
แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 เปลี่ยนโชค้หนา้ ทะเบยีนรถ นข 889 เพชรบรูณ์กองกลาง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรประดบัยนต์ หจก.เพชรประดบัยนต์ ราคาต า่สดุ 10101PO02640030 6/1/2021

1 ลกูแซ็กพลาสตกิ 1 คู่ 12,000.00 12,000.00

2 หนงัสอืพิมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสตร์กองกลาง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแสงเจริญการพิมพ์ รา้นแสงเจริญการพิมพ์ ราคาต า่สดุ 10101PO02640031 12/1/2021

1 หนงัสอืพิมพร์าชภฏัเพชรบรูณโ์พสต์1000 ฉบบั 7,000.00 7,000.00

3 จา้งท าตรายาง กองกลาง 270.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเจียมจิตต์ รา้นเจียมจิตต์ ราคาต า่สดุ 10101PO02640032 14/1/2021

1 ตรายาง 1 บรรทดัสัน้1 อนั 270.00 270.00

2 ตรายาง 2 บรรทดั 1 อนั

4 ซอ่มบ ารุงรุอีแตน๋ กองกลาง 7,920.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรมย ์ ปานแกว้ นายภิรมย ์ ปานแกว้ ราคาต า่สดุ 10101PO02640033 18/1/2021

1 สวิตซ์ 1 เตา้ 7,920.00 7,920.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 น า้มนัเกียร ์ 1 ลติร

3 คา่แรง 1 งาน

5 ถา่ยเอกสาร กองกลาง 3,651.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 10101PO02640034 20/1/2021

1 แผน่รองเมาส์ 7302 แผน่ 3,651.00 3,651.00

6 ถา่ยเอกสาร กองนโยบายและแผน11,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกิรณา รา้นกิรณา ราคาต า่สดุ 10102PO02640015 5/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร SAR ม.นานา20 เลม่ 11,100.00 11,100.00

2 คา่ถา่ยเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่

7 ถา่ยเอกสาร กองนโยบายและแผน1,395.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 10102PO02640016 8/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร สรุปมตกิารประชมุสภา พรอ้มเขา้เลม่15 เลม่ 1,395.00 1,395.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

8 ท าใบ Transcript ภาษาไทย กองพฒันานกัศกึษา28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคยีวริตี ้พริน้ทต์ิง้ จ  ากดับริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคยีวริตี ้พริน้ทต์ิง้ จ  ากดัราคาต า่สดุ 10103PO02640013 25/1/2021

1 Cock  Stj  18.8/384000 pcs. 28,000.00 28,000.00

9 ท าใบรบัรองผลการศกึษา กองพฒันานกัศกึษา10,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ วนั  ครีเอท ดไีซน ์เฮา้ส์เดอะ วนั  ครีเอท ดไีซน ์เฮา้ส์ ราคาต า่สดุ 10103PO02640014 27/1/2021

1 จา้งท าแบบใบรบัรองคณุวฒิุ2000 แผน่ 10,000.00 10,000.00

10 ถา่ยเอกสาร คณะครุศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณก๊์อปป้ี เพชรบรูณก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 102PO02640015 8/1/2021

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB20000 แผน่ 10,000.00 10,000.00

11 คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งคณะครุศาสตร์ 390.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ นางสาวพชัรี  พลูวงษ์ ราคาต า่สดุ 102PO02640020 5/1/2021

1 คา่อาหาร 1 มือ้ 390.00 390.00

2 คา่อาหาร 1 มือ้



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 คา่อาหาร 1 มือ้

4 คา่อาหาร 1 มือ้

5 คา่อาหาร 1 มือ้

6 คา่อาหาร 1 มือ้

12 ถา่ยเอกสาร คณะครุศาสตร์58,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสรา้นเอฟอาร ์ก๊อปป้ี แอนด ์เซอรว์ิสราคาต า่สดุ 102PO02640021 14/1/2021

1 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...160 เลม่ 58,400.00 58,400.00

