
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 หนงัสอืพิมพเ์ดอืนธันวาคม 2563 กองกลาง 310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรภา  คชหริญั นางสาวจิรภา  คชหริญั ราคาต า่สดุ 10101PO01640048 6/1/2021

1 เดลนิิวส์ 31 ฉบบั 310.00 310.00

2 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ รอบประจ าวนัที่26-11-63 ถงึ25-12-63กองกลาง 4,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ราคาต า่สดุ 10101PO01640049 12/1/2021

1 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 1 งาน 4,912.00 4,912.00

3 หมกึ กองกลาง 8,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10101PO01640050 14/1/2021

1 หมกึ HP เลเซอร ์13A 3 กลอ่ง 8,670.00 8,670.00

4 วสัดงุานบา้นงานครวั กองกลาง 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10101PO01640053 18/1/2021

1 ใบคตัเตอร์ 6 กลอ่ง 4,950.00 4,950.00

2 หมกึอิงคเ์จท 78 D 6 กลอ่ง

3 หมกึอิงคเ์จท 45 A 5 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 กรดสเตยีริก 9 ถงุ

5 ใบคตัเตอร์ 3 กลอ่ง

6 หมกึอิงคเ์จท 78 D 9 กลอ่ง

7 สายฉีดยาฆ่าแมลง 50 เมตร6 มว้น

8 คลบิด า เบอร ์111 6 กลอ่ง

9 หนิกากเพชร 4 กอ้น

5 วสัดงุานบา้นงานครวั กองกลาง 0.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั วฒันภณัฑซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตหา้งหุน้สว่นจ ากดั วฒันภณัฑซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตราคาต า่สดุ 10101PO01640054 18/1/2021

6 ถงุมือทางการแพทย์ กองกลาง 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั วฒันภณัฑซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตหา้งหุน้สว่นจ ากดั วฒันภณัฑซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตราคาต า่สดุ 10101PO01640055 21/1/2021

1 ถงุมือ 10 กลอ่ง 1,900.00 1,900.00

7 น า้กลั่น กองกลาง 360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เจริญวสัดภุณัฑ์ หจก.รุง่เจริญวสัดภุณัฑ์ ราคาต า่สดุ 10101PO01640056 21/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระดาษช าระแบบเช็ดมือ2 ลงั 360.00 360.00

8 หมกึ กองกลาง 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 10101PO01640057 26/1/2021

1 หมกึอิงคเ์จท 78 D 2 กลอ่ง 2,600.00 2,600.00

9 วสัดุ กองกลาง 1,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10101PO01640058 26/1/2021

1 หมกึ Canon Co เบอร ์413 ตลบั 1,470.00 1,470.00

10 ครุภณัฑส์  านกังาน กองนโยบายและแผน12,750.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกิรณา รา้นกิรณา ราคาต า่สดุ 10102PO01640003 6/1/2021

1 เครือ่งคดิเลข canon tx-1210hi1 เครือ่ง 12,750.00 12,750.00

2 รถเข็น 2 ลอ้ 1 คนั

3 รถเข็น 1 คนั

11 วสัดงุานบา้นงานครวั กองพฒันานกัศกึษา4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา้โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ  ากดับริษัท เมกา้โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ  ากดัราคาต า่สดุ 10103PO01640021 7/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 อะไหลถ่พืูน้ 3 ชิน้ 4,550.00 4,550.00

2 กาแฟ 3 in 1 2 แพ็ค

3 ถา่นชารต์ NIMH AA 27002 ชดุ

4 ตุ๊กตากดปุ่ ม 2 ชิน้

5 ซองยา 1 ชิน้

6 บรีสเพาเวอร ์1000 กรมั10 ถงุ

7 สสีเปรย์ 1 กระป๋อง

8 สนิคา้เบด็เตลด็ 8 ชิน้

9 น า้ยาดนัผุ่น 2 แกลลอน

10 สบูเ่หลวลา้งมือ 1 แกลลอน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

11 กระดาษเขียนตอบ 10 หอ่

12 กระดาษทชิชู 6 แพ็ค

13 ถงุดดูฝุ่ น 6 แพ็ค

14 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 20 มว้น

15 คอฟฟ่ีเมตซอง 3 แพ็ค

16 กระดาษพบัดาว 3 ชิน้

12 วสัด ุ16 รายการ กองพฒันานกัศกึษา31,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เจิรญวสัดภุณัฑ์ หจก.รุง่เจิรญวสัดภุณัฑ์ ราคาต า่สดุ 10103PO01640022 20/1/2021

1 ปากกาเมจิก 30 ดา้ม 31,520.00 31,520.00

2 ปากกา Artline 30 ดา้ม

3 หมกึเตมิไวทบ์อรด์ 60 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 บุง้ 12 นิว้ 20 ดา้ม

5 ถา่นพานาโซนิค LR44/1.5 V30 กอ้น

6 บรีสเพาเวอร ์1000 กรมั10 ถงุ

7 เป็ดโปร 30 ขวด

8 อาหารส าเร็จรูป 10 ถงุ

9 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์40 ชดุ

10 คา่ถา่ยเอกสาร กระดาษสี40 ชดุ

11 สายรดั 10 กลอ่ง

12 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 1 มว้น

13 รางหลอดไฟ 20 วตัต์ 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

14 กญุแจรถยนต์ 2 ดอก

15 ใบคตัเตอร์ 2 กลอ่ง

16 ตะใบแบน 1 ดา้ม

13 วสัดดุ  าเนินงาน กองพฒันานกัศกึษา9,550.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 10103PO01640023 25/1/2021

1 หมกึเลเซอรเ์จ็ท HP 12A1 กลอ่ง 9,550.00 9,550.00

2 ซองน า้ตาล KA 10*141200 แพ็ค

14 วสัด ุ3 รายการ กองพฒันานกัศกึษา5,620.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 10103PO01640024 25/1/2021

1 ปลั๊กไฟตวัผู้ 10 โหล 5,620.00 5,620.00

2 เทปตเีสน้ 6 มว้น

3 กระดาษทชิชู 10 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

15 ตวัทรานซิสเตอรพ์รอ้มฟิวส์ กองพฒันานกัศกึษา856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วาย พี ซาวด ์ซิสเตม็ จ  ากดับริษัท ซี วาย พี ซาวด ์ซิสเตม็ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10103PO01640025 25/1/2021

1 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 1 ชดุ 856.00 856.00

16 วสัดุ กองพฒันานกัศกึษา11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วาย พี ซาวด ์ซิสเตม็ จ  ากดับริษัท ซี วาย พี ซาวด ์ซิสเตม็ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10103PO01640026 26/1/2021

1 กลอ้งวิดโีอวงจรปิด 1 ตวั 11,700.00 11,700.00

2 ตวัตอ่สญัญาณวิดโิอ 11 ตวั

17 วสัดดุ  าเนินงาน กองพฒันานกัศกึษา2,450.00 เฉพาะเจาะจง โซดแิอคคอมพิวเตอร์ โซดแิอคคอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 10103PO01640027 27/1/2021

1 ปากกาหมกึเจล 1 กลอ่ง 2,450.00 2,450.00

18 วสัดุ คณะครุศาสตร1์6,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เจิรญวสัดภุณัฑ์ หจก.รุง่เจิรญวสัดภุณัฑ์ ราคาต า่สดุ 102PO01640038 5/1/2021

1 หลอดไฟ 18 w 10 หลอด 16,400.00 16,400.00

2 สาย RG6 2 มว้น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

19 วสัดุ คณะครุศาสตร5์0,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นหนงัสอื รา้นบา้นหนงัสอื ราคาต า่สดุ 102PO01640039 5/1/2021

1 หมกึ Laser Canon 320036 กลอ่ง 50,000.00 50,000.00

2 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB24 อนั

3 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)36 รีม

4 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่2 หอ่

5 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)20 รีม

6 หมกึ Laser Canon 320024 กลอ่ง

7 หมกึ Laser Canon 320036 กลอ่ง

8 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่2 หอ่

9 ลวดเสยีบกระดาษ 24 กระปกุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

10 สายยาง 4 หนุ 30 เมตร

11 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล

20 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 6,505.60 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นหนงัสอื รา้นบา้นหนงัสอื ราคาต า่สดุ 102PO01640040 5/1/2021

1 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง 6,505.60 6,505.60

2 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

3 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

4 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

5 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

6 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

7 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง

21 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 4,495.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 102PO01640044 8/1/2021

1 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ 4,495.00 4,495.00

2 เหลก็คัน้หนงัสอื No.2651 คู่

3 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

4 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5 แผน่

5 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)2 แพ็ค

6 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)30 แพ็ค

22 วสัดุ คณะครุศาสตร1์3,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 102PO01640045 8/1/2021

1 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 5 อนั 13,800.00 13,800.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 3 อนั

3 หมกึ Laser Canon 32003 กลอ่ง

4 เคมีโปว้ฝาผนงั 7 กระป๋อง

5 ปลั๊กไฟตวัผู้ 5 โหล

6 ปลั๊กไฟตวัผู้ 5 โหล

7 ปลั๊กไฟตวัผู้ 5 โหล

8 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 6 อนั

9 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB165 แผน่

10 ปลั๊กไฟตวัผู้ 5 โหล

11 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

12 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล

13 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล

14 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล

15 หลอดไฟ 18 w 18 หลอด

16 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB20 อนั

17 หมกึเตมิไวทบ์อรด์ 18 ขวด

18 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB155 แผน่

19 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

23 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 8,250.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทองทวีพาณิชย์ รา้นทองทวีพาณิชย์ ราคาต า่สดุ 102PO01640047 14/1/2021

