
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุไฟฟ้าในการจัดสร้างนวตักรรม 6 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุวทิย์การไฟฟ้า ร้านสุวทิย์การไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.683/2565 ลว 9 ก.พ.65

2 วสัดุการเรียนการสอนออกแบบ 7 รายการ 10,945.00          10,945.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.406/2565 ลว 29 พ.ย.64

3 วสัดุการเกษตร 5 รายการ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อุษา นิลสนธิ น.ส.อุษา นิลสนธิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.355/2565 ลว 15 พ.ย.64

4 วสัดุการเกษตร 4 รายการ 4,200.00           4,200.00         เฉพาะเจาะจง นายชินวตัร วฒันะโชติ นายชินวตัร วฒันะโชติ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.596/2565 ลว 15 ธ.ค.64

5 วสัดุการเกษตร 2 รายการ 2,300.00           2,300.00         เฉพาะเจาะจง นายธญัญารัตน์ สูตรสุข นายธญัญารัตน์ สูตรสุข เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.597/2565 ลว 15 ธ.ค.64

6 วสัดุส่านักงาน 3 รายการ 3,500.00           3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.605/2565 ลว 20 ธ.ค.64

7 วสัดุการเกษตร 2 รายการ 2,190.00           2,190.00         เฉพาะเจาะจง ซ่าฮวดหลี (ส่านักงานใหญ)่ ซ่าฮวดหลี (ส่านักงานใหญ)่ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.696/2565 ลว 15 ก.พ.65

8 วสัดุการเกษตร 1 รายการ 1,200.00           1,200.00         เฉพาะเจาะจง H2O SALE & SERVICE H2O SALE & SERVICE เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.697/2565 ลว 15 ก.พ.65

9 วสัดุการเกษตร 1 รายการ 5,100.00           5,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสมคิด วงกันหา นางสมคิด วงกันหา เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.376/2565 ลว 22 พ.ย.64

10 วสัดุการเกษตร 4 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเพียว สุขพูล นายเพียว สุขพูล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.587/2565 ลว 9 ธ.ค.64

11 วสัดุการเกษตร 5 รายการ 4,980.00           4,980.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินาฏ ปานภูมิ นางสาวสิรินาฏ ปานภูมิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.599/2565 ลว 16 ธ.ค.64

12 วสัดุการเกษตร 6 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเพียว สุขพูล นายเพียว สุขพูล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.658/2565 ลว 1 ก.พ.65

13 วสัดุการเกษตร 4 รายการ 2,495.00           2,495.00         เฉพาะเจาะจง นายธรีพงศ์ ตาสา นายธรีพงศ์ ตาสา เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.590/2565 ลว 14 ธ.ค.64

14 วสัดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 2505.00 2505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.589/2565 ลว 14 ธ.ค.64

15 วสัดุสารเคมี 2 รายการ 1,630.00           1,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.661/2565 ลว 2 ก.พ.65

16 วสัดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ 3,360.00           3,360.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร เส้ือทอง นางสาวนภสร เส้ือทอง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.662/2565 ลว 2 ก.พ.65

17 วสัดุการเกษตร 3 รายการ 5,100.00           5,100.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริชาติ วฒันะ น.ส.ปาริชาติ วฒันะ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.672/2565 ลว 7 ก.พ.65

18 วสัดุไฟฟ้าและก่อสร้าง 23 รายการ 13,260.00          13,260.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เพิ่มทรัพยเ์จริญไว(ส่านักงานใหญ)่ ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เพิ่มทรัพยเ์จริญไว(ส่านักงานใหญ)่ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.701/2565 ลว 18 ก.พ.65

19 วสัดุส่านักงาน 7 รายการ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ่ากดั บริษัท คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.388/2565 ลว 24 พ.ย.64

20 วสัดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ 3,323.00           3,323.00         เฉพาะเจาะจง นายจิราเมธ สุดแก้ว นายจิราเมธ สุดแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.374/2565 ลว 20 พ.ย.64

21 วสัดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 4,802.00           4,802.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศารัตน์ ศรีโชค น.ส.นิศารัตน์ ศรีโชค เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.375/2565 ลว 20 พ.ย.64

22 วสัดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ 2,764.00           2,764.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากดั (มหาชน) สาขานครสวรรค์ บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากดั (มหาชน) สาขานครสวรรค์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.399/2565 ลว 29 พ.ย.64

