
R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 1 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/03/2565 1  40,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660013ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกิ่ง ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

40,000.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

40,000.00

11/04/2565 2  9,104.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660015ราคาต่ำสุดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรอบประจำวั

นที่ 26/09/65 ถึง 25/10/65

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 9,104.00

บริษัท ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) / 9,104.00

11/08/2565 3  11,370.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660016ราคาต่ำสุดน้ำยาทำความสะอาดคามิเนต ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,370.00

ร้าน ภูริณัฐวัสดุภัณฑ์ / 

11,370.00

11/10/2565 4  27,000.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660017ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ ร้านเก้าวัสดุ / 27,000.00 ร้านเก้าวัสดุ / 27,000.00

11/11/2565 5  2,596.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660018ราคาต่ำสุดสบู่เหลวล้างมือ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,596.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 2,596.00

11/11/2565 6  8,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660019ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00

11/11/2565 7  8,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660020ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00

11/10/2565 8  8,100.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660021ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 8,100.00
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หน้า 2 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/21/2565 9  2,600.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660022ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 2,600.00 ร้านเก้าวัสดุ / 2,600.00

11/25/2565 10  25,520.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660023ราคาต่ำสุดวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  4 

รายการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,520.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 25,520.00

11/25/2565 11  6,395.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660024ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,395.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,395.00

11/25/2565 12  850.00กองกลาง เฉพาะเจาะจง 10101PO01660025ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอักษรศิลป์ / 850.00 ร้านอักษรศิลป์ / 850.00

11/09/2565 13  4,607.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01660002ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,607.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 4,607.00

11/09/2565 14  38,280.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01660003ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 38,280.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 38,280.00

11/09/2565 15  9,380.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01660004ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,380.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 9,380.00

11/09/2565 16  12,140.00กองนโยบายและแผ

น

เฉพาะเจาะจง 10102PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 12,140.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 12,140.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/01/2565 17  240.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660001ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

240.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

240.00

11/01/2565 18  2,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660002ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์โทรศัพท์ไร้สาย ร้าน ส.พัฒนากิจ / 2,000.00 ร้าน ส.พัฒนากิจ / 2,000.00

11/02/2565 19  130,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660003ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องพิมพ์

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

130,000.00

ร้าน ส.พัฒนากิจ / 

130,000.00

11/07/2565 20  5,260.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660004ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 5,260.00

บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 5,260.00

11/07/2565 21  255.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ 3 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

255.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

255.00

11/25/2565 22  240.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660006ราคาต่ำสุดน้ำดื่ม นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

240.00

นางสาวธิวาเฉลิม  จันทิมา / 

240.00

11/28/2565 23  52,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660007ราคาต่ำสุดทำปกปริญญาบัตร หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 52,500.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 52,500.00

11/28/2565 24  640.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660008ราคาต่ำสุดวัสดุ 4 รายการ บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 640.00

บริษัท เมก้าโปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 640.00

11/29/2565 25  3,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660009ราคาต่ำสุดวัสดุดำเนินงาน บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,500.00

บริษัท เอส.เค.โอเอ 

เซ็นเตอร์ จำกัด / 3,500.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/29/2565 26  24,994.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660010ราคาต่ำสุดยาและเวชภัณฑ์ ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

24,994.00

ร้านพีพี ฟาร์มาซี / 

24,994.00

11/29/2565 27  27,600.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660011ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

27,600.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

27,600.00

11/30/2565 28  2,500.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660012ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน ร้านวรภัณฑ์ / 2,500.00 ร้านวรภัณฑ์ / 2,500.00

11/24/2565 29  45,000.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660017ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม 

ชนิดตั้งพื้น

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 45,000.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 45,000.00

11/23/2565 30  26,700.00กองพัฒนานักศึกษา เฉพาะเจาะจง 10103PO01660018ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 26,700.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 26,700.00

11/07/2565 31  6,307.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660002ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,307.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

6,307.00

11/18/2565 32  1,675.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660003ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,675.00

นายปรมะ  แก้วพวง / 

1,675.00

11/17/2565 33  5,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660004ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 5,000.00

11/21/2565 34  6,000.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 6,000.00

ร้านเอฟอาร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส / 6,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/22/2565 35  9,280.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660006ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,280.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

9,280.00

11/22/2565 36  1,830.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660007ราคาต่ำสุดวัสดุ โปรคูล / 1,830.00 โปรคูล / 1,830.00

11/18/2565 37  165.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660008ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 165.00 ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 165.00

11/18/2565 38  4,675.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660009ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

4,675.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

4,675.00

11/07/2565 39  17,735.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660010ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

17,735.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

17,735.00

11/28/2565 40  12,615.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660011ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

12,615.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

12,615.00

11/07/2565 41  12,615.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660012ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