2 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...160 เลม่

3 ท าฝันใหเ้ป็นจริง...เม่ือคณุเป็นเจา้ของ...160 เลม่

13 ถา่ยเอกสาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม7,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 103PO02640010 6/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 เตาไฟฟา้ชนิดแผน่ความรอ้น14000 แผน่ 7,000.00 7,000.00

14 พิมพเ์อกสารและปา้ย คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม1,500.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 103PO02640014 11/1/2021

7 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..6 เลม่ 1,500.00 1,500.00

15 ถา่ยเอกสาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม9,550.00 เฉพาะเจาะจง พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี พีเค กรุป๊ก๊อปป้ี ราคาต า่สดุ 103PO02640015 11/1/2021

1 ไวทบ์อรด์ 19100 แผน่ 9,550.00 9,550.00

16 พิมพเ์อกสาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรงลอง ทองขาว นางสาววิรงลอง ทองขาว ราคาต า่สดุ 103PO02640016 18/1/2021

2 มหาสมทุร : ชดุวิทยาศาสตรฉ์ลาดรู.้..2 เลม่ 400.00 400.00

17 แผน่พบั คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดดี ีการพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ากดับริษัท ดดี ีการพิมพ ์และ บรรจภุณัฑ ์จ  ากดัราคาต า่สดุ 104PO02640022 8/1/2021

1 จา้งท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์300 แผน่ 10,500.00 10,500.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 จา้งท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์1000 แผน่

18 ถา่ยเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์14,655.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02640023 12/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 29310 แผน่ 14,655.00 14,655.00

19 ถา่ยเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์7,761.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02640024 15/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 15522 แผน่ 7,761.00 7,761.00

20 ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์13,200.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดับริษัท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดัราคาต า่สดุ 104PO02640025 18/1/2021

1 จา้งเครือ่งเสยีง 1 ครัง้ 13,200.59 13,200.59

2 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน

3 ปลอกลกูปืนกรงนก 2 ตบั



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

4 ชดุเสาตะกรอ้แบบมีลอ้เลื่อนมีเฟืองพิเศษ2 ชดุ

5 ซีลลอ้หลงันอก 2 ชดุ

6 ซีลกนัฝุ่ น 2 อนั

7 ลกูปืน 6205+6204 2 ตบั

21 ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรประดบัยนต์ หจก.เพชรประดบัยนต์ ราคาต า่สดุ 104PO02640026 19/1/2021

1 ววับบีมีเสยีง 1 ชิน้ 3,500.00 3,500.00

22 ซอ่มบ ารุงยานพาหนะ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์13,200.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดับริษัท โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดัราคาต า่สดุ 104PO02640027 19/1/2021

1 จา้งเครือ่งเสยีง 1 ครัง้ 13,200.59 13,200.59

2 ปรบัปรุงศนูยป์ระชาสมัพนัธ์1 งาน



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

3 แฝก 2 ตบั

4 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 2 ชดุ

5 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 2 ชดุ

6 ลกูบดิประตู 2 อนั

7 กากบาดเพลากลาง 2 ตบั

23 สรุปรุปเลม่โครงการ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์180.00 เฉพาะเจาะจง นางลดัดา  ศกัดิเ์ศรณี นางลดัดา  ศกัดิเ์ศรณี ราคาต า่สดุ 104PO02640028 21/1/2021

1 การเขียนบทโฆษณา...2 เลม่ 180.00 180.00

24 ถา่ยเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 104PO02640029 22/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 20000 แผน่ 10,000.00 10,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

25 ถา่ยเอกสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์3,266.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 104PO02640030 21/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6532 แผน่ 3,266.00 3,266.00

26 คา่ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,424.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรกัชนก  สมศกัดิ์ นางสาวรกัชนก  สมศกัดิ์ ราคาต า่สดุ 105PO02640056 5/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6848 แผน่ 3,424.00 3,424.00

27 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ3,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 105PO02640057 5/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6000 แผน่ 3,000.00 3,000.00

28 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640058 5/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 13000 แผน่ 6,500.00 6,500.00

29 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรกัชนก  สมศกัดิ์ นางสาวรกัชนก  สมศกัดิ์ ราคาต า่สดุ 105PO02640059 5/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถา่ยเอกสาร 2000 แผน่ 1,000.00 1,000.00

