
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 1  34,506.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650155ราคาต่ำสุดวัสดุุทำความสะอาด ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

34,506.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

34,506.00

08/02/2565 2  7,182.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650156ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,182.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,182.00

08/03/2565 3  68,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650157ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 29 รายการ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

68,100.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

68,100.00

08/09/2565 4  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650160ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม 

2565

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

08/09/2565 5  9,960.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650161ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,960.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,960.00

08/10/2565 6  4,215.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650162ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,215.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,215.00

08/10/2565 7  9,445.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650163ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,445.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,445.00

08/15/2565 8  8,504.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650164ราคาต่ำสุดวัสดุ-อุปกรณ์ ร้านเก้าวัสดุ / 8,504.00 ร้านเก้าวัสดุ / 8,504.00

08/15/2565 9  2,510.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650165ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,510.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,510.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 10  21,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650166ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนริศราพาณิชย์ / 

21,300.00

ร้านนริศราพาณิชย์ / 

21,300.00

08/15/2565 11  8,882.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650167ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26/06/65 ถึง 25/07/65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,882.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 8,882.00

08/19/2565 12  2,130.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650168ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,130.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,130.00

08/19/2565 13  4,980.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650169ราคาต่ำสุดหมึก 325 บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,980.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,980.00

08/06/2565 14  7,205.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650170ราคาต่ำสุดกระดาษ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,205.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,205.00

08/18/2565 15  57,900.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650171ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์จำนวนจำนวน 4 

รายการ

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 57,900.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 57,900.00

08/16/2565 16  1,490.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650172ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ ร้านกิรณา / 1,490.00 ร้านกิรณา / 1,490.00

08/19/2565 17  7,200.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650173ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,200.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

7,200.00

08/18/2565 18  21,929.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650174ราคาต่ำสุดวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ ร้านเก้าวัสดุ / 21,929.00 ร้านเก้าวัสดุ / 21,929.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 19  8,220.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650175ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

8,220.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

8,220.00

08/18/2565 20  12,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650176ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซือเหรียญพานิช / 

12,800.00

ร้านซือเหรียญพานิช / 

12,800.00

08/24/2565 21  4,090.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650177ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,090.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,090.00

08/23/2565 22  11,300.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650178ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4   รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,300.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,300.00

08/23/2565 23  119,960.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650179ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

119,960.00

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน 

ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด / 

119,960.00

08/19/2565 24  1,338.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650180ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,338.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,338.00

08/29/2565 25  56,490.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650181ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 56,490.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 56,490.00

08/29/2565 26  12,132.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650182ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,132.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,132.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2565 27  3,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650183ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

08/24/2565 28  50,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650184ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 12 หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 50,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 50,000.00

08/24/2565 29  123,770.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650185ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 3 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 123,770.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 123,770.00

08/29/2565 30  4,617.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650187ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,617.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,617.00

08/01/2565 31  4,590.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650023ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกนกภรณ์ / 4,590.00 ร้านกนกภรณ์ / 4,590.00

08/23/2565 32  10,222.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650025ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 10,222.00 ร้านกิรณา / 10,222.00

08/29/2565 33  4,780.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650026ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,780.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,780.00

08/03/2565 34  1,200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650072ราคาต่ำสุดหมึกพิมพ์ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 1,200.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 1,200.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 35  18,620.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650073ราคาต่ำสุดวัสดุ 10 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

18,620.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

18,620.00

08/08/2565 36  73,210.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650074ราคาต่ำสุดวัสดุ 6 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

73,210.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

73,210.00

08/08/2565 37  4,570.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650075ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 4,570.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 4,570.00

08/08/2565 38  33,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650076ราคาต่ำสุดหนังสือประกอบการอบรมวิชาก

ฎหมายและภาษาไทย

บริษัท พอเพียง อินเตอร์ 

กรุ๊ป จำกัด / 33,000.00

บริษัท พอเพียง อินเตอร์ 

กรุ๊ป จำกัด / 33,000.00

08/05/2565 39  74,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650077ราคาต่ำสุดหนังสือประกอบการอบรม กะ-ดาด-สี / 74,000.00 กะ-ดาด-สี / 74,000.00

08/11/2565 40  33,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650078ราคาต่ำสุดหนังสือประกอบการอบรมวิชาค

วามรู้และลักษณะการเป็นข้าราช

การที่ดีฯ

บริษัท พอเพียง อินเตอร์ 

กรุ๊ป จำกัด / 33,000.00

บริษัท พอเพียง อินเตอร์ 

กรุ๊ป จำกัด / 33,000.00

08/17/2565 41  200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650079ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

200.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

200.00

08/17/2565 42  5,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650080ราคาต่ำสุดวัสดุ 6 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

5,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

5,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 43  54,508.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650081ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

54,508.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

54,508.00

08/18/2565 44  14,550.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650082ราคาต่ำสุดวัสดุ 16 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

14,550.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

14,550.00

08/23/2565 45  1,965.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650083ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 1,965.00 ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 1,965.00

08/23/2565 46  23,105.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650084ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

23,105.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

23,105.00

08/25/2565 47  10,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650085ราคาต่ำสุดวัสดุ 15 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 10,000.00

08/25/2565 48  12,440.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650086ราคาต่ำสุดวัสดุ 5 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,440.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,440.00

08/25/2565 49  12,440.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650087ราคาต่ำสุดวัสดุ 5 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,440.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

12,440.00

08/25/2565 50  54,660.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650088ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 54,660.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 54,660.00

08/08/2565 51  63,210.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650089ราคาต่ำสุดวัสดุ 6 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

63,210.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

63,210.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 52  10,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 10,000.00 ร้านกิรณา / 10,000.00

08/29/2565 53  17,700.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านกิรณา / 17,700.00 ร้านกิรณา / 17,700.00

08/30/2565 54  1,200.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

08/30/2565 55  8,800.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650010ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 8,800.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 8,800.00

08/30/2565 56  77,925.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650011ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 77,925.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 77,925.00

08/30/2565 57  98,470.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650012ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 98,470.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 98,470.00

08/01/2565 58  89,860.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650118ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

