79,000.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

79,000.00

05/12/2565 179  46,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650133ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสมายด์ คอม / 

46,800.00

ร้านสมายด์ คอม / 

46,800.00

05/12/2565 180  30,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650134ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

05/20/2565 181  3,440.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650135ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านเก้าวัสดุ / 3,440.00 ร้านเก้าวัสดุ / 3,440.00

05/20/2565 182  98,360.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650136ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

98,360.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เจียมจิตต์ 96 เซอร์วิส / 

98,360.00

05/20/2565 183  5,086.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650137ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,086.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 5,086.00
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วันที่พิมพ์ 01/08/2565 (13:27)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/23/2565 184  29,660.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650138ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิทยาภัณฑ์ / 29,660.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 29,660.00

05/18/2565 185  3,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650139ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,300.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,300.00

05/20/2565 186  8,190.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650144ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

8,190.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

8,190.00

05/03/2565 187  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650145ราคาต่ำสุดวัสดุกิจกรรมที่ 1 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 70,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 70,000.00

05/03/2565 188  67,450.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650146ราคาต่ำสุดวัสดุกิจกรรมที่ 1 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 67,450.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 67,450.00

05/03/2565 189  53,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650147ราคาต่ำสุดวัสดุกิจกรรมที่ 2 ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 53,400.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 53,400.00

05/20/2565 190  550.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650148ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

550.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

550.00

05/31/2565 191  43,544.12มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650157ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท บินบน ลอรีเทรด 

จำกัด (สำนักงานใหญ่) / 

43,544.12

บริษัท บินบน ลอรีเทรด 

จำกัด (สำนักงานใหญ่) / 

43,544.12
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

05/20/2565 192  6,350.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650202ราคาต่ำสุด8 รายการ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,350.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

6,350.00