30 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ีเพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02640060 7/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 13000 แผน่ 6,500.00 6,500.00

31 คา่ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640061 11/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 13000 แผน่ 6,500.00 6,500.00

32 คา่ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ7,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชลพรรธนว์สัดุ รา้นชลพรรธนว์สัดุ ราคาต า่สดุ 105PO02640062 11/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 15000 แผน่ 7,500.00 7,500.00

33 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,410.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ นายอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ ราคาต า่สดุ 105PO02640063 12/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 2820 แผน่ 1,410.00 1,410.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

34 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศษิฎ ์ บลิมาศ นายวิศษิฎ ์ บลิมาศ ราคาต า่สดุ 105PO02640064 12/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 2000 แผน่ 1,000.00 1,000.00

35 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ4,625.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 105PO02640065 11/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 9250 แผน่ 4,625.00 4,625.00

36 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ ราคาต า่สดุ 105PO02640066 11/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 2100 แผน่ 1,050.00 1,050.00

37 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ0.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ ราคาต า่สดุ 105PO02640067 11/1/2021

38 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,625.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ นางอรทยั  ศรีวิพฒัน์ ราคาต า่สดุ 105PO02640068 20/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 13250 แผน่ 6,625.00 6,625.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

39 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ8,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเจียมจิตต์ รา้นเจียมจิตต์ ราคาต า่สดุ 105PO02640069 21/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 16800 แผน่ 8,400.00 8,400.00

40 วสัดุ คณะวิทยาการจดัการ800.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภทัร  ดเีอม นายธีรภทัร  ดเีอม ราคาต า่สดุ 105PO02640070 20/1/2021

1 กลกัหมกึ Fuji Xerox C203A สดี  า2 กลกั 800.00 800.00

41 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ6,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ีเพชรบรูณค์อมแอนดก๊์อปป้ี ราคาต า่สดุ 105PO02640071 25/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 13000 แผน่ 6,500.00 6,500.00

42 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาการจดัการ690.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ นายอดลุยศ์ริิ  สตัยเ์จริญ ราคาต า่สดุ 105PO02640072 28/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 1380 แผน่ 690.00 690.00

43 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี5,516.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02640016 7/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถา่ยเอกสาร 11032 แผน่ 5,516.00 5,516.00

44 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,315.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02640017 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6630 แผน่ 3,315.00 3,315.00

45 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,165.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง นายสรุเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ราคาต า่สดุ 106PO02640018 15/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 4330 แผน่ 2,165.00 2,165.00

46 ซอ่มครุภณัฑ ์ตูเ้ยน็เก็บสารเคมี ตูแ้ชแ่ข็ง -30 องศาเซลเซียส และตูแ้ชแ่ข็ง -40 องศาเซสเซียสคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธเนศพฒันา  จ  ากดับริษัท  ธเนศพฒันา  จ  ากดั ราคาต า่สดุ 106PO02640019 20/1/2021

1 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...3 ชดุ 14,445.00 14,445.00

2 จา้งเครือ่งเสยีง 1 ครัง้

47 ซอ่มครุภณัฑ ์เครือ่งโครมากราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพ (HPLC)คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี48,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอ.ท.ีซายน ์เทรดดิง้หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอ.ท.ีซายน ์เทรดดิง้ราคาต า่สดุ 106PO02640020 20/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ตกแตง่สถานที่ (จดัดอกไม ้5 จดุ, ตดัปา้ยโฟม, ตกแตง่ผา้)1 งาน 48,000.00 48,000.00

48 ซอ่มครุภณัฑ ์เครือ่งวิเคราะหห์าปริมาณโลหะหนกัดว้ยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอรฟ์ชั่นแบบเปลวไฟ (AAS) และเครือ่คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี47,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จ  ากดับริษัท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จ  ากดัราคาต า่สดุ 106PO02640021 20/1/2021

1 ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้1 งาน 47,294.00 47,294.00