89,860.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

89,860.00

08/01/2565 59  80,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650119ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 80,300.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ดี 

คอมพิวเตอร์ / 80,300.00

08/01/2565 60  8,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650120ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,000.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 61  1,120.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650125ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,120.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,120.00

08/01/2565 62  1,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650126ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,600.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

1,600.00

08/01/2565 63  400.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650127ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

400.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

400.00

08/03/2565 64  43,600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650128ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

43,600.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

43,600.00

08/05/2565 65  37,775.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650129ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

37,775.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

37,775.00

08/04/2565 66  78,725.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650130ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

78,725.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

78,725.00

08/04/2565 67  137,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650131ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

08/03/2565 68  28,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

28,850.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

28,850.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2565 69  137,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650133ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

08/03/2565 70  28,850.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650134ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 

28,850.00

ร้านบ้านหนังสือ / 

28,850.00

08/01/2565 71  4,260.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650135ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

4,260.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

4,260.00

08/05/2565 72  24,115.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650136ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

24,115.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

24,115.00

08/04/2565 73  63,340.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650137ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

63,340.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

63,340.00

08/05/2565 74  41,370.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650138ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 41,370.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 41,370.00

08/05/2565 75  1,117.50คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650139ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 1,117.50

นางสาวกุณฑลีรัฐ  พิมพิลา 

/ 1,117.50

08/08/2565 76  2,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650140ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,700.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,700.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 77  16,550.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650141ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

16,550.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

16,550.00

08/08/2565 78  8,302.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650142ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,302.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 8,302.00

08/05/2565 79  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650143ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

30,000.00

08/09/2565 80  22,650.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650144ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

22,650.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

22,650.00

08/10/2565 81  64,050.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650145ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

64,050.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

64,050.00

08/10/2565 82  26,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650146ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

26,200.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

26,200.00

08/02/2565 83  3,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650147ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 3,100.00 A&P นานาภัณฑ์ / 3,100.00

08/11/2565 84  7,075.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650148ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

7,075.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

7,075.00

08/08/2565 85  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650149ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

30,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

30,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 86  55,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650150ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 55,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 55,500.00

08/15/2565 87  51,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650151ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 51,500.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 51,500.00

08/11/2565 88  49,900.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650152ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 49,900.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 49,900.00

08/03/2565 89  7,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650153ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบ้านหนังสือ / 7,750.00 ร้านบ้านหนังสือ / 7,750.00

08/15/2565 90  70,800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650154ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

70,800.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

70,800.00

08/15/2565 91  8,844.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650155ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 8,844.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 8,844.00

08/15/2565 92  1,973.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650156ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,973.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,973.00

08/15/2565 93  485.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650157ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 485.00

นางสาวอาทิตยา  ขาวพราย 

/ 485.00
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หน้า 12 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 94  1,410.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650158ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

1,410.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

1,410.00

08/16/2565 95  1,870.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650159ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,870.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

1,870.00

08/15/2565 96  17,546.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650160ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

17,546.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

17,546.00

08/15/2565 97  626.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650161ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

626.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

626.00

08/15/2565 98  600.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650162ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปนิตา  รังวรรณา / 

600.00

นางปนิตา  รังวรรณา / 

600.00

08/18/2565 99  800.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650163ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 800.00

นางสาววรรณฤดี  

กัญญาประสิทธิ์ / 800.00

08/19/2565 100  30,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650164ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

08/16/2565 101  4,260.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650165ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

4,260.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

4,260.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 102  9,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650166ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

9,750.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

9,750.00

08/10/2565 103  3,700.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650167ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

3,700.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

3,700.00

08/10/2565 104  8,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650168ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

8,750.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

8,750.00

08/09/2565 105  5,200.20คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650169ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

5,200.20

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

5,200.20

08/09/2565 106  4,860.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650170ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

4,860.00

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

4,860.00

08/05/2565 107  10,650.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650171ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

10,650.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

10,650.00

08/05/2565 108  15,225.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650172ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

15,225.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

15,225.00

08/05/2565 109  25,035.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650173ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอิศราพร  ชัยงาม / 

25,035.00

นางอิศราพร  ชัยงาม / 

25,035.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 110  55,895.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650174ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

55,895.00

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / 

55,895.00

08/02/2565 111  3,100.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650175ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,100.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

3,100.00

08/03/2565 112  137,750.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650176ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

137,750.00

08/24/2565 113  8,322.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650177ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,322.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,322.00

08/22/2565 114  8,322.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650178ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,322.00

นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา / 

8,322.00

08/10/2565 115  8,500.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650179ราคาต่ำสุดวัสดุ นางแขก  บุญมาทัน / 

8,500.00

นางแขก  บุญมาทัน / 

8,500.00

08/15/2565 116  5,300.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650180ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

5,300.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

5,300.00

08/24/2565 117  13,628.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650181ราคาต่ำสุดวัสดุ A&P นานาภัณฑ์ / 

13,628.00

A&P นานาภัณฑ์ / 

13,628.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 118  6,329.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650182ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

6,329.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

6,329.00

08/31/2565 119  20,420.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650183ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

20,420.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

20,420.00

08/31/2565 120  2,195.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650185ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,195.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,195.00

08/31/2565 121  1,770.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650186ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,770.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,770.00

08/31/2565 122  2,120.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650187ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,120.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,120.00

08/31/2565 123  935.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650193ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

935.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

935.00

08/01/2565 124  3,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650184ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,100.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,100.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 125  4,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650185ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

4,100.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

4,100.00

08/01/2565 126  1,950.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650186ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,950.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,950.00

08/01/2565 127  50,255.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650187ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

50,255.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

50,255.00

08/01/2565 128  42,910.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

42,910.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

42,910.00

08/01/2565 129  30,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650189ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

30,000.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

30,000.00

08/01/2565 130  4,920.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650192ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,920.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,920.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 17 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/03/2565 131  25.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650194ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

25.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

25.00

08/10/2565 132  3,820.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650198ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,820.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

3,820.00

08/10/2565 133  22,820.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650199ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

22,820.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

22,820.00

08/10/2565 134  6,010.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650202ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,010.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,010.00

08/11/2565 135  7,380.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650203ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,380.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,380.00

08/01/2565 136  73,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650204ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