23 วสัดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 4,995.00           4,995.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก พิมพ์พล น.ส.ชิดชนก พิมพ์พล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.373/2565 ลว 20 พ.ย.64

24 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 4,975.50           4,975.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.398/2565 ลว 29 พ.ย.64

25 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 18 รายการ 9,600               9,600             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.598/2565 ลว 16 ธ.ค.64

26 วสัดุส่านักงาน 20 รายการ 41,440              41,440           เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.189/2565 ลว 9 พ.ย.64

27 วสัดุส่านักงาน 5 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.613/2565 ลว 20 ธ.ค.64

28 จ้างเหมาท่าส่ือการเรียนรู้เพือ่เสริม 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สร้อยสุดา อายุยืน น.ส.สร้อยสุดา อายุยืน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.626/2565 ลว 5 ม.ค.65

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

29 จ้างเหมาจัดท่าส่ือการเรียนรู้เพือ่เสริมทักษะ 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สร้อยสุดา อายุยืน น.ส.สร้อยสุดา อายุยืน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.394/2565 ลว 26 พ.ย.64

ความสามารถด้านดิจิทัล จ่านวน 4 ชุด

30 ชุดปฏิบัติการเชื่อม MiG/Mac ต.ย่านมัทรี 198,600.00        198,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยควอลิต้ีโปรดัก จ่ากดั (Thai Quality Products Co.,Ltd.) บริษัท ไทยควอลิต้ีโปรดัก จ่ากดั (Thai Quality Products Co.,Ltd.) เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.372/2565 ลว 20 พ.ย.64

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 2 ชุด

31 ชุดฝึกการเติมน้่ายาเคร่ืองท่าความเย็น 384,000.00        384,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยควอลิต้ีโปรดัก จ่ากดั (Thai Quality Products Co.,Ltd.) บริษัท ไทยควอลิต้ีโปรดัก จ่ากดั (Thai Quality Products Co.,Ltd.) เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.370/2565 ลว 20 พ.ย.64

และปรับอากาศ 1 ชุด

32 จ้างเหมาจัดท่าโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 1 งาน 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.616/2565 ลว 20 ธ.ค.64

33 จ้างพิมพ์แผ่นพับขนาด A5 พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.405/2565 ลว 29 พ.ย.64

กระดาษอาร์ตมัน 70 แกรม แผ่นละ 5 บาท จ่านวน 1,000 แผ่น

34 วสัดุส่านักงาน 3รายการ 2,100.00           2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.643/2565 ลว 26 ม.ค.65

35 จ้างท่าใบปลิวประชาสัมพันธส์าขาวชิาฯ ขนาด A5 6,000.00           6,000.00         เฉพาะเจาะจง ดูดี อาร์ต Doodee Art ดูดี อาร์ต Doodee Art เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.644/2565 ลว 26 ม.ค.65

36 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง สมาร์ท แอนด์ สมาย โดยนายปฏิภาณ ส่าเนียง สมาร์ท แอนด์ สมาย โดยนายปฏิภาณ ส่าเนียง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.619/2565 ลว 20 ธ.ค.64

37 วสัดุไฟฟ้า 10 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง สมาร์ท แอนด์ สมาย โดยนายปฏิภาณ ส่าเนียง สมาร์ท แอนด์ สมาย โดยนายปฏิภาณ ส่าเนียง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.687/2565 ลว 10 ก.พ.65

38 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตรวศิวกรรมพลังงาน 2,200.00           2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.586/2565 ลว 9 ธ.ค.64

39 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ 90,000.00          90,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธญัพิสิษฐ์ อ่อนคูณ นายธญัพิสิษฐ์ อ่อนคูณ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.602/2565 ลว 20 ธ.ค.64

ด้านการออกแบบและแฟชั่น 1 งาน

40 วสัดุส่านักงาน 20 รายการ 28,100.00          28,100.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.747/2565 ลว 4 ม.ีค.65

41 จ้างปรับภูมิทัศน์ 1 งาน 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ อ่อนซ่อน นายสมเกียรติ อ่อนซ่อน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.393/2565 ลว 24 พ.ย.64

42 ปรับปรุงโรงเรือนปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์1 งาน 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริชาติ วฒันะ น.ส.ปาริชาติ วฒันะ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.390/2565 ลว 24 พ.ย.64