2 ระบบฐานขอ้มลู ORACLE...1 ชดุ

3 คา่จา้งเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน

4 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์1 ชดุ

49 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรนนัท ์ ศรีเจริญ นางสาวจิตรนนัท ์ ศรีเจริญ ราคาต า่สดุ 106PO02640022 25/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 9000 แผน่ 4,500.00 4,500.00

50 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี3,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 106PO02640023 25/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถา่ยเอกสาร 6000 แผน่ 3,000.00 3,000.00

51 ปา้ยสตกิเกอรอ์ะคลลิคิ และปา้ยทางหนีไฟคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4,620.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเกา้สบิ รา้นเกา้สบิ ราคาต า่สดุ 106PO02640024 25/1/2021

1 สตกิเกอร ์PCRU WiFi Zone ตดิฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 17.3*19.8 cm3 แผน่ 4,620.00 4,620.00

2 สตกิเกอร ์PCRU WiFi Zone ตดิฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 17.3*19.8 cm3 แผน่

52 ถา่ยเอกสารสรุปเลม่โครงการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO02640025 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 2,500.00 2,500.00

53 คา่ถา่ยเอกสารสรุปเลม่โครงการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO02640026 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร SAR ม.นานา10 เลม่ 2,500.00 2,500.00

54 สตกิเกอรฝ์า้ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี5,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ส.สริิการมา่น รา้น ส.สริิการมา่น ราคาต า่สดุ 106PO02640027 27/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 เปลี่ยนกระจก 5 บาน 5,100.00 5,100.00

2 เปลี่ยนกระจก 5 บาน

55 สตกิเกอรฝ์า้ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO02640028 27/1/2021

1 เปลี่ยนกระจก 10 บาน 1,800.00 1,800.00

56 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี7,436.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO02640029 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 2956 แผน่ 7,436.00 7,436.00

2 คา่ถา่ยเอกสาร SAR ม.นานา40 เลม่

57 ถา่ยเอกสาร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี2,908.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพร  ปาค าวงั นายเจษฎาพร  ปาค าวงั ราคาต า่สดุ 106PO02640030 14/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 5816 แผน่ 2,908.00 2,908.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

58 ท าเหลก็ดดั สถาบนัวิจยัและพฒันา320,920.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ช.เลก็การชา่ง รา้น ช.เลก็การชา่ง ราคาต า่สดุ 107PO02640005 20/1/2021

1 แจกนัดอกไมป้ระดษิฐ์1 ชดุ 320,920.00 320,920.00

2 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 2 ชดุ

3 ถา่นชารต์ NIMH AA 270025 ชดุ

4 หมกึเครือ่งปริน้ HP Laser4 ชดุ

59 ถา่ยเอกสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา17,743.50 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 107PO02640006 6/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสาร 35487 แผน่ 17,743.50 17,743.50

60 ท าแผน่พบั สถาบนัวิจยัและพฒันา5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02640008 11/1/2021

1 ใบจิกซอ 400 ใบ 5,000.00 5,000.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

61 ท าปา้ยอะคลลิคิใสพรอ้มตดิตัง้ สถาบนัวิจยัและพฒันา5,030.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02640009 7/1/2021

1 คา่ท าปา้ย ช่ือ คณาจารย์1 ปา้ย 5,030.00 5,030.00

2 คา่ปา้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 60*175 ซม. พรอ้มตดิตัง้2 ปา้ย

62 ท าปา้ยอะคลลิคิใสพรอ้มตดิตัง้ สถาบนัวิจยัและพฒันา5,030.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี นางกฤษวีณภ์คั  ทองสี ราคาต า่สดุ 107PO02640010 7/1/2021

1 คา่ท าปา้ย ช่ือ คณาจารย์1 ปา้ย 5,030.00 5,030.00

2 คา่ปา้ยฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 60*175 ซม. พรอ้มตดิตัง้2 ปา้ย

63 เชา่บริการอินเทอรเ์น็ต ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ49,220.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากดับริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ  ากดัราคาต า่สดุ 108PO02640017 18/1/2021