73,800.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

73,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 137  17,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650205ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

17,750.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

17,750.00

08/02/2565 138  14,550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650206ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

14,550.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

14,550.00

08/02/2565 139  28,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650207ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

28,000.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

28,000.00

08/02/2565 140  52,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650208ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

52,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

52,000.00

08/01/2565 141  45,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650209ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

45,800.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

45,800.00

08/01/2565 142  28,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650210ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

28,000.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

28,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 143  10,475.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650211ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

10,475.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

10,475.00

08/11/2565 144  20,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650213ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ไอโอที. อาจีเทค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 20,000.00

บริษัท ไอโอที. อาจีเทค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 20,000.00

08/16/2565 145  32,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650216ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

32,600.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

32,600.00

08/18/2565 146  2,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650217ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,100.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

2,100.00

08/20/2565 147  47,300.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650218ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

47,300.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

47,300.00

08/16/2565 148  1,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650219ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,600.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,600.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 149  21,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650220ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

21,750.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

21,750.00

08/16/2565 150  42,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650221ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

42,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

42,000.00

08/16/2565 151  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650222ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

08/16/2565 152  13,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650223ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

13,100.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

13,100.00

08/16/2565 153  10,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650224ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

10,200.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

10,200.00

08/16/2565 154  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650225ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 21 จาก 76
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 155  6,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650226ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,800.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,800.00

08/16/2565 156  3,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650227ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

08/01/2565 157  42,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650228ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

42,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

42,000.00

08/03/2565 158  21,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650229ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

21,750.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

21,750.00

08/05/2565 159  10,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650230ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

10,200.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

10,200.00

08/02/2565 160  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650231ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/07/2565 161  6,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650232ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,800.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,800.00

08/01/2565 162  3,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650233ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

08/02/2565 163  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650234ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

08/03/2565 164  13,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650235ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

13,100.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

13,100.00

08/18/2565 165  48,680.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650236ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 48,680.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 48,680.00

08/20/2565 166  41,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650237ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

41,100.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

41,100.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 167  37,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650238ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

37,900.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

37,900.00

08/08/2565 168  16,142.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650239ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 16,142.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 16,142.00

08/08/2565 169  37,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650240ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 37,900.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 37,900.00

08/09/2565 170  17,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650241ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,100.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,100.00

08/08/2565 171  16,142.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650242ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

16,142.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

16,142.00

08/08/2565 172  78,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650243ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

78,800.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

78,800.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 173  4,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650244ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,600.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

4,600.00

08/19/2565 174  15,810.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650245ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

15,810.00

ร้านทริปเปิ้ลเค เทรดดิ้ง / 

15,810.00

08/20/2565 175  102,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650246ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 102,350.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 102,350.00

08/20/2565 176  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650247ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

08/13/2565 177  36,150.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650248ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

36,150.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

36,150.00

08/13/2565 178  45,575.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650249ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

45,575.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

45,575.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 179  110,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650250ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 110,350.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 110,350.00

08/05/2565 180  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650251ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,200.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

1,200.00

08/15/2565 181  61,070.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650252ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 61,070.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 61,070.00

08/15/2565 182  27,855.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650253ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 27,855.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 27,855.00

08/13/2565 183  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650254ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

08/13/2565 184  102,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650255ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 102,350.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 102,350.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 185  86,550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650256ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 86,550.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 86,550.00

08/05/2565 186  1,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650257ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 1,200.00

08/15/2565 187  40,730.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650258ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 40,730.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 40,730.00

08/15/2565 188  34,995.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650259ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,995.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,995.00

08/21/2565 189  40,675.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650260ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 40,675.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 40,675.00

08/21/2565 190  35,050.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650261ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 35,050.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 35,050.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 191  4,720.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650262ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

4,720.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

4,720.00

08/24/2565 192  39,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650263ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

39,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

39,000.00

08/24/2565 193  51,430.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650264ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

51,430.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

51,430.00

08/24/2565 194  16,120.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650265ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

16,120.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

16,120.00

08/25/2565 195  7,535.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650266ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

7,535.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

7,535.00

08/29/2565 196  4,550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650268ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,550.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 4,550.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 197  2,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650269ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 2,000.00

08/24/2565 198  4,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650270ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเรย์มอนด์วาย / 

4,900.00

ร้านเรย์มอนด์วาย / 

4,900.00

08/03/2565 199  6,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650271ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,900.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

6,900.00

08/03/2565 200  3,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650272ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,900.00

08/03/2565 201  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650273ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

08/22/2565 202  34,360.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650274ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 34,360.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 34,360.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/22/2565 203  14,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650275ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 14,000.00

08/22/2565 204  17,030.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650276ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,030.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,030.00

08/22/2565 205  310.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650277ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 310.00 นายปิยพงศ์ บางใบ / 310.00

08/22/2565 206  3,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650278ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

3,000.00

08/15/2565 207  22,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650279ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

22,900.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

22,900.00

08/17/2565 208  7,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650280ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,900.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

7,900.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/24/2565 209  35,350.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650281ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

35,350.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

35,350.00

08/22/2565 210  22,570.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650282ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 22,570.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 22,570.00

08/22/2565 211  -  คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650283ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / .00 เอ็นที เทคโนโลยี / .00

08/22/2565 212  8,220.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650284ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 8,220.00 เอ็นที เทคโนโลยี / 8,220.00

08/22/2565 213  17,250.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650285ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,250.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 17,250.00

08/15/2565 214  5,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650286ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

5,000.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

5,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 215  4,850.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650287ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,850.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,850.00

08/24/2565 216  3,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650288ราคาต่ำสุดไมค์ลอย บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,500.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 3,500.00

08/24/2565 217  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650289ราคาต่ำสุดไมโครโฟนไร้สาย บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,000.00

08/24/2565 218  13,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650290ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 13,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที 

แฟริ่ง / 13,000.00

08/16/2565 219  24,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650291ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 24,900.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 24,900.00

08/17/2565 220  34,850.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650292ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,850.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,850.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 221  3,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650293ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 3,500.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 3,500.00

08/19/2565 222  34,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650294ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,100.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 34,100.00

08/20/2565 223  9,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650295ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 9,400.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 9,400.00

08/23/2565 224  27,855.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650296ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 27,855.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 27,855.00

