
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/05/2565 1  310.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650186ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนสิงหาคม 

2565

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

09/01/2565 2  4,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650188ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4   รายการ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,000.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,000.00

09/12/2565 3  12,514.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650189ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26-07-65 ถึง 25-08-65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 12,514.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 12,514.00

09/12/2565 4  14,732.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650190ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26-07-65 ถึง 25-08-65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,732.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 14,732.00

09/13/2565 5  1,780.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650191ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,780.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,780.00

09/14/2565 6  19,878.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650192ราคาต่ำสุดวัสดุทำความสะอาด ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

19,878.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

19,878.00

09/14/2565 7  16,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650193ราคาต่ำสุดถุงขยะ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

16,800.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

16,800.00

09/16/2565 8  10,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650194ราคาต่ำสุดของที่ระลึก หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 10,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 10,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 2 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/19/2565 9  16,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650195ราคาต่ำสุดกระดาษชำระ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

16,800.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

16,800.00

09/20/2565 10  15,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650196ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 10 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,100.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 15,100.00

09/26/2565 11  18,620.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650197ราคาต่ำสุดวัสดุ  จำนวน  4   รายการ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,620.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 18,620.00

09/27/2565 12  55,020.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650198ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

55,020.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

55,020.00

09/27/2565 13  1,014.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650199ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,014.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,014.00

09/27/2565 14  42,440.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650200ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 42,440.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 42,440.00

09/28/2565 15  40,776.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650201ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 27 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 40,776.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 40,776.00

09/28/2565 16  10,800.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650202ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

10,800.00

ร้านปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ / 

10,800.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 3 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/20/2565 17  1,960.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01650203ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,960.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,960.00

09/12/2565 18  4,630.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650027ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

09/15/2565 19  16,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650028ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,750.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 16,750.00

09/12/2565 20  4,750.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650029ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,750.00

นางสาวเนตรนพิศ  

ศรีบุปผา / 4,750.00

09/20/2565 21  11,759.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650030ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 11,759.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 11,759.00

09/21/2565 22  4,630.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650031ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,630.00

09/21/2565 23  4,840.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650032ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,840.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

4,840.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 4 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/21/2565 24  3,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650033ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

นางสุวรรณี  พุฒตรง / 

3,000.00

09/26/2565 25  30,000.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01650034ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 30,000.00

09/05/2565 26  55,950.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650090ราคาต่ำสุดอุปกรณ์กีฬา 3 รายการ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

55,950.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

55,950.00

09/05/2565 27  37,018.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650091ราคาต่ำสุดอุปกรณ์กีฬา 5 รายการ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

37,018.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

37,018.00

09/09/2565 28  202,200.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650092ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

202,200.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

202,200.00

09/09/2565 29  -  กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650093ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / .00 ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / .00

09/07/2565 30  460.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650094ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

460.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

460.00

09/09/2565 31  73,400.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650095ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 73,400.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 73,400.00

09/09/2565 32  90,068.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650096ราคาต่ำสุดอุปกรณ์กีฬา 14 รายการ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

90,068.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

90,068.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 5 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/09/2565 33  1,317.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01650097ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,317.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,317.00

09/09/2565 34  98,470.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650013ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 98,470.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 98,470.00

09/28/2565 35  625.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650014ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 625.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 625.00

09/28/2565 36  3,000.00สำนักงานอธิการบดี เฉพาะเจาะจง 101PO01650015ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

09/01/2565 37  4,260.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650184ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านนนท์แก๊ส / 4,260.00 ร้านนนท์แก๊ส / 4,260.00

09/01/2565 38  15,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650188ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 15,000.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 15,000.00

09/01/2565 39  9,185.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650190ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,185.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 9,185.00

09/02/2565 40  10,945.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650191ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชลธิชา  ระลึก / 

10,945.00

นางชลธิชา  ระลึก / 

10,945.00

09/01/2565 41  941.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650192ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 941.00 ร้านอินทนิลมาร์ท / 941.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 6 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2565 42  4,771.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650194ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,771.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

4,771.00

09/02/2565 43  1,680.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650195ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,680.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 1,680.00

09/01/2565 44  7,918.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01650196ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 7,918.00

ร้านเอพีดี 

คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 

/ 7,918.00

09/02/2565 45  900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650307ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสุภาพร  บางใบ / 

900.00

นางสุภาพร  บางใบ / 

900.00

09/05/2565 46  13,715.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650308ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