1 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)40 แพ็ค 8,250.00 8,250.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)70 แพ็ค

3 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)40 แพ็ค

24 วสัดุ คณะครุศาสตร1์8,915.00 เฉพาะเจาะจง นางอิศราพร  ชยังาม นางอิศราพร  ชยังาม ราคาต า่สดุ 102PO01640048 14/1/2021

1 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)50 รีม 18,915.00 18,915.00

2 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB10 อนั

3 หลอดไฟ 18 w 3 หลอด

4 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)15 รีม

5 ปากกาเมจิก 10 ดา้ม

6 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)50 รีม

7 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่4 หอ่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB15 อนั

9 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB15 อนั

10 ปากกาเมจิก 24 ดา้ม

11 ปากกาเมจิก 24 ดา้ม

12 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 3 อนั

13 ปากกาเมจิก 24 ดา้ม

14 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)3 รีม

15 หมกึ Laser Canon 32006 กลอ่ง

25 วสัดุ คณะครุศาสตร2์0,045.00 เฉพาะเจาะจง นางอิศราพร  ชยังาม นางอิศราพร  ชยังาม ราคาต า่สดุ 102PO01640049 14/1/2021

1 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB10 อนั 20,045.00 20,045.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)4 แพ็ค

3 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)20 แพ็ค

4 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)10 แพ็ค

5 ปากกาไวทบ์อรด์ Pilot10 แทง่

6 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 5 อนั

7 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)20 รีม

8 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

9 ปากกาเมจิก 20 ดา้ม

10 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)4 รีม

11 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)4 รีม



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

12 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)4 รีม

13 ปากกาเมจิก 12 ดา้ม

14 ปากกาเมจิก 12 ดา้ม

15 ปากกาเมจิก 12 ดา้ม

16 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)5 แพ็ค

17 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)10 รีม

18 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB10 อนั

19 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

20 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB9 แผน่

26 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO01640050 25/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)100 รีม 9,400.00 9,400.00

27 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO01640051 25/1/2021

1 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)100 รีม 9,400.00 9,400.00

28 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 102PO01640052 20/1/2021

1 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง 400.00 400.00

2 หมกึเตมิไวทบ์อรด์ 2 ขวด

29 วสัดุ คณะครุศาสตร์ 1,331.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกณุฑลรีฐั  พิมพิลานางสาวกณุฑลรีฐั  พิมพิลา ราคาต า่สดุ 102PO01640053 25/1/2021

1 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)5 รีม 1,331.00 1,331.00

2 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)5 รีม

3 ปากกาเมจิก 5 ดา้ม



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ซองขอ้สอบ 36 ซอง

5 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)1 แพ็ค

30 วสัดุ คณะครุศาสตร2์7,332.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกณุฑลรีฐั  พิมพิลานางสาวกณุฑลรีฐั  พิมพิลา ราคาต า่สดุ 102PO01640054 26/1/2021

1 ลวดเสยีบกระดาษ 20 กระปกุ 27,332.00 27,332.00

2 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB75 แผน่

3 ปากกาเมจิก 100 ดา้ม

4 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...80 เลม่

5 หมกึ Laser Canon 320050 กลอ่ง

6 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่20 หอ่

7 หมกึ Laser Canon 32001 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง2 ชดุ

9 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

10 หมกึ Laser Canon 320010 กลอ่ง

11 หลอดไฟ 18 w 4 หลอด

12 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 2 อนั

31 วสัดุ คณะครุศาสตร2์0,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤด ี กญัญาประสทิธ์ินางสาววรรณฤด ี กญัญาประสทิธ์ิราคาต า่สดุ 102PO01640055 26/1/2021

1 ปากกาเมจิก 120 ดา้ม 20,000.00 20,000.00

2 ปากกาเมจิก 70 ดา้ม

3 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...120 เลม่

4 หมกึ Laser Canon 3200120 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB50 แผน่

6 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่20 หอ่

7 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB80 แผน่

8 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB20 แผน่

9 หมกึ Laser Canon 32005 กลอ่ง

32 วสัดุ คณะครุศาสตร4์8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤด ี กญัญาประสทิธ์ินางสาววรรณฤด ี กญัญาประสทิธ์ิราคาต า่สดุ 102PO01640056 26/1/2021

1 สาย RG6 10 มว้น 48,000.00 48,000.00

2 โตะ๊ประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง50 ตวั

3 หมกึ Laser Canon 320020 กลอ่ง

4 ผา้ขาวบางชนิดหยาบ20 หลา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)5 แพ็ค

6 สาย AV 135 เสน้

7 สายยาง 4 หนุ 10 เมตร

8 หมกึ Laser Canon 320050 กลอ่ง

9 สายยาง 4 หนุ 25 เมตร

10 ผา้ขาว ขนาด 4 เมตร 50 ผืน

11 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)20 แพ็ค

12 สาย RG6 25 มว้น

13 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)25 แพ็ค

14 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)25 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

15 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)2 แพ็ค

16 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่4 หอ่

17 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB70 แผน่

18 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB70 แผน่

19 ซองจดหมายตราครุฑ50 มดั

20 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่10 หอ่

21 สาย RG6 58 มว้น

22 ซองจดหมายตราครุฑ 7 มดั

23 ลวดเสยีบกระดาษ 10 กระปกุ

24 ปากกาเมจิก 50 ดา้ม



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

25 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB50 อนั

26 ปากกาเมจิก 50 ดา้ม

27 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB100 แผน่

28 สาย RG6 10 มว้น

33 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 103PO01640025 4/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม50 รีม 6,000.00 6,000.00

34 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม3,860.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  วนัชยั นายสนธยา  วนัชยั ราคาต า่สดุ 103PO01640026 4/1/2021

1 โตะ๊ประชมุ ขนาด 20 ที่นั่ง4 ตวั 3,860.00 3,860.00

2 โตะ๊ประชมุ ขนาด 40 ที่นั่ง5 ตวั

3 ตะปเูกลยีว 2 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 แทง่แกว้คนสาร ยาว 8 นิว้4 แทง่

35 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม40,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  วนัชยั นายสนธยา  วนัชยั ราคาต า่สดุ 103PO01640027 5/1/2021

1 ลวดเช่ือมไฟฟา้ 2.6 มม.4 ลงั 40,620.00 40,620.00

2 เชือกสี 11 เสน้

3 ดอกสวา่น 8 มิลลเิมตร 5 ดอก

4 ใบหนิเจีรไน ขนาด 4 นิว้5 ใบ

5 ใบคตัเตอร์ 3 กลอ่ง

6 ใบคตัเตอร์ 3 กลอ่ง

7 เหลก็เสน้คู ่6 มม. 6 เสน้

8 ใบหนิเจีรไน ขนาด 4 นิว้20 ใบ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

9 ดอกยงิสกรู 12 ดอก

10 โซ่ 20 เสน้

36 บนัไดอลมิูเนียม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคราคาต า่สดุ 103PO01640028 6/1/2021

1 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 1 อนั 4,800.00 4,800.00

2 สวิทซปิ์ด -เปิด 1 อนั

37 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม3,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 103PO01640029 6/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม 3,000.00 3,000.00

2 แฟม้กระดาษ F4 6 แฟม้

3 ตะใบแบน 8 ดา้ม

4 บุง้ 12 นิว้ 8 ดา้ม



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 สิ่วปากแบน 4 หนุ 8 ดา้ม

6 หมกึเตมิเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จ็ท1 ขวด

7 น า้มนัทานตะวนั 1 ขวด

8 น า้มนัทานตะวนั 1 ขวด

9 น า้มนัทานตะวนั 1 ขวด

10 กระดาษโปสเตอร์ 1 แพ็ค

38 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม41,520.00 เฉพาะเจาะจง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง ราคาต า่สดุ 103PO01640030 8/1/2021

1 การบรู 100 กิโลกรมั 41,520.00 41,520.00

2 เมนทอล 50 กิโลกรมั

3 การบรู 10 กิโลกรมั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 เมนทอล 10 กิโลกรมั

5 การบรู 8 กิโลกรมั

6 การบรู 30 กิโลกรมั

7 เมนทอล 30 กิโลกรมั

8 เมนทอล 20 กิโลกรมั

9 กระดาษขาวแผน่ใหญ่20 กิโลกรมั

10 เมนทอล 4 กิโลกรมั

11 เมนทอล 5 กิโลกรมั

12 เมนทอล 10 กิโลกรมั

13 เมนทอล 17 กิโลกรมั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

14 แผงแปลงสญัญาณ 60 แผง

39 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม35,102.00 เฉพาะเจาะจง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง ราคาต า่สดุ 103PO01640031 8/1/2021