1 คา่เชา่วงจรอินเตอรเ์น็ท1 วงจร 49,220.00 49,220.00

64 ถา้นเอกสารประกอบโครงการ พรอ้มเขา้เลม่   จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ1,480.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ รา้นซีท-ีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาต า่สดุ 108PO02640019 15/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 คา่ถา่ยเอกสารคูมื่อสถาบนัวิจยัและพฒันาพรอ้มเขา้เลม่37 เลม่ 1,480.00 1,480.00

65 ตดิฟิมล ์หอ้ง IT 102  จ านวน  1  งานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ5,170.00 เฉพาะเจาะจง นางทสันนัทน ์ ตรีนนัทรตัน์ นางทสันนัทน ์ ตรีนนัทรตัน์ ราคาต า่สดุ 108PO02640020 22/1/2021

1 จา้งท าบอรด์บคุลากร1 งาน 5,170.00 5,170.00

66 ถา่ยเอกสารสรุปโครงการ พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 108PO02640021 26/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่1 เลม่ 100.00 100.00

67 ถา่ยเอกสารสรุปโครงการ พรอ้มเขา้เลม่  จ  านวน  1  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 108PO02640022 15/1/2021

1 คา่ถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่1 เลม่ 100.00 100.00

68 ซอ่มรถตูห้มายเลขทะเบยีน นข 42 เพชรบูรูณ ์จ  านวน  8  รายการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ8,784.70 เฉพาะเจาะจง รา้นช.กลการ รา้นช.กลการ ราคาต า่สดุ 108PO02640023 26/1/2021

1 กรองน า้มนัเครือ่ง 1 ลกู 8,784.70 8,784.70



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 สบูเ่หลวลา้งมือ 1 แกลลอน

3 น า้มนัเกียร ์+ น า้มนัเฟืองทา้ย1 คนั

4 น า้ยาประสาน 2 กระป๋อง

5 กรองเครือ่ง 1 ลกู

6 ชดุตดิตัง้กลอ้งวิดโีอ 5 ชดุ

7 หมอ้แบตเตอรี่ 1 ลกู

8 ใบปัดน า้ฝน 1 คู่

69 ถา่ยเอกสาร ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน7,420.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 110PO02640007 25/1/2021

1 จา้งท าหนงัสอืมทุติาจิต20 เลม่ 7,420.00 7,420.00



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

2 จมัโบจ้อมเขมือบหนงัสอื...20 เลม่

70 คา่ถา่ยเอกสาร 1  รายการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์2,535.00 เฉพาะเจาะจง รา้นก๊อปป้ี-แคน รา้นก๊อปป้ี-แคน ราคาต า่สดุ 1PO02640225 11/1/2021

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB5070 แผน่ 2,535.00 2,535.00

71 แกไ้ขกระแสไฟฟา้ขดัขอ้ง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,132.53 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจงัหวดัเพชรบรูณ์ราคาต า่สดุ 1PO02640226 12/1/2021

1 คา่จา้งเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน 1,132.53 1,132.53

2 คา่จา้งเหมาบริการขดุลอกสระน า้ ขนาดลกึ 3 เมตร ยาว 30 เมตร1 งาน

72 ตดิตัง้ประตบูานสวิงอลมิูเนียม บริเวณ ชัน้ ๑อาคารส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์103,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแกว้บาง รา้นแกว้บาง ราคาต า่สดุ 1PO02640227 21/1/2021

1 คา่ตัง้รือ้ถอนและซอ่มแซมหมอ้แปลง1 งาน 103,000.00 103,000.00

73 ตดิตัง้ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์21,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอสพี.อินทเีรีย รา้นเอสพี.อินทเีรีย ราคาต า่สดุ 1PO02640228 25/1/2021



แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ล าดบั งานจดัซือ้จดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซือ้/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดรั้บคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจดัซือ้จดัจา้ง

เลขที่ ลงวันที่

1 จา้งขดุตกแตง่สระน า้1 งาน 21,000.00 21,000.00

74 ถา่ยเอกสาร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์1,394.05 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส รา้นเอ็น.เค.เซอรว์ิส ราคาต า่สดุ 1PO02640229 25/1/2021

1 การด์หนว่ยความจ า DDR-2 1 GB3983 แผน่ 1,394.05 1,394.05