12,615.00

ร้านเวิลด์ซอคเกอร์ / 

12,615.00

11/28/2565 42  385,200.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660013ราคาต่ำสุดกล้องจุลทรรศน์แบบอนาล็อคฯ บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 385,200.00

บริษัท 

พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง 

จำกัด / 385,200.00

11/21/2565 43  12,522.00คณะครุศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 102PO01660014ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,522.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,522.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/02/2565 44  463,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660001ราคาต่ำสุดชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุ

มราชภัฏกสิการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 463,400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 463,400.00

11/14/2565 45  53,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660002ราคาต่ำสุดเครื่องชั่งวิเคราะห์หาความชื้น บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง 

เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 

/ 53,500.00

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง 

เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 

/ 53,500.00

11/15/2565 46  4,420.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660003ราคาต่ำสุดวัสดุ นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

4,420.00

นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร / 

4,420.00

11/10/2565 47  28,120.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660004ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้าน งานครัว หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 28,120.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 28,120.00

11/15/2565 48  1,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,400.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 1,400.00

11/04/2565 49  145,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660006ราคาต่ำสุดเครื่องตัดเลเซอร์ (Laser 

Machine) พร้อมอุปกรณ์

บริษัท ทู แมน สแตนเลส 

จำกัด / 145,000.00

บริษัท ทู แมน สแตนเลส 

จำกัด / 145,000.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/04/2565 50  493,000.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660007ราคาต่ำสุดเครื่องแช่แข็งแบบรวดเร็ว บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 493,000.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 493,000.00

11/16/2565 51  265,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660008ราคาต่ำสุดระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอั

จฉริยะ

บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล 

จำกัด / 265,500.00

บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล 

จำกัด / 265,500.00

11/21/2565 52  3,990.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660009ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,990.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

3,990.00

11/21/2565 53  2,500.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660010ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,500.00

นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง / 

2,500.00

11/23/2565 54  24,130.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660011ราคาต่ำสุดวัสดุ นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

24,130.00

นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ / 

24,130.00

11/30/2565 55  463,400.00คณะเทคโนโลยีการ

เกษตรและเทคโนโ

ลยีอุตสาหกรรม

เฉพาะเจาะจง 103PO01660023ราคาต่ำสุดชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุ

มราชภัฏกสิการ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 463,400.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 463,400.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/03/2565 56  990.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

990.00

นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี / 

990.00

11/08/2565 57  6,656.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660006ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,656.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

6,656.00

11/02/2565 58  1,643.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660011ราคาต่ำสุดวัสดุ นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,643.00

นางปาริชาติ  ลาจันนนท์ / 

1,643.00

11/08/2565 59  13,429.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660012ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,429.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 13,429.00

11/11/2565 60  155.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660013ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 155.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 155.00

11/14/2565 61  19,790.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660014ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,790.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

19,790.00

11/03/2565 62  860.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660015ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 860.00

นางสาวมนัสนันท์  

ปิ่นพิทักษ์ / 860.00

11/17/2565 63  28,164.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660016ราคาต่ำสุดวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาค

ารคณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์

ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

28,164.00

ร้านกัญฑรัตน์วัสดุภัณฑ์ / 

28,164.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/23/2565 64  2,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660018ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,800.00

ร้านอินทนิลมาร์ท / 

2,800.00

11/24/2565 65  7,800.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660019ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 7,800.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

จิตติศึกษาภัณฑ์ / 7,800.00

11/29/2565 66  5,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660020ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง / 

5,000.00

11/29/2565 67  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660021ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเอฟ เอ็น / 3,000.00 ร้านเอฟ เอ็น / 3,000.00

11/29/2565 68  3,000.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660022ราคาต่ำสุดวัสดุ นายสุภชัย  ตรีทศ / 3,000.00 นายสุภชัย  ตรีทศ / 3,000.00

11/30/2565 69  425.00คณะมนุษยศาสตร์แ

ละสังคมศาสตร์

เฉพาะเจาะจง 104PO01660028ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

425.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

425.00

11/01/2565 70  27,384.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660005ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

27,384.00

ร้านบี จี ศึกษาภัณฑ์ / 

27,384.00

11/01/2565 71  300.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660006ราคาต่ำสุดวัสดุ นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

300.00

นายนิพนธ์  เพชระบูรณิน / 

300.00
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/11/2565 72  515.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660007ราคาต่ำสุดกระดาษ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

515.00

ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / 

515.00

11/11/2565 73  -  คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660008ราคาต่ำสุดกระดาษ ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / .00 ร้านจิรพัฒน์พาณิชย์ / .00

11/14/2565 74  811.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660009ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