08/29/2565 225  46,170.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650297ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

46,170.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

46,170.00

08/29/2565 226  4,675.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650298ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,675.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,675.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 227  10,475.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650299ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

10,475.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

10,475.00

08/31/2565 228  11,877.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650300ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,877.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,877.00

08/31/2565 229  7,970.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650301ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

7,970.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

7,970.00

08/31/2565 230  320.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650302ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 320.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 320.00

08/31/2565 231  6,490.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650303ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,490.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 6,490.00

08/31/2565 232  1,100.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650304ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,100.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,100.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 233  2,710.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650305ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,710.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

2,710.00

08/31/2565 234  22,020.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650306ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,020.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 22,020.00

08/22/2565 235  22,570.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650310ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

22,570.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

22,570.00

08/19/2565 236  4,720.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650311ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,720.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,720.00

08/31/2565 237  7,970.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650315ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

7,970.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

7,970.00

08/10/2565 238  1,343.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650141ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,343.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,343.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 35 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 239  391.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650142ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

391.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

391.00

08/10/2565 240  2,030.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650144ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,030.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,030.00

08/04/2565 241  14,450.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650155ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

14,450.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

14,450.00

08/04/2565 242  4,550.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650156ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,550.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,550.00

08/10/2565 243  1,265.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650157ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,265.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,265.00

08/10/2565 244  7,100.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650158ราคาต่ำสุดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้านแกรนด์วัสดุ / 7,100.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 7,100.00

08/10/2565 245  4,958.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650159ราคาต่ำสุดหนังสือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 4,958.00

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 4,958.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 36 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 246  17,171.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650160ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

17,171.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

17,171.00

08/10/2565 247  10,503.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650161ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

10,503.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

10,503.00

08/10/2565 248  4,417.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650162ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

4,417.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

4,417.00

08/10/2565 249  2,145.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650163ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

2,145.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

2,145.00

08/10/2565 250  1,748.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650164ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,748.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,748.00

08/10/2565 251  1,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650165ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,500.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,500.00

08/16/2565 252  27,560.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650166ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,560.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,560.00

08/10/2565 253  24,050.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650167ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟ เอ็น / 24,050.00 ร้านเอฟ เอ็น / 24,050.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 37 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 254  17,825.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650168ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิทยาภัณฑ์ / 17,825.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 17,825.00

08/11/2565 255  2,850.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650169ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,850.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,850.00

08/11/2565 256  7,190.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650170ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,190.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,190.00

08/18/2565 257  7,950.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650171ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,950.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,950.00

08/18/2565 258  1,565.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650172ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,565.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,565.00

08/04/2565 259  110,600.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650173ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอักษรศิลป์ / 110,600.00 ร้านอักษรศิลป์ / 110,600.00

08/04/2565 260  7,505.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650174ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

7,505.00

นายสพลเชษฐ์  ประชุมชัย / 

7,505.00

08/18/2565 261  19,821.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650175ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,821.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 19,821.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 38 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 262  27,500.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650176ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,500.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์ 

เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) / 

27,500.00

08/04/2565 263  8,760.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650177ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,760.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,760.00

08/04/2565 264  8,760.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650178ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,760.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

8,760.00

08/23/2565 265  5,822.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650179ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,822.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,822.00

08/04/2565 266  53,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650185ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

53,200.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

53,200.00

08/10/2565 267  48,400.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650186ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

48,400.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

48,400.00

08/10/2565 268  26,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650187ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

26,000.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

26,000.00

08/19/2565 269  28,340.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650191ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

28,340.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

28,340.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/29/2565 270  1,050.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650192ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

1,050.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

1,050.00

08/18/2565 271  20,802.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650193ราคาต่ำสุดอุปกรณ์ดูแลรักษารถยนต์(รถตู้ค

ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส

ตร์)

ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

20,802.00

ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

20,802.00

08/04/2565 272  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650194ราคาต่ำสุดวัสดุ พวงมาลา นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 5,000.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 5,000.00

08/10/2565 273  17,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650195ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 17,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 17,900.00

08/19/2565 274  28,340.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650196ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

28,340.00

นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง / 

28,340.00

08/31/2565 275  42.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650197ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 42.00

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) (สาขาโลตัส 

เพชรบูรณ์) / 42.00

08/15/2565 276  578.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650198ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 578.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 578.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 40 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 277  4,386.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650199ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,386.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

4,386.00

08/23/2565 278  3,153.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650200ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,153.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

3,153.00

08/10/2565 279  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650201ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,900.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,900.00

08/10/2565 280  3,175.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650202ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

3,175.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

3,175.00

08/10/2565 281  4,900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650203ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,900.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

4,900.00

08/10/2565 282  2,785.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650204ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,785.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,785.00

08/10/2565 283  2,190.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650205ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

08/10/2565 284  2,190.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650206ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 41 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 285  2,190.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650207ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

08/10/2565 286  2,190.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650208ราคาต่ำสุดวัสดุ นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

นายณัถฑ์ เขียวงาม / 

2,190.00

08/22/2565 287  2,200.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650215ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,200.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 2,200.00

08/24/2565 288  900.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650216ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

900.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

900.00

08/02/2565 289  29,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650116ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 29,000.00 ร้านแพรแก้ว / 29,000.00

08/02/2565 290  14,949.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650120ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,949.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 14,949.00

08/11/2565 291  18,700.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650121ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 18,700.00 ร้านแพรแก้ว / 18,700.00

08/11/2565 292  25,774.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650122ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

25,774.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

25,774.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 42 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 293  17,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650123ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 17,500.00 ร้านแพรแก้ว / 17,500.00

08/11/2565 294  1,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650124ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พลสินเครื่องเขียน / 

1,375.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

พลสินเครื่องเขียน / 

1,375.00

08/11/2565 295  6,600.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650125ราคาต่ำสุดวัสดุ สมพรคอมพิวเตอร์ / 

6,600.00

สมพรคอมพิวเตอร์ / 

6,600.00

08/11/2565 296  8,370.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650126ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,370.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

8,370.00

08/11/2565 297  9,990.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650127ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,990.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

9,990.00

08/11/2565 298  38,035.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650128ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