13,715.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

13,715.00

09/09/2565 47  1,750.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650309ราคาต่ำสุดจ้างพิมพ์เอกสาร นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00

นายปิยพงศ์ บางใบ / 

1,750.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 7 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/05/2565 48  6,600.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650312ราคาต่ำสุดวัสดุ นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

6,600.00

นายศิวดล แจ่มจำรัส / 

6,600.00

09/05/2565 49  7,900.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650313ราคาต่ำสุดวัสดุ พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,900.00 พีเค กรุ๊ปก๊อปปี้ / 7,900.00

09/05/2565 50  10,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650314ราคาต่ำสุดเครื่องสำรองไฟ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 10,000.00

09/08/2565 51  2,115.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650317ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,115.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,115.00

09/09/2565 52  550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650318ราคาต่ำสุดวัสดุ นายทิวา  แก้วเสริม / 550.00 นายทิวา  แก้วเสริม / 550.00

09/12/2565 53  15,550.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650320ราคาต่ำสุดวัสดุ นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

15,550.00

นางนภาพร  ตุ้มทองคำ / 

15,550.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 8 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/13/2565 54  25,145.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650321ราคาต่ำสุดวัสดุ งานบ้านงาครัว หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 25,145.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 25,145.00

09/13/2565 55  11,580.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650322ราคาต่ำสุดวัสดุ งานบ้านงานครัว หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,580.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,580.00

09/13/2565 56  4,480.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650323ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,480.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

4,480.00

09/14/2565 57  2,940.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650326ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,940.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,940.00

09/15/2565 58  61,800.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650327ราคาต่ำสุดเก้าอี้ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 61,800.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 61,800.00

09/16/2565 59  1,072.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650328ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

1,072.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

1,072.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 9 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/19/2565 60  15,650.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650329ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

15,650.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

15,650.00

09/19/2565 61  16,200.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650330ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.เพชรประดับยนต์ / 

16,200.00

หจก.เพชรประดับยนต์ / 

16,200.00

09/20/2565 62  3,762.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650332ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,762.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,762.00

09/05/2565 63  13,715.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01650334ราคาต่ำสุดวัสดุ นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

13,715.00

นายอภิชาติ สุวรรณชื่น / 

13,715.00

09/01/2565 64  13,220.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650209ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุภชัย  ตรีทศ / 

13,220.00

นายสุภชัย  ตรีทศ / 

13,220.00

09/01/2565 65  42,480.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650210ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 42,480.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 42,480.00

09/01/2565 66  20,346.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650211ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

20,346.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

20,346.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 10 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/01/2565 67  21,044.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650212ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

21,044.00

นางสาวสมพิศ สายบุญชื่น / 

21,044.00

09/06/2565 68  50,651.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650217ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 50,651.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 50,651.00

09/06/2565 69  17,130.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650218ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

17,130.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

17,130.00

09/01/2565 70  42,480.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650219ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 42,480.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 42,480.00

09/06/2565 71  50,651.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01650220ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 50,651.00

ร้านไอที  ออฟฟิศ  

ซัพพลาย / 50,651.00

09/09/2565 72  30.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650194ราคาต่ำสุดวัสดุ นางอรวรรณ   ดีพา / 30.00 นางอรวรรณ   ดีพา / 30.00

09/19/2565 73  80.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650195ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 80.00 ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 80.00

09/19/2565 74  60.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01650196ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 60.00 ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 60.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/06/2565 75  815.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650312ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 815.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 815.00

09/06/2565 76  3,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650313ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,000.00

09/06/2565 77  4,012.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650314ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,012.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,012.00

09/06/2565 78  7,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650315ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

7,000.00

นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง / 

7,000.00

09/07/2565 79  8,050.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650330ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,050.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

8,050.00

09/07/2565 80  1,950.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650331ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,950.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

1,950.00

09/12/2565 81  4,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650336ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,900.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

4,900.00

09/12/2565 82  2,136.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01650337ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,136.00

ร้านลัดดามินิมาร์ท / 

2,136.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2565 83  280.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650114ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 1 รายการ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

280.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

280.00

09/06/2565 84  4,257.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650117ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,257.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,257.00

09/02/2565 85  4,257.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650118ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 4 รายการ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,257.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,257.00

09/05/2565 86  300.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650119ราคาต่ำสุดถ่ายเอกสารเอกสารสรุปโครงกา