1 กลว้ยน า้วา้ 50 หวี 35,102.00 35,102.00

2 ตะป ู1 นิว้ครึง่ 30 กิโลกรมั

3 เมนทอล 20 กิโลกรมั

4 การบรู 20 กิโลกรมั

5 หมอ้ลมเบรค 100 ลกู

6 แบบหลอ่ลกูปนูทรงเหลี่ยม ขนาด 15*15*15 ซม.50 ลกู

7 การบรู 20 กิโลกรมั

8 กระดาษขาวแผน่ใหญ่10 กิโลกรมั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

9 การบรู 20 กิโลกรมั

10 เมนทอล 5 กิโลกรมั

11 การบรู 50 กิโลกรมั

12 เมนทอล 100 กิโลกรมั

13 ไหมญ่ีปุ่ น 4 มดั

14 ลวดเงา 4 มดั

15 การบรู 10 กิโลกรมั

16 กระดาษขาวแผน่ใหญ่100 กิโลกรมั

17 การบรู 10 กิโลกรมั

18 เมนทอล 20 กิโลกรมั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

19 ตะป ู1 นิว้ครึง่ 20 กิโลกรมั

20 เมนทอล 2 กิโลกรมั

21 อาหารส าเร็จรูป 20 ถงุ

22 กรองน า้มนัเครือ่ง 10 ลกู

23 ตะป ู1 นิว้ครึง่ 100 กิโลกรมั

40 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง ราคาต า่สดุ 103PO01640033 13/1/2021

1 กรดสเตยีริก 50 ถงุ 4,000.00 4,000.00

2 หนิกากเพชร 50 กอ้น

41 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม15,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ.บ.ี บลิค์ รา้นเอ.บ.ี บลิค์ ราคาต า่สดุ 103PO01640035 18/1/2021

1 เหลก็เสน้คู ่6 มม. 2 เสน้ 15,000.00 15,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 เหลก็ตวัซี หนากวา้ง 6 นิว้2 เสน้

3 เชือกสี 2 เสน้

4 เหลก็ตวัซี หนากวา้ง 6 นิว้2 เสน้

5 ไวทบ์อรด์ 2 แผน่

6 ตะปเูกลยีว 1 กลอ่ง

7 ตะปเูกลยีว 1 กลอ่ง

8 ตะปเูกลยีว 1 กลอ่ง

9 ตะปเูกลยีว 1 กลอ่ง

10 โอลฟีออย 5 แกลลอน

42 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงลอง ทองขาว นางสาววิรงลอง ทองขาว ราคาต า่สดุ 103PO01640036 11/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 ววับบีมีเสยีง 3 ชิน้ 4,500.00 4,500.00

43 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5,495.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงลอง ทองขาว นางสาววิรงลอง ทองขาว ราคาต า่สดุ 103PO01640037 11/1/2021

1 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง35 ชดุ 5,495.00 5,495.00

44 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม20,340.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยันายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยัราคาต า่สดุ 103PO01640038 18/1/2021

1 บอรด์ประชาสมัพนัธ์ 2 บอรด์ 20,340.00 20,340.00

2 สวิทซปิ์ด -เปิด 2 อนั

3 เลนส์ 2 เลนส์

4 ผา้สามเหลี่ยม 1 ชิน้

5 กระดาษโปสเตอร์ 1 แพ็ค

45 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม11,990.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยันายกฤษฏิ์พนธ ์ พรรณรตันชยัราคาต า่สดุ 103PO01640039 18/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง2 ชดุ 11,990.00 11,990.00

2 โตะ๊ประชมุ 2 ชดุ

3 โตะ๊ประชมุ 1 ชดุ

46 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศานต ์พานิชสติิ นายศานต ์พานิชสติิ ราคาต า่สดุ 103PO01640040 18/1/2021

1 ลวดเช่ือมไฟฟา้ 3.2 มม.4 ลงั 15,000.00 15,000.00

2 เทปตเีสน้ 18 มว้น

3 เทปตเีสน้ 6 มว้น

4 ยางวง 10 หอ่

5 เตาไฟฟา้ชนิดแผน่ความรอ้น30 แผน่

6 เทปตเีสน้ 6 มว้น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 6 อนั

8 ไหมญ่ีปุ่ น 18 มดั

9 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...20 เลม่

10 เทปตเีสน้ 4 มว้น

11 สวิทซปิ์ด -เปิด 12 อนั

12 ดอกยงิสกรู 500 ดอก

13 กระดาษขาวแผน่ใหญ่10 กิโลกรมั

14 อาหารส าเร็จรูป 3 ถงุ

15 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 24 มว้น

16 ยางวง 4 หอ่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

17 ไสห้ลอดสปอรต์ไลท ์1000 W24 หลอด

18 น า้มนัทานตะวนั 2 ขวด

19 ปุ๋ ยเคมี สตูร 46-0-0 5 กระสอบ

20 อาหารส าเร็จรูป 11 ถงุ

21 การบรู 3 กิโลกรมั

22 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้11 แพ็ค

47 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศานต ์พานิชสติิ นายศานต ์พานิชสติิ ราคาต า่สดุ 103PO01640041 18/1/2021

1 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้8 แพ็ค 23,000.00 23,000.00

2 สวิทซปิ์ด -เปิด 6 อนั

3 ถงุดดูฝุ่ น 12 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 กระดาษโปสเตอร์ 15 แพ็ค

5 สนี า้ 10 กระป๋อง

6 ใบคตัเตอร์ 3 กลอ่ง

7 สวิทซปิ์ด -เปิด 10 อนั

8 ถงุดดูฝุ่ น 2 แพ็ค

9 ใบคตัเตอร์ 4 กลอ่ง

10 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 20 อนั

11 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 20 มว้น

12 กระดาษ A4 80 แกรม38 รีม

13 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้5 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

14 เหลก็แผน่ซิงล ์เบอร ์1860 แผน่

15 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้6 แพ็ค

48 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม30,898.00 เฉพาะเจาะจง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง นางศนัสนีย ์อตุมอา่ง ราคาต า่สดุ 103PO01640042 18/1/2021

1 อาหารส าเร็จรูป 40 ถงุ 30,898.00 30,898.00

2 เมนทอล 45 กิโลกรมั

3 อาหารส าเร็จรูป 40 ถงุ

4 เมนทอล 50 กิโลกรมั

5 เมนทอล 30 กิโลกรมั

6 ตะป ู1 นิว้ครึง่ 30 กิโลกรมั

7 การบรู 2 กิโลกรมั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 เมนทอล 2 กิโลกรมั

9 เมนทอล 2 กิโลกรมั

10 การบรู 1 กิโลกรมั

11 เมนทอล 50 กิโลกรมั

12 กรดสเตยีริก 4 ถงุ

49 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร ์ ศริิรตันนนัท์นางสาวณัฐรินทร ์ ศริิรตันนนัท์ราคาต า่สดุ 103PO01640044 19/1/2021

1 ปู๋ ยคอก 80 กระสอบ 5,000.00 5,000.00

2 ปู๋ ยคอก 40 กระสอบ

50 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศวิดล แจม่จ ารสั นายศวิดล แจม่จ ารสั ราคาต า่สดุ 103PO01640045 25/1/2021

1 แกลบดบิ 3 กระสอบ 6,000.00 6,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ซองน า้ตาล 10 X 13 4 ซอง

3 หนิกากเพชร 28 กอ้น

4 ลวดเงา 10 มดั

5 ปู๋ ยคอก 40 กระสอบ

51 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร ์ ศริิรตันนนัท์นางสาวณัฐรินทร ์ ศริิรตันนนัท์ราคาต า่สดุ 103PO01640046 25/1/2021

1 การบรู 10 กิโลกรมั 4,000.00 4,000.00

2 เมนทอล 2 กิโลกรมั

3 หมกึเตมิเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จ็ท4 ขวด

4 การบรู 2 กิโลกรมั

5 หมกึเตมิเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จ็ท2 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

6 อาหารส าเร็จรูป 2 ถงุ

7 สวิทซปิ์ด -เปิด 4 อนั

8 สวิทซปิ์ด -เปิด 4 อนั

9 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

10 กระเป๋าเอกสาร 2 ใบ

52 เกา้อีก้ลมทรงสงูไมมี่พนกัพิง คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม20,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคราคาต า่สดุ 103PO01640047 25/1/2021

1 โตะ๊ประชมุ ขนาด 150 ที่นั่ง12 ตวั 20,400.00 20,400.00

53 ชดุหอ้งปฏิบตักิารมาตรฐานส าหรบัจดัท าสื่อการสอนสมยัใหมน่กัศกึษา     ครุศาสตรบณัฑิตคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม957,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 103PO01640049 25/1/2021

1 โตะ๊ประชมุ 1 ชดุ 957,725.00 957,725.00

54 บอรด์ประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคราคาต า่สดุ 103PO01640050 28/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 รางหลอดไฟ 36 วตัต์ 1 อนั 11,000.00 11,000.00

55 เครือ่งคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 103PO01640051 28/1/2021

1 เครือ่งหอ่หุม้ตวัอยา่งดว้ยเทคนิค Encapsulation1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00

56 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม27,178.00 เฉพาะเจาะจง ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 103PO01640052 28/1/2021