38,035.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

38,035.00

08/02/2565 299  54,150.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650129ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเพชรคอมพ์ / 54,150.00 ร้านเพชรคอมพ์ / 54,150.00

08/15/2565 300  32,240.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650130ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,240.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,240.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 43 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 301  32,240.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650131ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,240.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

32,240.00

08/15/2565 302  680.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

680.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

680.00

08/15/2565 303  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650133ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

4,450.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

4,450.00

08/15/2565 304  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650134ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

4,450.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

4,450.00

08/15/2565 305  18,900.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650135ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,900.00

08/08/2565 306  3,920.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650136ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,920.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,920.00

08/08/2565 307  3,920.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650137ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,920.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

3,920.00

08/08/2565 308  6,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650138ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 6,800.00 ร้านแพรแก้ว / 6,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 44 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 309  12,830.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650139ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

12,830.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

12,830.00

08/15/2565 310  4,158.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650140ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,158.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,158.00

08/15/2565 311  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650141ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

08/15/2565 312  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650142ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

08/15/2565 313  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650143ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

08/15/2565 314  4,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650144ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

นางอรวรรณ   ดีพา / 

4,450.00

08/16/2565 315  30,100.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650145ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

30,100.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

30,100.00

08/16/2565 316  20,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650146ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,250.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

20,250.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 45 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/10/2565 317  6,250.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650147ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

6,250.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

6,250.00

08/19/2565 318  1,375.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650148ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,375.00

นางสาวรักชนก  สมศักดิ์ / 

1,375.00

08/19/2565 319  18,480.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650149ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 18,480.00 ร้านแพรแก้ว / 18,480.00

08/09/2565 320  4,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650150ราคาต่ำสุดวัสดุ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,300.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,300.00

08/09/2565 321  4,470.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650151ราคาต่ำสุดวัสดุ นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,470.00

นายบวรลักษณ์  เงินมา / 

4,470.00

08/05/2565 322  22,155.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650152ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

08/16/2565 323  19,930.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650153ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 19,930.00 ร้านทีพี การค้า / 19,930.00

08/05/2565 324  -  คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650154ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / .00 ร้านทีพี การค้า / .00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 46 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/05/2565 325  19,430.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650155ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 19,430.00 ร้านทีพี การค้า / 19,430.00

08/19/2565 326  19,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650156ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

19,300.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

19,300.00

08/16/2565 327  19,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650157ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

19,300.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

19,300.00

08/16/2565 328  13,415.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650158ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 13,415.00 ร้านทีพี การค้า / 13,415.00

08/05/2565 329  14,710.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650159ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

14,710.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

14,710.00

08/11/2565 330  22,155.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650160ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

08/11/2565 331  19,430.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650161ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

19,430.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

19,430.00

08/15/2565 332  19,930.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650162ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

19,930.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

19,930.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 333  13,415.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650163ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 13,415.00 ร้านทีพี การค้า / 13,415.00

08/23/2565 334  14,710.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650164ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

14,710.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

14,710.00

08/11/2565 335  14,710.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650165ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

14,710.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

14,710.00

08/15/2565 336  19,300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650166ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 19,300.00 ร้านทีพี การค้า / 19,300.00

08/01/2565 337  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650167ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

08/05/2565 338  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650168ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

08/01/2565 339  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650169ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

08/01/2565 340  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650170ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,400.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,400.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 341  22,155.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650171ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

22,155.00

08/11/2565 342  19,430.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650172ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 19,430.00 ร้านทีพี การค้า / 19,430.00

08/11/2565 343  14,710.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650173ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

14,710.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

14,710.00

08/01/2565 344  2,400.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650174ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,400.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

2,400.00

08/15/2565 345  4,800.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650175ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการ

อบรม

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,800.00

นายฐากูร  

อนุสรณ์พาณิชกุล / 4,800.00

08/01/2565 346  10,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650176ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 10,500.00 ร้านทีพี การค้า / 10,500.00

08/01/2565 347  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650177ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

08/01/2565 348  10,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650178ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 10,500.00 ร้านทีพี การค้า / 10,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 49 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 349  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650179ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 3,450.00 ร้านทีพี การค้า / 3,450.00

08/08/2565 350  3,450.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650180ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

นายเจน  จันทรสุภาเสน / 

3,450.00

08/08/2565 351  15,650.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650181ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านวิลสัน การค้า / 

15,650.00

ร้านวิลสัน การค้า / 

15,650.00

08/23/2565 352  14,990.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650182ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,990.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

14,990.00

08/11/2565 353  5,640.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650183ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 5,640.00 ร้านแพรแก้ว / 5,640.00

08/11/2565 354  4,470.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650184ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 4,470.00 ร้านแพรแก้ว / 4,470.00

08/17/2565 355  1,520.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650185ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

1,520.00

นางสาวชลลดา  ม่วงธนัง / 

1,520.00

08/11/2565 356  6,350.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650186ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

6,350.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

6,350.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 50 จาก 76

วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2565 357  12,595.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650187ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 12,595.00 ร้านแพรแก้ว / 12,595.00

08/23/2565 358  14,195.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 14,195.00 ร้านแพรแก้ว / 14,195.00

08/19/2565 359  1,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650189ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,500.00

นายอำพล  ชะโยมชัย / 

1,500.00

08/25/2565 360  2,000.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650190ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

2,000.00

นายสรศักดิ์  พิลาเกิด / 

2,000.00

08/01/2565 361  10,500.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650191ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 10,500.00 ร้านทีพี การค้า / 10,500.00

08/24/2565 362  12,968.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650192ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

12,968.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

12,968.00

08/11/2565 363  19,430.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650193ราคาต่ำสุดค่าวัสดุ ร้านทีพี การค้า / 19,430.00 ร้านทีพี การค้า / 19,430.00

08/01/2565 364  575.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650231ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

575.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

575.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 365  33,045.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650232ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

33,045.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

33,045.00

08/01/2565 366  17,380.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650236ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 17,380.00

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ 

โฮลดิ้ง จำกัด / 17,380.00

08/08/2565 367  8,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650237ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 8,600.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 8,600.00

08/08/2565 368  4,880.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650238ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,880.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,880.00

08/08/2565 369  21,520.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650239ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 21,520.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 21,520.00