รอบรมพร้อมเข้าเล่ม

ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00 ร้านก๊อปปี้-แคน / 300.00

09/09/2565 87  1,100.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650120ราคาต่ำสุดวัสดุ 1 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,100.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,100.00

09/09/2565 88  12,029.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01650121ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน 13 รายการ ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,029.00

ร้านซีที-ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / 

12,029.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/02/2565 89  22,420.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650058ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

22,420.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

22,420.00

09/02/2565 90  16,610.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650059ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,610.00

ร้านไอเดีย มีเดีย / 

16,610.00

09/05/2565 91  35,022.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01650060ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 35,022.00 ร้านวรภัณฑ์ / 35,022.00

09/05/2565 92  4,221.00งานตรวจสอบภายใ

น

เฉพาะเจาะจง 11101PO01650007ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวิทยาภัณฑ์ / 4,221.00 ร้านวิทยาภัณฑ์ / 4,221.00

09/01/2565 93  68,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650311ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

68,000.00

นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

68,000.00

09/01/2565 94  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650312ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

.00

นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

.00

09/01/2565 95  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650313ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์สำนักงาน นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

.00

นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง / 

.00

09/02/2565 96  9,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650318ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

9,600.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

9,600.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/08/2565 97  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650331ราคาต่ำสุดหุ่นเต็มตัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

6,000.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

6,000.00

09/09/2565 98  4,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650333ราคาต่ำสุดวัสดุประกอบโครงการ จำนวน 

4 รายการ

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

4,800.00

นางสาวปาริชาติ  ยศปาน / 

4,800.00

09/09/2565 99  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650334ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,000.00

09/09/2565 100  6,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650335ราคาต่ำสุดผงหมาล่า นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 6,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 6,000.00

09/09/2565 101  9,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650336ราคาต่ำสุดเนื้อกบ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 9,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 9,000.00

09/09/2565 102  30,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650337ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 30,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 30,000.00

09/09/2565 103  15,260.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650338ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,260.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,260.00

09/09/2565 104  15,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650339ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,000.00

นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม 

/ 15,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/12/2565 105  46,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650340ราคาต่ำสุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในกา

รเป็นนานาชาติ

ร้านโอเคดีไซน์ / 46,000.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 46,000.00

09/09/2565 106  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650341ราคาต่ำสุดถังดักไขมัน ร้านเก้าวัสดุ / 50,000.00 ร้านเก้าวัสดุ / 50,000.00

09/14/2565 107  8,300.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650342ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,300.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 8,300.00

09/09/2565 108  50,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650343ราคาต่ำสุดถังดักไขมัน ร้านเก้าวัสดุ / 50,000.00 ร้านเก้าวัสดุ / 50,000.00

09/14/2565 109  112,713.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650344ราคาต่ำสุดหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ บริษัท เวลธ์ เอ็นเดอริ่ง 

จำกัด / 112,713.00

บริษัท เวลธ์ เอ็นเดอริ่ง 

จำกัด / 112,713.00

09/15/2565 110  4,160.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650345ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,160.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,160.00

09/07/2565 111  4,160.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650346ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,160.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 4,160.00

09/15/2565 112  18,890.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650347ราคาต่ำสุดวัสดุทำอาหาร นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

18,890.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

18,890.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 16 จาก 16

วันที่พิมพ์ 04/10/2565 (23:07)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน กันยายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

09/20/2565 113  25,116.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650348ราคาต่ำสุดวันดุสำนักงาน จำนวน 11 

รายการ

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

25,116.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

25,116.00

09/20/2565 114  13,100.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650349ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านเยี่ยมชัย / 13,100.00 ร้านเยี่ยมชัย / 13,100.00

09/20/2565 115  8,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650350ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านเยี่ยมชัย / 8,500.00 ร้านเยี่ยมชัย / 8,500.00

09/12/2565 116  46,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650351ราคาต่ำสุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในกา

รเป็นนานาชาติ

ร้านโอเคดีไซน์ / 46,000.00 ร้านโอเคดีไซน์ / 46,000.00

09/22/2565 117  40,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650352ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

40,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 

40,000.00

09/26/2565 118  2,350,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

e-bidding 1PO01650353ราคาต่ำสุดจอ LED บริษัท เจแอลอีดี จำกัด / 

2,350,000.00

บริษัท เจแอลอีดี จำกัด / 

2,350,000.00

09/28/2565 119  14,290.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650354ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

14,290.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

14,290.00

09/30/2565 120  17,725.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01650355ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

17,725.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

17,725.00