1 ตะปเูกลยีว 3 กลอ่ง 27,178.00 27,178.00

2 ตะปเูกลยีว 4 กลอ่ง

3 กระดาษค าตอบ 25 รีม

4 กระดาษพิมพ ์silver metalic5 หอ่

5 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล

6 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 ลกูเปา้ (แกน่) 2 โหล

8 แฟม้พลาสตกิกระดมุ F410 โหล

9 โตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี ้ ขนาด 12 ที่นั่ง3 ชดุ

10 ขัว้หลอด 2 อนั

11 ยางวง 5 หอ่

12 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 1 โหล

57 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม11,102.00 เฉพาะเจาะจง รา้นอินทนิลมารท์ รา้นอินทนิลมารท์ ราคาต า่สดุ 103PO01640053 28/1/2021

1 ถงุดดูฝุ่ น 5 แพ็ค 11,102.00 11,102.00

2 โอเอซิส 8 ลงั

3 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้20 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ไวทบ์อรด์ 50 แผน่

5 ยางวง 5 หอ่

6 ไวทบ์อรด์ 10 แผน่

7 ไวทบ์อรด์ 10 แผน่

8 สวิทซปิ์ด -เปิด 3 อนั

9 หนิลบัมีด 50 กอ้น

10 ยางวง 1 หอ่

11 สวิทซปิ์ด -เปิด 3 อนั

58 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศวิดล แจม่จ ารสั นายศวิดล แจม่จ ารสั ราคาต า่สดุ 103PO01640054 29/1/2021

1 ตน้บานบรุี 50 ตน้ 3,600.00 3,600.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ตน้ชบา 50 ตน้

3 ตน้ชบา 20 ตน้

4 ตน้บานบรุี 2 ตน้

5 ตน้หนา้ววั 4 ตน้

6 ตน้หนา้ววั 2 ตน้

7 ตน้หนา้ววั 2 ตน้

59 วสัดุ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม45,540.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ.บ.ี บลิค์ รา้นเอ.บ.ี บลิค์ ราคาต า่สดุ 103PO01640055 29/1/2021

1 แก๊สถงัเลก็ 1 ถงั 45,540.00 45,540.00

2 แก็สปิคนิค 1 ถงั

3 เหลก็ตวัซี หนากวา้ง 6 นิว้10 เสน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ตะปเูกลยีว 2 กลอ่ง

5 เหลก็เสน้คู ่6 มม. 50 เสน้

6 ขัว้หลอด 10 อนั

7 ขัว้หลอด 10 อนั

8 เมนทอล 50 กิโลกรมั

9 เมนทอล 40 กิโลกรมั

10 เมนทอล 40 กิโลกรมั

11 เตาไฟฟา้ชนิดแผน่ความรอ้น2 แผน่

60 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์3,540.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแกรนดว์สัดุ รา้นแกรนดว์สัดุ ราคาต า่สดุ 104PO01640036 8/1/2021

1 เมนทอล 13 กิโลกรมั 3,540.00 3,540.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 สี 1 ถงั

3 ลกูบดิประตู 1 อนั

61 หนงัสอื คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์6,600.10 เฉพาะเจาะจง ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขามหาวิทยาลยันเรศวรศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขามหาวิทยาลยันเรศวรราคาต า่สดุ 104PO01640037 8/1/2021

1 รูไ้วใ้ชว่า่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 2...1 เลม่ 6,600.10 6,600.10

2 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...1 เลม่

3 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

4 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

5 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

6 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

7 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 การบริหารชอ่งทางการตลาด...1 เลม่

9 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

10 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

11 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

12 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

13 สมทุรกรณี... 1 เลม่

14 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

15 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

16 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

17 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

18 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

19 การบริหารงานส านกังาน...1 เลม่

20 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

21 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...1 เลม่

22 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...1 เลม่

23 การจดัสเีพ่ืองานกราฟิก...1 เลม่

24 โลกาภิวฒันส์ทิธิมนษุยชนและความ...1 เลม่

62 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์9,974.00 เฉพาะเจาะจง รา้นอินทนิลมารท์ รา้นอินทนิลมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO01640038 8/1/2021

1 กระดาษค าตอบ 30 รีม 9,974.00 9,974.00

2 ทชิชู 6 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 ไวทบ์อรด์ 80 แผน่

4 เหลก็แผน่ซิงล ์เบอร ์1860 แผน่

5 คอฟฟ่ีเมตซอง 6 แพ็ค

6 SP - 7500 42 ตวั

7 หมกึอิงคเ์จท 78 D 30 กลอ่ง

8 ขัว้หลอด 7 อนั

9 ขัว้หลอด 7 อนั

63 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,738.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 104PO01640039 8/1/2021

1 กาวทรีบรอนด์ 2 หลอด 2,738.00 2,738.00

2 น า้ยาเช็ดกระจก 1 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 2 โหล

4 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 1 โหล

5 ตะใบแบน 3 ดา้ม

6 สิ่วปากแบน 4 หนุ 3 ดา้ม

7 สิ่วปากแบน 4 หนุ 6 ดา้ม

8 ดนิสอกด 12 แทง่

64 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์9,990.00 เฉพาะเจาะจง รา้นลดัดามินิมารท์ รา้นลดัดามินิมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO01640040 8/1/2021

1 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง 9,990.00 9,990.00

2 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

3 หมกึอิงคเ์จท 45 A 1 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 หมกึอิงคเ์จท 45 A 1 กลอ่ง

65 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์35,765.00 เฉพาะเจาะจง ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 104PO01640041 8/1/2021

1 หมกึอิงคเ์จท 78 D 4 กลอ่ง 35,765.00 35,765.00

2 หมกึอิงคเ์จท 45 A 2 กลอ่ง

3 คลบิด า เบอร ์111 3 กลอ่ง

4 กระดาษถา่ยเอกสาร F4 70g30 รีม

5 กระดาษเขียนตอบ 5 หอ่

6 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 5 โหล

7 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 3 โหล

8 น า้ยาเช็ดกระจก 3 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

9 สวิทซปิ์ด -เปิด 3 อนั

10 หมกึอิงคเ์จท 78 D 12 กลอ่ง

11 กาแฟ 3 in 1 5 แพ็ค

12 ทชิชู 5 แพ็ค

13 หมกึอิงคเ์จท 78 D 1 กลอ่ง

66 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์5,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นลดัดามินิมารท์ รา้นลดัดามินิมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO01640042 12/1/2021

1 หมกึอิงคเ์จท 78 D 1 กลอ่ง 5,000.00 5,000.00

2 ทชิชู 3 แพ็ค

3 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 2 โหล

4 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 น า้ยาเช็ดกระจก 1 โหล

6 กระดาษเขียนตอบ 2 หอ่

67 หนงัสอื คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์4,048.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐนางสาวจีรพรรณ  พรหมประเสริฐราคาต า่สดุ 104PO01640043 12/1/2021

1 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ 4,048.00 4,048.00

2 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

3 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

4 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

5 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

6 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

7 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

9 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

10 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

11 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

12 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

13 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

14 รูไ้วใ้ชว่า่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 1...1 เลม่

15 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

68 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์8,760.00 เฉพาะเจาะจง รา้นอินทนิลมารท์ รา้นอินทนิลมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO01640044 15/1/2021

1 ใบคตัเตอร์ 2 กลอ่ง 8,760.00 8,760.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 กระดาษค าตอบ 20 รีม

3 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล

4 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 1 โหล

5 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 1 โหล

69 หนงัสอื คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์9,234.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยห์นงัสอืมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูยห์นงัสอืมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ราคาต า่สดุ 104PO01640045 18/1/2021

1 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...27 เลม่ 9,234.00 9,234.00

70 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์20,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 104PO01640046 21/1/2021

1 ใบคตัเตอร์ 3 กลอ่ง 20,000.00 20,000.00

2 หมกึอิงคเ์จท 78 D 2 กลอ่ง

3 กระดาษค าตอบ 30 รีม



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 กระดาษพิมพ ์silver metalic3 หอ่

5 ตดัสตกิเกอร์ 2 ชดุ

6 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 1 โหล

71 วสัด ุแมบ่า้น คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์43,160.00 เฉพาะเจาะจง รา้นอินทนิลมารท์ รา้นอินทนิลมารท์ ราคาต า่สดุ 104PO01640047 21/1/2021

1 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 2 โหล 43,160.00 43,160.00

2 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล

3 สบูเ่หลวลา้งมือ 6 ลงั

4 ผา้ปิดจมกู 22 ผืน

5 แกลบดบิ 5 กระสอบ

6 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 5 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 น า้ยาเช็ดกระจก 5 โหล

8 เจลลา้งมือ 12 แกลลอน

9 น า้ยาเช็ดกระจก 6 โหล

10 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล

11 ผา้ขนหนู 2 โหล

12 ถงุดดูฝุ่ น 16 แพ็ค

13 สสีเปรย์ 12 กระป๋อง

72 วสัดุ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์7,844.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 104PO01640048 22/1/2021

1 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 2 โหล 7,844.00 7,844.00

2 ขัว้หลอด 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 เกรดหอม 4 กระป๋อง