08/08/2565 370  1,520.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650240ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,520.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,520.00

08/08/2565 371  38,888.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650241ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 38,888.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 38,888.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 372  7,338.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650242ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 7,338.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 7,338.00

08/08/2565 373  3,168.25คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650243ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 3,168.25

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จำกัด / 3,168.25

08/08/2565 374  2,790.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650244ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 2,790.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 2,790.00

08/01/2565 375  850.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650245ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 850.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 850.00

08/01/2565 376  19,354.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650246ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,354.00

บริษัท 

โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จำกัด 

/ 19,354.00

08/01/2565 377  744.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650247ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 744.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 744.00

08/01/2565 378  14,635.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650248ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

14,635.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

14,635.00

08/01/2565 379  3,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650249ราคาต่ำสุดกระเป๋าใส่เอกสาร นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,600.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

3,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 380  32,522.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650250ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 32,522.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 32,522.00

08/08/2565 381  765.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650251ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 765.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 765.00

08/08/2565 382  5,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650252ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,300.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

5,300.00

08/08/2565 383  8,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650253ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

8,600.00

นายเขมปริต  ขุนราชเสนา / 

8,600.00

08/15/2565 384  1,872.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650254ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

1,872.50

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

1,872.50

08/15/2565 385  5,850.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650255ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 5,850.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 5,850.00

08/15/2565 386  9,445.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650256ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

9,445.00

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

9,445.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/15/2565 387  1,436.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650257ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,436.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,436.00

08/08/2565 388  1,200.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650258ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

08/08/2565 389  7,987.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650259ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,987.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 7,987.00

08/16/2565 390  249.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650260ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 249.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 249.00

08/08/2565 391  3,808.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650261ราคาต่ำสุดวัสดุ นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

3,808.00

นางพณณา  ตั้งวรรณวิทย์ / 

3,808.00

08/08/2565 392  3,168.25คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650262ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 3,168.25

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 3,168.25

08/01/2565 393  20,600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650263ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

20,600.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

20,600.00

08/01/2565 394  35,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650264ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

35,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

35,000.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/08/2565 395  5,950.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650265ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,950.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,950.00

08/08/2565 396  3,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650266ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00

08/08/2565 397  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650267ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,400.00

08/08/2565 398  3,808.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650268ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบีเฟรนด์ / 3,808.00 ร้านบีเฟรนด์ / 3,808.00

08/01/2565 399  7,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650269ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

7,500.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

7,500.00

08/08/2565 400  8,720.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650270ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,720.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,720.00

08/08/2565 401  8,720.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650271ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,720.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 8,720.00

08/08/2565 402  3,890.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650272ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 3,890.00

นางสาวขวัญจิตต์  

อนุกูลวัฒนา / 3,890.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 403  240.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650273ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

240.00

นางสาวเสาวภา  ชูมณี / 

240.00

08/08/2565 404  36,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650274ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

36,300.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

36,300.00

08/08/2565 405  16,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650275ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

16,300.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

16,300.00

08/08/2565 406  3,550.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650276ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,550.00

08/08/2565 407  2,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650277ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 2,400.00

08/19/2565 408  89,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650278ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

89,000.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

89,000.00

08/01/2565 409  1,536.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650279ราคาต่ำสุดหนังสือ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,536.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

1,536.00

08/19/2565 410  16,120.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650281ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 16,120.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 16,120.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 411  22,295.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650282ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 22,295.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 22,295.00

08/19/2565 412  21,370.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650283ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 21,370.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 21,370.00

08/16/2565 413  6,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650284ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,000.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 6,000.00

08/19/2565 414  21,370.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650285ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 21,370.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 21,370.00

08/19/2565 415  16,120.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650286ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 16,120.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 16,120.00

08/19/2565 416  22,295.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650287ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 22,295.00

นางสาวหยาดพิรุณ  

ศุภรากรสกุล / 22,295.00

08/17/2565 417  857.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650288ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 857.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 857.00

08/19/2565 418  5,617.50คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650289ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

5,617.50

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

5,617.50
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 419  7,789.60คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650290ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

7,789.60

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

7,789.60

08/25/2565 420  22,480.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650291ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

22,480.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

22,480.00

08/19/2565 421  6,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650292ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 6,800.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 6,800.00

08/01/2565 422  22,480.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650293ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

22,480.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

22,480.00

08/01/2565 423  4,500.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650294ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,500.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,500.00

08/16/2565 424  9,740.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650295ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 9,740.00

นางสาวสุรางค์รัตน์  

พันแสง / 9,740.00

08/01/2565 425  4,570.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650296ราคาต่ำสุดวัสดุ นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,570.00

นางศรัญญา  ตรีทศ / 

4,570.00

08/01/2565 426  4,570.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650297ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 4,570.00 ร้านไอเดีย มีเดีย / 4,570.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 59 จาก 76
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/18/2565 427  10,305.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650301ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

08/18/2565 428  10,305.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650302ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

08/18/2565 429  10,305.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650303ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

08/18/2565 430  10,305.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650304ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

10,305.00

08/10/2565 431  9,445.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650306ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 9,445.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 9,445.00

08/15/2565 432  9,445.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650307ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 9,445.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 9,445.00

08/23/2565 433  40,918.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650308ราคาต่ำสุดวัสดุ นายกมล  อยู่สุข / 40,918.00 นายกมล  อยู่สุข / 40,918.00

08/26/2565 434  19,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650309ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

19,000.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

19,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2565 435  44,170.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650310ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

44,170.00

นายอาทิตย์  หู้เต็ม / 

44,170.00

08/03/2565 436  35,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650105ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

35,700.00

ร้านล้านเก้าเซ็นเตอร์ / 

35,700.00

08/08/2565 437  2,100.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650106ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,100.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,100.00

08/08/2565 438  2,060.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650107ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,060.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

2,060.00

08/08/2565 439  1,980.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650108ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,980.00

นางวิชชุลดา  องอาจ / 

1,980.00

08/05/2565 440  2,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านดีไซน์ / 2,000.00 ร้านดีไซน์ / 2,000.00

08/11/2565 441  17,700.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650119ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านสิริพาณิชย์ / 17,700.00 ร้านสิริพาณิชย์ / 17,700.00