811.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

811.00

11/11/2565 75  515.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660010ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 515.00 ร้านแพรแก้ว / 515.00

11/11/2565 76  515.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660011ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านแพรแก้ว / 515.00 ร้านแพรแก้ว / 515.00

11/29/2565 77  3,125.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660013ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,125.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 3,125.00

11/29/2565 78  12,772.00คณะวิทยาการจัดกา

ร

เฉพาะเจาะจง 105PO01660014ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,772.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 12,772.00

11/03/2565 79  3,017.40คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660017ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

3,017.40

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

3,017.40



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 11 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/03/2565 80  7,383.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660018ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

7,383.00

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

7,383.00

11/03/2565 81  1,400.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660019ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 1,400.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 1,400.00

11/03/2565 82  4,300.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660020ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 4,300.00

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 

/ 4,300.00

11/07/2565 83  2,546.60คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660021ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

2,546.60

บริษัท อิตัลมาร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด / 

2,546.60

11/08/2565 84  600.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660022ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านบีเฟรนด์ / 600.00 ร้านบีเฟรนด์ / 600.00

11/30/2565 85  4,800.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660023ราคาต่ำสุดวัสดุ นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

นายปิยรัตน์  มูลศรี / 

4,800.00

11/30/2565 86  5,900.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660024ราคาต่ำสุดวัสดุ ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,900.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

5,900.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 12 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/28/2565 87  970.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660025ราคาต่ำสุดวัสดุ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 970.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 970.00

11/28/2565 88  9,000.00คณะวิทยาศาสตร์แล

ะเทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง 106PO01660028ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน ดี.ดี ซายน์ แอนด์ 

ซัพพลาย / 9,000.00

ร้าน ดี.ดี ซายน์ แอนด์ 

ซัพพลาย / 9,000.00

11/08/2565 89  715.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660013ราคาต่ำสุดวัสดุสิ่งพิมพ์  จำนวน 7 รายการ ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 715.00 ร้านจิ้นเซ้งพานิช / 715.00

11/04/2565 90  4,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660014ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

กล้องวงจรปิดชนิดไอพี 

ชนิดบันทึกผ่าน SD Card ในตัว

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,000.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 4,000.00

11/09/2565 91  3,600.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660015ราคาต่ำสุดวัสดุ จำนวน 2 รายการ นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 3,600.00

นางทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ / 3,600.00

11/10/2565 92  250,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660016ราคาต่ำสุดบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริ

ยะ (RFID)

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 250,000.00

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 

จำกัด / 250,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 13 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/10/2565 93  2,355.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660017ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมบำรุง 11 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,355.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

2,355.00

11/10/2565 94  12,150.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660018ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว 12 

รายการ

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,150.00

ธัชนนท์ศึกษาภัณฑ์ / 

12,150.00

11/11/2565 95  1,094.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660019ราคาต่ำสุดวัสดุ 2 รายการ นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,094.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

1,094.00

11/04/2565 96  6,800.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660020ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์เครื่องทดสอบสัญญาณ

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,800.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 6,800.00

11/21/2565 97  23,520.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660021ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ 12V/9Ah บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 23,520.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 23,520.00

11/23/2565 98  6,000.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660022ราคาต่ำสุดน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

จำนวน 1 รายการ

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,000.00

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ / 

6,000.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 14 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/28/2565 99  5,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660023ราคาต่ำสุดแบตเตอรี่ป้ายทางหนีไฟ 

จำนวน 1 รายการ

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

5,500.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

5,500.00

11/16/2565 100  53,500.00สำนักวิทยบริการแล

ะเทคโนโลยีสารสน

เทศ

เฉพาะเจาะจง 108PO01660024ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแ

ยกส่วน ขนาด 48000BTU  

จำนวน 1 รายการ

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 53,500.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 53,500.00

11/11/2565 101  31,600.00สำนักศิลปะและวัฒ

นธรรม

เฉพาะเจาะจง 109PO01660001ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงานจำนวน 16 

รายการ

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 31,600.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 31,600.00

11/21/2565 102  2,182.80สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01660002ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด / 

2,182.80

บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด / 

2,182.80

11/22/2565 103  12,500.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01660003ราคาต่ำสุดกระดาษ ร้านวรภัณฑ์ / 12,500.00 ร้านวรภัณฑ์ / 12,500.00

11/30/2565 104  11,200.00สำนักส่งเสริมวิชาก

ารและงานทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 110PO01660004ราคาต่ำสุดวัสดุสำนักงาน หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,200.00

หจก. เพชรบูรณ์ศึกษาภัณฑ์ 

/ 11,200.00

11/03/2565 105  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660051ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 4,500.00

นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 4,500.00



R3S1360_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 15 จาก 18

วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/01/2565 106  4,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660052ราคาต่ำสุดของที่ระลึก นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 4,500.00

นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 4,500.00

11/07/2565 107  1,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660055ราคาต่ำสุดของที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  

พันธ์โต / 1,500.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  

พันธ์โต / 1,500.00

11/08/2565 108  40,095.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660056ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 40,095.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 40,095.00

11/09/2565 109  490.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660057ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

490.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

490.00

11/01/2565 110  490.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660058ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

490.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

490.00

11/01/2565 111  3,902.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660059ราคาต่ำสุดเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,902.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,902.00

11/10/2565 112  15,542.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660061ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้านเก้าวัสดุ / 15,542.00 ร้านเก้าวัสดุ / 15,542.00

11/10/2565 113  1,680.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660062ราคาต่ำสุดวัสดุ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,680.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

1,680.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/10/2565 114  8,140.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660063ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมประปา หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

8,140.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

8,140.00

11/10/2565 115  16,500.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660064ราคาต่ำสุดวัสดุไฟฟ้า ร้านนนท์แก๊ส / 16,500.00 ร้านนนท์แก๊ส / 16,500.00

11/10/2565 116  310.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660065ราคาต่ำสุดหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2565 นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

310.00

11/10/2565 117  106,786.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660066ราคาต่ำสุดสารส้ม - คลอรีน บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

106,786.00

บริษัท  ท่าไทย  จำกัด / 

106,786.00

11/10/2565 118  115,770.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660067ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 115,770.00

บริษัท 

คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ 

จำกัด / 115,770.00

11/14/2565 119  680.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660068ราคาต่ำสุดวัสดุจำนวน 2 รายการ หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

680.00

หจก.รุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ / 

680.00

11/01/2565 120  703.92มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660069ราคาต่ำสุดผลิตภัณฑ์สินค้า นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

703.92

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

703.92
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วันที่พิมพ์ 22/12/2565 (15:10)

ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/18/2565 121  114,200.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660070ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

114,200.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 

114,200.00

11/18/2565 122  52,000.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660071ราคาต่ำสุดวัสดุ ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 52,000.00

ร้าน PARINYA STORES 

(ปริญญา สโตร์) / 52,000.00

11/21/2565 123  12,540.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660072ราคาต่ำสุดวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรั

บอากาศห้องประชุมอินทผาลัม

ร้านแกรนด์วัสดุ / 12,540.00 ร้านแกรนด์วัสดุ / 12,540.00

11/22/2565 124  5,404.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660073ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 5,404.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

วัฒนภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

/ 5,404.00

11/22/2565 125  3,190.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660074ราคาต่ำสุดวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,190.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

3,190.00

11/14/2565 126  36,870.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660075ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 36,870.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 36,870.00

11/14/2565 127  18,700.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660076ราคาต่ำสุดครุภัณฑ์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 18,700.00

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ 

แอนด์ อิเล็คตริค / 18,700.00
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ผู้พิมพ์ 656229

เอกสารใบสั่งซื้อรายงาน

ประจำเดือน พฤษจิกายน   2565

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ
ลำดับ ลงวันที่หน่วยงาน ผู้ได้รับคัดเลือก    

และราคา
เลขที่เอกสารเหตุผลที่คัด 

เลือกโดยสรุป

11/21/2565 128  3,600.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660077ราคาต่ำสุดวัสดุ นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

3,600.00

นางวิไลพร  วงษ์อินทร์ / 

3,600.00

11/29/2565 129  6,790.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660078ราคาต่ำสุดวัสดุ-อุปกรณ์ (ภูมิทัศน์) ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

6,790.00

ร้านออยล์ เซอร์วิส / 

6,790.00

11/14/2565 130  1,140.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660079ราคาต่ำสุดวัสดุ นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,140.00

นางสาวจิรภา  คชหิรัญ / 

1,140.00

11/29/2565 131  5,950.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660081ราคาต่ำสุดค่าของที่ระลึก นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 5,950.00

นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล 

/ 5,950.00

11/17/2565 132  5,800.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660082ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,800.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

5,800.00

11/17/2565 133  2,900.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660083ราคาต่ำสุดวัสดุ นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,900.00

นายพิสิษฐิกุล  แก้วงาม / 

2,900.00

11/30/2565 134  620.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660086ราคาต่ำสุดวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 620.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

เพชรจิตตรา 2004 / 620.00

11/30/2565 135  25,870.00มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ์

เฉพาะเจาะจง 1PO01660092ราคาต่ำสุดวัสดุ (ประปา) หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

25,870.00

หจก.ไทยทองดีการเกษตร / 

25,870.00