4 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

5 ตะปเูกลยีว 6 กลอ่ง

6 ใบคตัเตอร์ 6 กลอ่ง

7 ใบคตัเตอร์ 6 กลอ่ง

8 กระดาษค าตอบ 25 รีม

9 ใบคตัเตอร์ 6 กลอ่ง

10 ทชิชู 1 แพ็ค

11 สเปรยช์า 1 กระป๋อง

12 ขัว้หลอด 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

13 กาวปืน 5 แทง่

14 ทชิชู 3 แพ็ค

15 แผน่คลทัซ์ 1 แผน่

16 แผน่รองเมาส์ 20 แผน่

17 เทปตเีสน้ 2 มว้น

18 สายเอ็น 4 มว้น

19 ขัว้หลอด 1 อนั

20 สวา่น MT 651 1 เครือ่ง

21 ตะปเูกลยีว 1 กลอ่ง

22 สวิทซปิ์ด -เปิด 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

23 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 2 โหล

24 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 2 โหล

25 ทะเบยีนหนงัสอืสง่ 1 โหล

26 ทะเบยีนหนงัสอืรบั 1 โหล

27 ผลติภณัฑท์  าความสะอาดยาง1 โหล

28 ผลติภณัฑท์  าความสะอาดยาง1 โหล

29 สวิทซปิ์ด -เปิด 2 อนั

30 อิฐ 6 กอ้น

73 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ9,315.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 105PO01640060 5/1/2021

1 กระดาษทชิชู 6 แพ็ค 9,315.00 9,315.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ถงุด  า 20 แพ็ค

3 กระดาษกาวสองหนา้หนามว้นใหญ่15 มว้น

4 น า้ยาลา้งจาน 12 ขวด

5 ผงซกัฟอก 5 หอ่

6 น า้ยาลา้งหอ้งน า้ 12 ขวด

7 ผา้เช็ดมือ 1 โหล

8 น า้หอมปรบัอากาศ 12 อนั

9 ฟองน า้ลา้งจาน 4 อนั

74 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ21,710.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแกรนดว์สัดุ รา้นแกรนดว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640061 5/1/2021

1 น า้ยาเครือ่งปรบัอากาศ R226 กิโลกรมั 21,710.00 21,710.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 คอมเพรสเซอร ์NH 41 VNDT1 ชดุ

3 F11 น า้ยาไลร่ะบบแอร์3 ขวด

4 ชดุปากกาตัง้โตะ๊ 0.5 1 อนั

5 ยางนอกเสน้หนา้ 750-161 เสน้

6 ถงัขยะสดี  า ขนาด 80 เซนตเิมตร1 ถงั

75 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ4,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจดัวาง สตดูโิอ รา้นจดัวาง สตดูโิอ ราคาต า่สดุ 105PO01640062 5/1/2021

1 เมมโมรีส่ตกิ 2 อนั 4,500.00 4,500.00

2 กลอ่งเก็บสายใยแกว้น าแสงขนาด12พอรต์2 ชดุ

3 ถา่นชารจ์ AA 2 ชดุ

76 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640063 5/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระดาษ A4 80 แกรม 8 รีม 6,500.00 6,500.00

2 กลกัหมกึเลเซอร ์Canon LBP29002 กลกั

3 ปากกา 1 ดา้ม

77 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ9,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640064 5/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม10 รีม 9,500.00 9,500.00

2 หมกึปริน้เตอร ์KYOCERA TK-1203 กลกั

78 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640065 5/1/2021

1 หมกึปริน้เตอร ์HP Laserjet Print Cartridge 12A2 กลกั 6,500.00 6,500.00

2 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม

3 HUB USB 1 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

79 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ2,450.00 เฉพาะเจาะจง สมพร คอมพิวเตอร์ สมพร คอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 105PO01640066 5/1/2021

1 กลกัหมกึ CANON CT3032 กลกั 2,450.00 2,450.00

2 กระดาษกรอง 1 กลอ่ง

3 กลกัหมกึ Canon IP42001 กลกั

4 Mouse 1 ตวั

80 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอ็ม  สายค าหนอ่ นายเอ็ม  สายค าหนอ่ ราคาต า่สดุ 105PO01640067 5/1/2021

1 กระดาษ พ.เอส. 0-14 (ยนิูเวอรแ์ซล)2 กลอ่ง 1,000.00 1,000.00

81 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ12,646.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 105PO01640068 5/1/2021

1 กลอ่งกนัน า้ 6*8 นิว้ 3 กลอ่ง 12,646.00 12,646.00

2 ปากกาควอนตัม้ 007 1 กระป๋อง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 วาสลนืกระป๋อง 50 g 4 กระป๋อง

4 ที่ถอนลวดเยบ็ 2 อนั

5 ปากกาเขียนแผน่ซีดี 9 โหล

6 ถา่น 1.5 V. 12 แพ็ค

7 ดนิสอ 4 โหล

8 ปากกาไวทบ์อรด์ 1 โหล

9 คลปิด า เบอร ์108 8 กลอ่ง

10 คลบิด า เบอร ์110 10 กลอ่ง

11 คลปิด า เบอร ์108 10 กลอ่ง

12 ถา่น Panasonic AA แพ็คคู่5 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

13 กระดาษ A4 70 g 500 แผน่ (Master Paper)2 รีม

14 แฟม้หว่งตราชา้ง เบอร ์221 A4 คละสี4 อนั

15 ตรายาง 2 บรรทดั 2 อนั

16 แปรงลบกระดาน 10 อนั

17 แฟม้ตราชา้ง 24 อนั

18 ปลั๊กไฟยาว 10 เมตร 4 อนั

82 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ2,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแพรแกว้ รา้นแพรแกว้ ราคาต า่สดุ 105PO01640069 5/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม10 รีม 2,400.00 2,400.00

2 แผน่บนัทกึขอ้มลูชนิด USB ขนาด 4 GB1 อนั

3 แฟม้ใสเ่อกสาร 5 แฟม้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 แผน่ซีดี 1 กลอ่ง

5 กรรไกรตดักระดาษ 3 อนั

83 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ8,900.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640070 7/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม30 รีม 8,900.00 8,900.00

2 หมกึปริน้เตอร ์HP Laserjet Print Cartridge 12A2 กลกั

84 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา  มว่งธนงั นางสาวชลลดา  มว่งธนงั ราคาต า่สดุ 105PO01640071 12/1/2021

1 กระดาษ A4 2 แพ็ค 350.00 350.00

2 กลกัหมกึ HP Q2612A (แพ็คคู)่1 แพ็ค

3 คลปิด า เบอร ์108 1 กลอ่ง

85 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา  มว่งธนงั นางสาวชลลดา  มว่งธนงั ราคาต า่สดุ 105PO01640072 12/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระดาษ A4 2 แพ็ค 3,100.00 3,100.00

2 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค3 แพ็ค

3 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค2 แพ็ค

4 ถา่น Panasonic AA แพ็คคู่1 แพ็ค

5 ปลอกปากกา 2 แพ็ค

6 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค2 แพ็ค

7 แฟม้สนักวา้งตราชา้ง 1 แพ็ค

8 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)1 รีม

9 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค1 แพ็ค

86 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640073 12/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 กระดาษ A4 80 แกรม20 รีม 6,500.00 6,500.00

2 ดา้ยหลอดสขีาว 2 หลอด

3 HUB USB 2 อนั

4 หมกึปริน้เตอร ์KYOCERA TK-1201 กลกั

5 ปากกา 10 ดา้ม

87 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ4,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 105PO01640074 11/1/2021

1 หมกึอิงคเ์จ็ท HP 15 1 กลอ่ง 4,000.00 4,000.00

2 หมกึอิงคเ์จ็ท HP 15 1 กลอ่ง

3 กระดาษ 100 ปอนด์ 4 หอ่

4 ปากกาไวทบ์อรด์ 2 กลอ่ง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 ปากกาเขียนแผน่ซีดี 2 โหล

6 แทง่กาวสายดนิ 14 แทง่

88 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640075 5/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม10 รีม 1,000.00 1,000.00

89 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ25,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 105PO01640076 25/1/2021

1 หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร1 กลอ่ง 25,000.00 25,000.00

2 กลอ่งกนัน า้ 6*8 นิว้ 2 กลอ่ง

3 หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร2 กลอ่ง

90 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ25,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 105PO01640077 21/1/2021

1 หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร1 กลอ่ง 25,000.00 25,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 กลอ่งกนัน า้ 6*8 นิว้ 2 กลอ่ง

3 หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร2 กลอ่ง

91 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640078 20/1/2021

1 หมกึปริน้เตอร ์KYOCERA TK-1202 กลกั 6,500.00 6,500.00

2 ปากกาเคมี 10 ดา้ม

3 HUB USB 2 อนั

92 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  ดเีอม นายธีรภทัร  ดเีอม ราคาต า่สดุ 105PO01640079 19/1/2021

1 กระดาษ A4 4 แพ็ค 1,000.00 1,000.00

2 กระดาษ A4 2 แพ็ค

3 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค2 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

93 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ2,210.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  ดเีอม นายธีรภทัร  ดเีอม ราคาต า่สดุ 105PO01640080 21/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม11 รีม 2,210.00 2,210.00

2 ตลบัหมกึ HP 95 CO 1 ตลบั

3 กลอ่งใสเ่อกสาร 3 ชอ่ง1 กลอ่ง

94 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ11,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 105PO01640081 25/1/2021