08/01/2565 442  3,200.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650120ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,200.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

3,200.00
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วันที่พิมพ์ 06/09/2565 (22:02)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/01/2565 443  7,000.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650121ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

7,000.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

7,000.00

08/24/2565 444  4,980.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650122ราคาต่ำสุดวัสดุ นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

4,980.00

นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี / 

4,980.00

08/05/2565 445  120.00สถาบันวิจัยและพัฒ

นา

เฉพาะเจาะจง 107PO01650132ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

120.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

120.00

08/02/2565 446  14,470.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650095ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 8 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

14,470.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

14,470.00

08/05/2565 447  2,288.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650096ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,288.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,288.00

08/15/2565 448  8,222.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 15 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,222.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,222.00

08/19/2565 449  7,860.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650098ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,860.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,860.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 450  7,860.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650099ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,860.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 7,860.00

08/22/2565 451  22,740.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650100ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว 13 

รายการ

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

22,740.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

22,740.00

08/09/2565 452  22,740.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650101ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว 13 

รายการ

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

22,740.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

22,740.00

08/19/2565 453  2,520.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650102ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 6 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,520.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

2,520.00

08/25/2565 454  18,900.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650103ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,900.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,900.00

08/25/2565 455  2,288.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650104ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์ 11 รายการ ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,288.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 2,288.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/26/2565 456  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650105ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ร้านกนกภรณ์ / 4,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 4,000.00

08/25/2565 457  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650106ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ร้านกนกภรณ์ / 4,000.00 ร้านกนกภรณ์ / 4,000.00

08/26/2565 458  9,460.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650107ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,460.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,460.00

08/30/2565 459  1,200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650108ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,200.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 1,200.00

08/30/2565 460  1,200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650109ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

08/30/2565 461  22,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650110ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2 ลูก 

พร้อมเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟ

ฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริ๊ปเปิ้ล 

บี พาวเวอร์ / 22,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริ๊ปเปิ้ล 

บี พาวเวอร์ / 22,800.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/31/2565 462  1,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650111ราคาต่ำสุดดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมแจกัน นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,600.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,600.00

08/29/2565 463  480.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650112ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

480.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

480.00

08/25/2565 464  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650113ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารสรุปโครงการอบรม ร้านกิรณา / 300.00 ร้านกิรณา / 300.00

08/30/2565 465  280.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650115ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

280.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

280.00

08/26/2565 466  1,200.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650116ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,200.00

08/30/2565 467  1,000.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,000.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2565 468  3,966.38สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650009ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน  3 รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

3,966.38

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

3,966.38

08/30/2565 469  90.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650010ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุสำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 90.00 ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 90.00

08/31/2565 470  5,800.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01650011ราคาต่ำสุดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

5,800.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

5,800.00

08/11/2565 471  3,500.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01650007ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางรัชนี  ใจรักษ์ / 3,500.00 นางรัชนี  ใจรักษ์ / 3,500.00

08/26/2565 472  5,507.00งานบัณฑิตศึกษา ตกลงราคา 110010PO01650008ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,507.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,507.00

08/01/2565 473  50,000.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650048ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 50,000.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 50,000.00

08/08/2565 474  3,140.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650051ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,140.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

3,140.00

08/08/2565 475  2,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650052ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  วิสุงเร / 

2,800.00

นางสุภาพร  วิสุงเร / 

2,800.00

08/11/2565 476  35,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650053ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

35,500.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

35,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/11/2565 477  43,050.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650054ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

43,050.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

43,050.00

08/19/2565 478  27,235.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650055ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

27,235.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

27,235.00

08/25/2565 479  6,800.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650056ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,800.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 6,800.00

08/25/2565 480  60.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650057ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววณิชยา  บัวสิงคำ / 

60.00

นางสาววณิชยา  บัวสิงคำ / 

60.00

08/11/2565 481  25,000.00งานตรวจสอบภายใ

น

เฉพาะเจาะจง 11101PO01650006ราคาต่ำสุดเครื่องปริ้นเตอร์ Brother ร้านวิทยาภัณฑ์ / 25,000.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 25,000.00

08/08/2565 482  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650227ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 4,500.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 4,500.00

08/04/2565 483  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650228ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 4,500.00

นางสาวจันทิมา  

คุ้มภัยเพื่อน / 4,500.00

08/03/2565 484  3,624.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650231ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 3,624.00 ร้านเก้าวัสดุ / 3,624.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 485  5,545.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650234ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

5,545.00

ร้าน ธนกฤต อลูมิเนียม / 

5,545.00

08/10/2565 486  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650240ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 50,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 50,000.00

08/15/2565 487  115,550.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650242ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รายการ ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

115,550.00

ร้านชลพรรธน์วัสดุ / 

115,550.00

08/10/2565 488  3,450.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650245ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,450.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,450.00

08/15/2565 489  7,494.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650246ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

7,494.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

7,494.00

08/16/2565 490  500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650247ราคาต่ำสุดกระเช้าไม้ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

500.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

500.00

08/15/2565 491  2,486.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650248ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,486.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,486.00

08/17/2565 492  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650249ราคาต่ำสุดดินอินทรีย์สำเร็จรูป นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/16/2565 493  1,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650250ราคาต่ำสุดดินอินทรีย์สำเร็จรูป นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,000.00

08/15/2565 494  1,962.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650252ราคาต่ำสุดข้าวสินค้าซีพี บริษัท เอก-ชัย  ดิสทริด  

บิวชั่น  ซิสเทม จำกัด / 

1,962.00

บริษัท เอก-ชัย  ดิสทริด  

บิวชั่น  ซิสเทม จำกัด / 

1,962.00

08/18/2565 495  2,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650253ราคาต่ำสุดวัสดุ นายนรัตว์ รัตนวัย / 

2,900.00

นายนรัตว์ รัตนวัย / 

2,900.00

08/11/2565 496  2,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650254ราคาต่ำสุดวัสดุ นายนรัตว์ รัตนวัย / 

2,900.00

นายนรัตว์ รัตนวัย / 

2,900.00

08/11/2565 497  92,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650255ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