1 กลอ่งกนัน า้ 6*8 นิว้ 1 กลอ่ง 11,350.00 11,350.00

2 หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร1 กลอ่ง

95 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640082 25/1/2021

1 กระดาษ A4 80 แกรม20 รีม 6,500.00 6,500.00

2 หมกึปริน้เตอร ์HP Laserjet Print Cartridge 12A1 กลกั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่จา้งเปลี่ยนหลอดโปรเจคเตอร์2 หลอด

4 HUB USB 3 อนั

96 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา  มว่งธนงั นางสาวชลลดา  มว่งธนงั ราคาต า่สดุ 105PO01640083 25/1/2021

1 คลปิด า เบอร ์108 4 กลอ่ง 3,750.00 3,750.00

2 กระดาษ A4 3 แพ็ค

3 คลปิด า เบอร ์108 4 กลอ่ง

4 กระดาษสตกิเกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค2 แพ็ค

5 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค2 แพ็ค

6 กระดาษสติก๊เกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค1 แพ็ค

7 แฟม้สนักวา้งตราชา้ง 1 แพ็ค



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 ถา่น Panasonic AA แพ็คคู่2 แพ็ค

9 กรรไกรตดักระดาษ 2 อนั

97 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ20,032.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 105PO01640084 25/1/2021

1 กระดาษทชิชู 12 แพ็ค 20,032.00 20,032.00

2 กระดาษกาวสองหนา้หนามว้นใหญ่28 มว้น

3 น า้ยาลา้งหอ้งน า้ 2 โหล

4 น า้ยาลา้งจาน 24 ขวด

5 ผงซกัฟอก 12 หอ่

6 ถงุด  า 24 แพ็ค

7 น า้ยาดนัฝุ่ น 10 แกลลอน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

98 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ1,540.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  ดเีอม นายธีรภทัร  ดเีอม ราคาต า่สดุ 105PO01640085 25/1/2021

1 ตลบัหมกึ HP 95 CO 1 ตลบั 1,540.00 1,540.00

2 ตลบัหมกึ HP 95 CO 1 ตลบั

99 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO01640086 28/1/2021

1 กลกัหมกึเลเซอร ์HP 36002 กลกั 6,500.00 6,500.00

2 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม

3 กลอ่งใสเ่อกสาร 2 ชอ่ง1 กลอ่ง

4 ปากกา 5 ดา้ม

100 ครุภณัฑ ์เครือ่งดดูฝุ่ น คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคราคาต า่สดุ 106PO01640051 4/1/2021

1 เครือ่งกลั่น 1 เครือ่ง 3,990.00 3,990.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

101 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,550.00 เฉพาะเจาะจง ส าเนียงอิเลค็ทริค ส  าเนียงอิเลค็ทริค ราคาต า่สดุ 106PO01640056 5/1/2021

1 เปลี่ยนแม็กเนตกิไฟฟา้ 1 ตวั 3,550.00 3,550.00

2 เปลี่ยนแม็กเนตกิไฟฟา้ 1 ตวั

3 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 1 ชดุ

102 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก. รุง่เจริญวสัดภุณัฑ์ หจก. รุง่เจริญวสัดภุณัฑ์ ราคาต า่สดุ 106PO01640057 5/1/2021

1 ขอ้ตอ่ตรง 1 ตวั 4,140.00 4,140.00

2 ขอ้ตอ่ตรง 4 หนุ 1 ตวั

3 กาว 1 กระป๋อง

4 เทปตเีสน้ 3 มว้น

5 ทอ่ PVC 4 นิว้ 1 เสน้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

6 ขอ้ตอ่ตรง 1 ตวั

7 ทอ่ PVC 4 นิว้ 2 เสน้

8 ขอ้งอ 1 ตวั

9 ขอ้งอ 1 ตวั

10 ขอ้ตอ่ตรง 1 ตวั

11 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...2 ชดุ

103 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO01640058 12/1/2021

1 3 ชัน้ไมเ้อกสาร ขนาด 60*38*84 ซม.1 ตวั 4,000.00 4,000.00

2 DDR-RAM 1 ตวั

3 External Harddisk SATA 1 TB1 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

104 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้หุน้สว่นจ ากดั พิษณุโลก ผลติภณัฑแ์ก๊สหา้หุน้สว่นจ ากดั พิษณุโลก ผลติภณัฑแ์ก๊สราคาต า่สดุ 106PO01640059 5/1/2021

1 N1-004 ไนโตรเจน (UHP)1 ทอ่ 3,210.00 3,210.00

105 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี30,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลายรา้นไอท ี ออฟฟิศ  ซพัพลาย ราคาต า่สดุ 106PO01640060 5/1/2021

1 TONER CANON EP-223 กลอ่ง 30,000.00 30,000.00

2 TONER HP 12A 3 กลอ่ง

3 TONER HP 15A 2 กลอ่ง

4 TONER HP 36A 1 กลอ่ง

5 ผงหมกึเลเซอร ์Brother TH-41001 กลอ่ง

6 TONER HP 36A 1 กลอ่ง

7 หมกึเตมิ Canon 2 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 หมกึเตมิ ONLY ONE 100 CC1 ขวด

9 หมกึเตมิ Only One for Brother 100 CC. สดี  า2 ขวด

10 หมกึเตมิ Only One for Brother 100 CC. สนี า้เงิน2 ขวด

11 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)1 แพ็ค

12 ปากกา 1 ดา้ม

106 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี19,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 106PO01640061 13/1/2021

1 TONER CANON EP-224 กลอ่ง 19,120.00 19,120.00

2 TONER HP 12A 4 กลอ่ง

107 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO01640062 14/1/2021

1 กระดาษ A4 70 g 500 แผน่ (Master Paper)9 รีม 1,320.00 1,320.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 หมกึเตมิ Canon 1 ขวด

108 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,315.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO01640063 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6630 แผน่ 3,315.00 3,315.00

109 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ากดับริษัท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ากดัราคาต า่สดุ 106PO01640064 14/1/2021

1 ENGLISH FOR SOCIALIZING1 set 21,200.00 21,200.00

2 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)1 แพ็ค

110 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันานางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันาราคาต า่สดุ 106PO01640065 15/1/2021

1 Sulfuric acid 95-97 % 2.5 L10 Bot 3,000.00 3,000.00

111 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันานางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันาราคาต า่สดุ 106PO01640066 15/1/2021

1 แก๊สถงัเลก็ 4 ถงั 1,900.00 1,900.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

112 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันานางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันาราคาต า่สดุ 106PO01640067 15/1/2021

1 Sulfuric acid 95-97 % 2.5 L10 Bot 3,000.00 3,000.00

113 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ากดับริษัท พี พี เคมีคอล แอนด ์โฮลดิง้ จ  ากดัราคาต า่สดุ 106PO01640068 20/1/2021

1 Di-Potassium Hydrogen Phosphate anhydrous GR, 1 KG1 ขวด 20,600.00 20,600.00

2 Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR ISO, 1 KG2 ขวด

3 Hydrochloric acid AR, 2.5L1 ขวด

114 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี88,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 106PO01640069 19/1/2021

1 กลอ่งพลาสตก็ิบอปุกรณมี์ลอ้เลื่อน ขนาด 42*58*35 ซม.12 ใบ 88,875.00 88,875.00

2 กาว 2 หนา้ แบบหนา 1 นิว้1 โหล

3 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)10 แพ็ค

5 กระดาษทชิชู 10 แพ็ค

6 กระดาษ A4 70 g 500 แผน่ (Master Paper)100 รีม

7 ตะป ู3/4 นิว้ 2 กิโลกรมั

8 แผน่ซีดเีปลา่ 10 หลอด

9 หมกึ Laser Canon 32005 กลอ่ง

10 บลัลาสต ์20 วตัต์ 10 กลอ่ง

11 ปากกาเขียนแผน่ซีดี 20 โหล

12 ผลติภณัฑท์  าความสะอาดยาง12 โหล

13 ฟิวเจอรบ์อรด์ 3 มม. 65*122 เซนตเิมตร48 แผน่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

14 กระดาษ A4 20 แพ็ค

15 แผน่ยางพารา รองตดัขนาด A450 แผน่

16 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)12 แพ็ค

17 ปลั๊กไฟตวัผู้ 5 โหล

18 ตะใบสามเหลี่ยม 5 โหล

19 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)20 แพ็ค

20 กระดาษทชิชู 30 แพ็ค

21 ผลติภณัฑท์  าความสะอาดยาง6 โหล

22 ถงุดดูฝุ่ น 10 แพ็ค

23 เหลก็แผน่ซิงล ์เบอร ์18100 แผน่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

24 ตะใบสามเหลี่ยม 1 โหล

25 ใบคตัเตอร์ 1 โหล

26 คลปิด า เบอร ์108 20 กลอ่ง

27 คลปิด า เบอร ์108 20 กลอ่ง

28 คลปิด า เบอร ์108 30 กลอ่ง

29 คลปิด า เบอร ์108 30 กลอ่ง

30 เคมีโปว้ฝาผนงั 10 กระป๋อง

31 ปลั๊กไฟตวัผู้ 1 โหล

32 ผงหมกึเลเซอร ์Brother TH-410010 กลอ่ง

33 กระดาษการด์สี 200 แผน่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

34 ดนิสอ 30 โหล

35 หมกึ Laser Canon 32003 กลอ่ง

36 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...24 เลม่

37 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...8 ชดุ

38 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 6 อนั

39 ซองน า้ตาล 5 แพ็ค

40 ซองน า้ตาล 6 แพ็ค

41 สาย RG6 2 มว้น

42 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่1 หอ่

43 ตะใบสามเหลี่ยม 2 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

44 กระดาษการด์สี 200 แผน่

45 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 5 อนั

46 ลวดเสยีบ 100 ตวั (1*100)24 แพ็ค

47 ผงหมกึเลเซอร ์Brother TH-41002 กลอ่ง

115 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดับริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดัราคาต า่สดุ 106PO01640070 21/1/2021

1 กระดาษ A4 70 g 500 แผน่ (Master Paper)100 รีม 9,500.00 9,500.00

116 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดับริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดัราคาต า่สดุ 106PO01640071 21/1/2021

1 หมกึถา่ยเอกสาร 1 หลอด 4,800.00 4,800.00

117 ครุภณัฑ ์โตะ๊พบัเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี31,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคหจก. สากลเฟอรนิ์เจอร ์แอนด ์อิเลค็ตริคราคาต า่สดุ 106PO01640072 25/1/2021

1 โตะ๊พบั  ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1800 x 600 x 750 มม.12 ตวั 31,200.00 31,200.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

118 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี6,870.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO01640073 25/1/2021

1 โตะ๊วางคอมพิวเตอรไ์มข้นาด 120*60*75 ซม.1 ตวั 6,870.00 6,870.00

2 3 ชัน้ไมเ้อกสาร ขนาด 60*38*84 ซม.1 ตวั

3 กลอ้งวิดโีอวงจรปิด 1 ตวั

4 แฮนดไีดรฟ์, เฟรชไดร ์: ความจ ุ8 GB1 ตวั

119 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี23,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO01640075 14/1/2021

1 สารเคมี 10 KG 23,500.00 23,500.00

2 บรีสเพาเวอร ์1000 กรมั20 ถงุ

3 Sulfuric acid 95-97 % 2.5 L20 Bot

4 สารเคมี 5 PACK



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

5 หมกึเตมิไวทบ์อรด์ 1 ขวด

6 สารเคมี 1 KG

7 สารเคมี 1 KG

8 สารเคมี 5 KG

9 สารเคมี 1 KG

10 สารเคมี 1 KG

11 สารเคมี 5 KG

12 กลอ่งพลาสตก็ิบอปุกรณมี์ลอ้เลื่อน ขนาด 42*58*35 ซม.10 ใบ

13 กระเป๋าเอกสาร 5 ใบ

14 กระบวยดา้มไม้ 10 อนั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

15 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB10 อนั

16 Waxy ขวดใหญ่ 200 ขวด

120 ครุภณัฑ ์Projector ACER H6541BDiคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี29,700.00 เฉพาะเจาะจง โซดแิอคคอมพิวเตอร์ โซดแิอคคอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO01640076 27/1/2021

1 โทรศพัท ์(ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์1 เครือ่ง 29,700.00 29,700.00

121 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันานางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันาราคาต า่สดุ 106PO01640077 25/1/2021

1 ทชิชู 2 ลงั 2,720.00 2,720.00

122 วสัดุ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันานางสาวขวญัจิตต ์ อนกุลูวฒันาราคาต า่สดุ 106PO01640078 25/1/2021

1 กระดาษช าระแบบเช็ดมือ1 ลงั 1,380.00 1,380.00

123 วสัดุ สถาบนัวิจยัและพฒันา34,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 107PO01640004 5/1/2021

1 ผงหมกึเลเซอร ์Brother TH-41004 กลอ่ง 34,880.00 34,880.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ผงหมกึเลเซอร ์HP40504 กลอ่ง

3 หมกึเลเซอร ์10 A 4 กลอ่ง

4 หมกึเลเซอร ์96 A 4 กลอ่ง

124 วสัดุ สถาบนัวิจยัและพฒันา8,407.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 107PO01640005 6/1/2021

1 ไมก้วาดดอกหญา้ 7 ดา้ม 8,407.00 8,407.00

2 ไมก้วาดทางมะพรา้ว 7 ดา้ม

3 ถงุมือยาง 6 คู่

4 น า้ยาลา้งหอ้งน า้ (วิมน า้) 500 มล.15 ขวด

5 ผงแมเ่หลก็ 6 ถงุ

6 น า้ยาถพืูน้ 15 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 น า้ยาเช็ดกระจก 12 ขวด

8 กลอ่งพลาสต ิขนาด 6*6 นิว้10 แพ็ค

9 ถงุด  า 40 แพ็ค

10 ถงุด  า 40 แพ็ค

125 วสัดุ สถาบนัวิจยัและพฒันา8,396.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 107PO01640006 6/1/2021

1 ลวดเยบ็ เบอร ์10 1 กลอ่ง 8,407.00 8,407.00

2 ลวดเยบ็ เบอร ์8 1 กลอ่ง

3 เทปโฟม 21 m/m*5 ม. 5 มว้น

4 คลปิด า เบอร ์108 3 กลอ่ง

5 แลค็ซีน 2 นิว้ 20 มว้น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

6 กาวสองหนา้บาง 12 มว้น

7 เทปใส 20 มว้น

8 ฟอรา่เทป 6 มว้น

9 กาวสองหนา้บาง 6 มว้น

10 กาวสองหนา้บาง 8 มว้น

11 กาว Stick ชา้ง 22 g. 6 แทง่

12 ลวดเสยีบ 5 กลอ่ง

13 คลปิด า เบอร ์108 6 กลอ่ง

14 คลปิด า เบอร ์108 6 กลอ่ง

15 กาวสองหนา้บาง 6 มว้น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

16 คลปิด า เบอร ์108 4 กลอ่ง

17 สมดุปกออ่น 2 แพ็ค

18 กระดาษทชิชู 2 แพ็ค

19 กระดาษโฟโต ้CanonFine Aet 210 Gram/20 แผน่1 แพ็ค

20 กระดาษปกสี 3 แพ็ค

21 กระดาษโปสเตอร์ 3 แพ็ค

22 ซองขาวตราครุฑ 3 แพ็ค

23 กระดาษการด์พิมพข์อบทอง 5A3 แพ็ค

24 ปากกาควอนตัม้ 007 1 กระป๋อง

25 ดนิสอ 4 โหล



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

26 ปากกา 24 ดา้ม

27 ปากกา 24 ดา้ม

28 กระดาษ A4 70 g 500 แผน่ (Master Paper)10 รีม

126 วสัดุ สถาบนัวิจยัและพฒันา13,465.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO01640007 5/1/2021

1 ชดุตวัอยา่งคาปาซิเตอร1์ อนั 13,465.00 13,465.00

2 เตา้รบัเตา้เสยีบ ทองเหลอืง 3 เมตร3 อนั

3 เบรกเกอร์ 1 อนั

4 สาย VGA อยา่งดี 5 เมตร

5 สาย VGA อยา่งดี 40 เมตร

6 หวัพิมพ์ 2 หวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

7 หวั RJ 45 2 หวั

8 หวั BNC 2 หวั

9 ยางฝาคลอบราง 15 เสน้

10 ฮารด์ดสิกข์นาด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ายนอก4 ชดุ

11 ขาตัง้ 1 อนั

12 สายไฟ 2*2.5 30 เมตร

127 วสัดหุนงัสอื  จ  านวน  144  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ49,536.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขามหาวิทยาลยันเรศวรศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขามหาวิทยาลยันเรศวรราคาต า่สดุ 108PO01640034 4/1/2021

1 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...1 เลม่ 49,536.00 49,536.00

2 รูไ้วใ้ชว่า่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 2...1 เลม่

3 รูไ้วใ้ชว่า่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 1...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

5 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

6 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

7 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

8 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

9 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

10 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

11 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..2 เลม่

12 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

13 สมทุรกรณี... 1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

14 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

15 การบริหารชอ่งทางการตลาด...1 เลม่

16 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

17 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..2 เลม่

18 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

19 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

20 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

21 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

22 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

23 สมทุรกรณี... 1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

24 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...2 เลม่

25 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..2 เลม่

26 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

27 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..2 เลม่

28 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

29 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

30 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..2 เลม่

31 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...2 เลม่

32 การบริหารงานส านกังาน...1 เลม่

33 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

34 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

35 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...2 เลม่

36 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

37 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่

38 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

39 สมทุรกรณี... 1 เลม่

40 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

41 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...1 เลม่

42 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

43 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

44 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่

45 การบริหารงานส านกังาน...1 เลม่

46 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...2 เลม่

47 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่

48 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

49 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...1 เลม่

50 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

51 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

52 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...2 เลม่

53 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...2 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

54 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

55 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์2...2 เลม่

56 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์1...1 เลม่

57 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

58 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

59 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

60 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

61 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...2 เลม่

62 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์2...1 เลม่

63 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

64 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์2...1 เลม่

65 สมทุรกรณี... 1 เลม่

66 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

67 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...2 เลม่

68 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...2 เลม่

69 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

70 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...1 เลม่

71 สมทุรกรณี... 1 เลม่

72 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...1 เลม่

73 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...2 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