92,100.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

92,100.00

08/19/2565 498  1,939.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650256ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 1,939.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 1,939.00

08/17/2565 499  1,110.02มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650258ราคาต่ำสุดโซดาสิงห์ขวด นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,110.02

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,110.02

08/16/2565 500  315.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650259ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

315.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

315.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/17/2565 501  441.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650260ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

441.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

441.00

08/19/2565 502  7,965.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650261ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์การเรียน ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,965.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

7,965.00

08/19/2565 503  329.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650262ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

329.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

329.00

08/18/2565 504  2,990.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650263ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,990.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,990.00

08/17/2565 505  612.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650264ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

612.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

612.00

08/19/2565 506  3,933.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650265ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,933.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,933.00

08/19/2565 507  1,327.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650266ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,327.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,327.00

08/19/2565 508  3,929.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650267ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,929.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,929.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/19/2565 509  2,552.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650268ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,552.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,552.00

08/18/2565 510  65,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650269ราคาต่ำสุดชุดเบรกเกอร์ ร้านนนท์แก๊ส / 65,250.00 ร้านนนท์แก๊ส / 65,250.00

08/23/2565 511  69,865.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650271ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 

รายการ

ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 69,865.00 ร้านพีพี เทรดดิ้ง / 69,865.00

08/23/2565 512  150,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650272ราคาต่ำสุดสื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ บริษัท เวลธ์ เอ็นเตอริ่ง 

จำกัด / 150,100.00

บริษัท เวลธ์ เอ็นเตอริ่ง 

จำกัด / 150,100.00

08/25/2565 513  100,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650273ราคาต่ำสุดชุดถ่ายภาพนิ่ง บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 100,000.00

08/25/2565 514  5,940.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650274ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 5,940.00 ร้านเก้าวัสดุ / 5,940.00

08/25/2565 515  6,589.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650275ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 6,589.00 ร้านเก้าวัสดุ / 6,589.00

08/23/2565 516  26,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650276ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 2 รายการ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

26,200.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

26,200.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/23/2565 517  4,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650277ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,000.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

4,000.00

08/23/2565 518  9,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650278ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

9,800.00

นางสาวศิวภรณ์  ใสโต / 

9,800.00

08/23/2565 519  2,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650279ราคาต่ำสุดไอติมกะทิ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,600.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

2,600.00

08/23/2565 520  571.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650280ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

571.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

571.00

08/23/2565 521  4,531.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650281ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,531.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

4,531.00

08/24/2565 522  1,005.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650282ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,005.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,005.00

08/21/2565 523  64,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650283ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

64,850.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

64,850.00

08/22/2565 524  49,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650284ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

49,900.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

49,900.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/21/2565 525  3,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650285ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00

08/21/2565 526  3,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650286ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00

08/21/2565 527  3,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650287ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 3,600.00

08/21/2565 528  3,850.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650288ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,850.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

3,850.00

08/30/2565 529  1,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650289ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,200.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

1,200.00

08/30/2565 530  200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650290ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสาร นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

200.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

200.00

08/30/2565 531  24,730.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650291ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

24,730.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

24,730.00

08/30/2565 532  68,400.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650292ราคาต่ำสุดวัสดุตกแต่ง นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

68,400.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

68,400.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/30/2565 533  70,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650293ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ไอโอที. อาจีเทค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 70,000.00

บริษัท ไอโอที. อาจีเทค 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 70,000.00

08/22/2565 534  46,050.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650295ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

46,050.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

46,050.00

08/22/2565 535  44,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650296ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

44,900.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

44,900.00

08/30/2565 536  87,620.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650297ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 

รายการ

ร้านกิรณา / 87,620.00 ร้านกิรณา / 87,620.00

08/29/2565 537  168.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650298ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

168.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

168.00

08/29/2565 538  900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650299ราคาต่ำสุดไอติม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

900.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

900.00

08/22/2565 539  4,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650300ราคาต่ำสุดวัสดุ นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,800.00

นายธนภัทร วรปัสสุ / 

4,800.00

08/29/2565 540  1,720.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650301ราคาต่ำสุดข้าวสาร นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,720.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,720.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/29/2565 541  536.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650302ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

536.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

536.00

08/31/2565 542  887.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650303ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

887.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

887.00

08/29/2565 543  887.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650304ราคาต่ำสุดวัสดุขายน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

887.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

887.00

08/30/2565 544  1,196.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650305ราคาต่ำสุดสินค้าน้ำ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,196.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,196.00

08/09/2565 545  8,725.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650306ราคาต่ำสุดวัสด นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 8,725.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 8,725.00

08/30/2565 546  24,730.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650307ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนิตยาไม้ดอกไม้ประดับ 

/ 24,730.00

ร้านนิตยาไม้ดอกไม้ประดับ 

/ 24,730.00

08/30/2565 547  90,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650308ราคาต่ำสุดวัสดุตกแต่ง ร้านสามชายพันธุ์ไม้ / 

90,100.00

ร้านสามชายพันธุ์ไม้ / 

90,100.00

08/09/2565 548  9,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650309ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 9,500.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 9,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 75 จาก 76
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/09/2565 549  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650310ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 9,000.00

นางสาวพรรณภรณ์  

ขันธพัทธ์ / 9,000.00

08/22/2565 550  49,940.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650319ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 49,940.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 49,940.00

08/22/2565 551  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650320ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / .00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / .00

08/24/2565 552  49,940.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650321ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 49,940.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 49,940.00

08/24/2565 553  43,450.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650322ราคาต่ำสุดชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ต 

โต๊ะและเก้าอีทรงสูง

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 43,450.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 43,450.00

08/02/2565 554  17,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650323ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

17,000.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

17,000.00

08/02/2565 555  35,250.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650324ราคาต่ำสุดวัสดุ เอ็นที เทคโนโลยี / 

35,250.00

เอ็นที เทคโนโลยี / 

35,250.00

08/02/2565 556  35,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650325ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

35,300.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

35,300.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน สิงหาคม   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

08/02/2565 557  7,430.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650326ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

7,430.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

7,430.00

08/02/2565 558  6,276.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650327ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,276.00

นางสาวรมิดา  สายทอง / 

6,276.00