74 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์1...1 เลม่

75 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

76 การบริหารงานส านกังาน...1 เลม่

77 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

78 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...2 เลม่

79 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

80 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์1...1 เลม่

81 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

82 สมทุรกรณี... 1 เลม่

83 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

84 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

85 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

86 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...2 เลม่

87 สมทุรกรณี... 1 เลม่

88 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

89 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

90 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

91 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...1 เลม่

92 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

93 เทคโนโลยพีอลเิมอร ์1...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

94 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

95 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่

96 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

97 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

98 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

99 INSIGHTILLUSTRATOR CS3...1 เลม่

100 การออกแบบสรา้งและรีโทรฟิตชดุ...1 เลม่

101 การบริหารชอ่งทางการตลาด...1 เลม่

102 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

103 ฮารด์ดสิกข์นาด 2.5 นิว้ 320 GB พรอ้มกลอ่งตภ่ายนอก2 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

104 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

105 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

106 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

107 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

108 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

109 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

110 การบริหารงานส านกังาน...2 เลม่

111 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

112 การบริหารงานส านกังาน...1 เลม่

113 หมกึเครือ่งปริน้ HP Laser1 ชดุ



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

114 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์ 1 ชดุ

115 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

116 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..1 เลม่

117 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

118 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

119 อา่นเร็วใหเ้ป็น จบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั...1 เลม่

120 เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร.์..1 เลม่

121 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

122 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

123 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

124 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

125 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

126 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

127 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...1 เลม่

128 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

129 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

130 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

131 หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง)...1 เลม่

132 การเขียนบทโฆษณา... 1 เลม่

133 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

134 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

135 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

136 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

137 รูไ้วใ้ชว่า่ ประสาวิทยาศาสตร ์เลม่ 1...1 เลม่

138 คูมื่อสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง...1 เลม่

139 ระบบก าจดัฝุ่ นและการระบายอากาศ...1 เลม่

140 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

141 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

142 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

143 เกมกีฬาวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

144 เกมกลวิทยาศาสตร ์: เกมซา่ทา้ทดลอง...1 เลม่

128 วสัด ุ จ  านวน  2  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ6,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 108PO01640035 6/1/2021

1 แฮนดไีดรฟ์, เฟรชไดร ์: ความจ ุ8 GB2 ตวั 6,770.00 6,770.00

2 แฮนดไีดรฟ์, เฟรชไดร ์: ความจ ุ8 GB1 ตวั

129 วสัดคุอมพิวเตอร ์ จ  านวน  7  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ24,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 108PO01640036 7/1/2021

1 บลัลาสต ์20 วตัต์ 4 กลอ่ง 24,330.00 24,330.00

2 ใบคตัเตอร์ 1 กลอ่ง

3 หมกึอิงคเ์จท 45 A 4 กลอ่ง

4 เป็ดโปร 1 ขวด

5 น า้มนัทานตะวนั 1 ขวด



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

6 เฟอรโ์รซีน 98% 100ก. 1 ขวด

7 น า้ยาท าความสะอาดคอมพิวเตอร์1 ขวด

130 วสัด ุ จ  านวน  1  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ1,550.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เพชรจิตตรา 2004หา้งหุน้สว่นจ ากดั เพชรจิตตรา 2004ราคาต า่สดุ 108PO01640037 13/1/2021

1 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 1 มว้น 1,550.00 1,550.00

131 วสัด ุ จ  านวน  1  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ240.00 เฉพาะเจาะจง รา้นลดัดามินิมารท์ รา้นลดัดามินิมารท์ ราคาต า่สดุ 108PO01640038 15/1/2021

1 ดนิสอ 1 โหล 240.00 240.00

132 วสัด ุ จ  านวน  8  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ7,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 108PO01640039 19/1/2021

1 สายไฟ N.Y.Y. 3*2.5 1 มว้น 7,570.00 7,570.00

2 สายไฟ #1.5  ขนาด 100 หลา1 มว้น

3 สายไฟ 2 * 2.5 มิลลเิมตร1 มว้น



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 4 ชดุ

5 สวิทซปิ์ด -เปิด 1 อนั

6 เทปตเีสน้ 1 มว้น

7 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 1 มว้น

8 เทปใส ขนาด 3/4 นิว้ 1 มว้น

133 วสัด ุ จ  านวน  1  รายการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ900.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐยา  สโุนพนัธ์ นางณัฐยา  สโุนพนัธ์ ราคาต า่สดุ 108PO01640040 26/1/2021

1 รางหลอดไฟ 20 วตัต์ 3 อนั 900.00 900.00

134 วสัดสุ  านกังาน 5 รายการ ส านกัศลิปะและวฒันธรรม29,770.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 109PO01640006 29/1/2021

1 โตะ๊วางคอมพิวเตอรไ์มข้นาด 120*60*75 ซม.3 ตวั 29,770.00 29,770.00

2 โตะ๊วางคอมพิวเตอรไ์มข้นาด 120*60*75 ซม.2 ตวั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 สายรดั 1 กลอ่ง

4 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

5 filter paper no.1 dia 11 cm.3 กลอ่ง

135 วสัดสุ  านกังาน 5 รายการ ส านกัศลิปะและวฒันธรรม3,450.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ รา้นจิรพฒัน ์ พาณิชย์ ราคาต า่สดุ 109PO01640007 29/1/2021

1 กระดาษทชิชู 4 แพ็ค 3,450.00 3,450.00

2 สนี า้มนั 2 แกลลอน

3 กระดาษทชิชู 1 แพ็ค

4 เมมโมรีส่ตกิโซน่ี 1 GB 3 อนั

5 แกว้กาแฟกระดาษ 6.5 oz.20 แถว

136 วสัดสุ  านกังาน 9 รายการ ส านกัศลิปะและวฒันธรรม17,424.00 เฉพาะเจาะจง ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ธัชนนทศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 109PO01640008 29/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง 17,424.00 17,424.00

2 หมกึ Laser Canon 32002 กลอ่ง

3 กระดาษ F14 25 รีม

4 ปลั๊กไฟตวัผู้ 10 โหล

5 ปลั๊กไฟตวัผู้ 10 โหล

6 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่5 หอ่

7 ปกการด์ A4 120g 180 แผน่5 หอ่

8 แฟม้หนีบ 1 นิว้ 5 แฟม้

9 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

137 หมกึถา่ยเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดับริษัท เอส.เค. เซอรว์ิส โอ.เอ. จ ากดัราคาต า่สดุ 110PO01640007 18/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 หมกึถา่ยเอกสาร 1 หลอด 3,400.00 3,400.00

138 วสัดดุ  าเนินงาน ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน4,890.00 เฉพาะเจาะจง รา้นวรภณัฑ์ รา้นวรภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 110PO01640008 18/1/2021

1 หมกึเลเซอรเ์จ็ท HP 12A1 กลอ่ง 4,890.00 4,890.00

2 ปากกาควอนตัม้ 007 1 กระป๋อง

3 กระดาษ A4 80 g 500 แผน่ (Idea Paper)15 รีม

4 ดนิสอ 4 โหล

139 วสัดดุ  าเนินงาน ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน2,450.00 เฉพาะเจาะจง โซดแิอคคอมพิวเตอร์ โซดแิอคคอมพิวเตอร์ ราคาต า่สดุ 110PO01640009 25/1/2021

1 หมกึอิงคเ์จท 45 A 1 กลอ่ง 2,450.00 2,450.00

140 วสัด ุ5 รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์4,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑห์จก. เพชรบรูณศ์กึษาภณัฑ์ ราคาต า่สดุ 1PO01640029 14/1/2021

1 กระดาษสตกิเกอร ์A4 20 แผน่/แพ็ค50 แพ็ค 4,640.00 4,640.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 ถงุมือ 2 กลอ่ง

3 ถา่นอลัคาไลน ์AAA (1x2 กอ้น)12 แพ็ค

4 ถา่นอลัคาไลน ์AAA (1x2 กอ้น)36 แพ็ค

141 กระบอกฉีดน า้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 1PO01640030 15/1/2021

1 กลเีซอรีน 450 ml/ขวด20 ขวด 700.00 700.00

142 กระบอกฉีดน า้ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์700.00 เฉพาะเจาะจง วรญัญา  หมวกนว่ม วรญัญา  หมวกนว่ม ราคาต า่สดุ 1PO01640031 18/1/2021

1 กลเีซอรีน 450 ml/ขวด20 ขวด 700.00 700.00

143 ทอ่ประปาเหลก็ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดับริษัท คอมพิวเตอรแ์ลนดโ์อเอ จ  ากดัราคาต า่สดุ 1PO01640032 20/1/2021

1 เหลก็แป๊บด า ขนาด 2 นิว้12 ทอ่น 31,200.00 31,200.00

144 ครุภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นนริศราพาณิชย์ รา้นนริศราพาณิชย์ ราคาต า่สดุ 1PO01640033 26/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 โทรศพัท ์(ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์4 เครือ่ง 10,200.00 10,200.00

145 ครุภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์10,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นนริศราพาณิชย์ รา้นนริศราพาณิชย์ ราคาต า่สดุ 1PO01640034 26/1/2021

1 โทรศพัท ์(ครุภณัฑต์  า่กวา่เกณฑ)์4 เครือ่ง 10,200.00 10,200.00














































































































































































































