43 จ้างเหมาก่าจัดวชัพืช 1 งาน 45,000.00          45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะเดช เข็มทอง นายวรีะเดช เข็มทอง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.392/2565 ลว 24 พ.ย.64

44 วสัดุการเกษตร 4 รายการ 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยวฒัน์ มาลาแก้ว นายชัยวฒัน์ มาลาแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.676/2565 ลว 8 ก.พ.65

45 จ้างจัดท่าประกอบอุปกรณ์ส่าหรับฐาน 81,500.00          81,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ป้องสูน นายประสิทธิ ์ป้องสูน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.583/2565 ลว 3 ธ.ค.64

การเรียนรู้ระบบการเชื่อมต่อ IOT gateway 

กับอินเตอร์เน็ต 3G 2 งาน

46 จ้างจัดท่าประกอบอุปกรณ์ส่าหรับฐานการ 94,000.00          94,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณชยา รักษาสกุล นางสาวภัณชยา รักษาสกุล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.582/2565 ลว 3 ธ.ค.64

เรียนรู้เซนเซอร์วดัน้่าและวดัสภาพอากาศ 2 งาน

47 จ้างจัดท่าประกอบอุปกรณ์ส่าหรับฐาน 78,000.00          78,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทรงพล นิลคง นายทรงพล นิลคง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.581/2565 ลว 3 ธ.ค.64



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

การเรียนรู้เซนเซอร์วดัดิน 2 งาน

48 จ้างจัดท่าประกอบอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลใน 83,000.00          83,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ป้องสูน นายประสิทธิ ์ป้องสูน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.682/2565 ลว 9 ก.พ.65

โรงเรือนส่าหรับฐานการเรียนรู้เซนเซอร์

วดัสภาพอากาศภายนอกโรงเรือน 2 งาน

49 จ้างท่าป้ายศูนย์การเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนอาร์ต อิงค์เจ็ท จ่ากัด บริษัท เทคโนอาร์ต อิงค์เจ็ท จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.632/2565 ลว 13 ม.ค.65

พอเพียง อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทัยธานี

50 วสัดุไฟฟ้า 4 รายการ 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.647/2565 ลว 24 ม.ค.65

51 วสัดุก่อสร้าง 20 รายการ 50,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.635/2565 ลว 13 ม.ค.65

52 จ้างเหมาเดินสายไฟและติดต้ังอุปกรณ์ 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ สีม่วง นายณัฐวฒิุ สีม่วง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.638/2565 ลว 13 ม.ค.65

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

 อ่าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวดัอุทัยธานี 1 งาน

53 จ้างเหมาจัดศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวฑูิรย์ สมานสะสิกรณ์ นายวฑูิรย์ สมานสะสิกรณ์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.639/2565 ลว 13 ม.ค.65

ชุมชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.สวา่งอารมณ์ 

จังหวดัอุทัยธานี พร้อมติดต้ัง 1 งาน

54 วสัดุก่อสร้าง 8 รายการ 50,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรนิยมภัณฑ์ โดย น.ส.พชัรานี สมัครเขตรกจิ ร้านมิตรนิยมภัณฑ์ โดย น.ส.พชัรานี สมัครเขตรกจิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.588/2565 ลว 14 ธ.ค.64

55 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์การเรียนรู้ 70,000.00          70,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอิบ หนูกลัด นายเอิบ หนูกลัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.587/2565 ลว 7 ธ.ค.64

56 จ้างท่าส่ือมัลติมีเดีย 1 งาน 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐนกร เกิดแก้ว นายฐนกร เกิดแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.630/2565 ลว 13 ม.ค.65

57 จ้างท่าส่ือมัลติมีเดีย 1 งาน 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐนกร เกิดแก้ว นายฐนกร เกิดแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.629/2565 ลว 13 ม.ค.65

58 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 10 รายการ 8,520.00           8,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.611/2565 ลว 20 ธ.ค.64

59 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้่ามันเชื้อเพลิงเดินทาง 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงษ์ อ่อนภูมี นายภัทรพงษ์ อ่อนภูมี เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.621/2565 ลว 20 ธ.ค.64

ไปศูนย์การเรียนรู้อ่าเภอลาดยาว 

จ.นครสวรรค์ จ่านวน 3 วนั

60 จ้างเหมาจัดท่าศูนย์การเรียนรู้ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐิติโชค ค่าไทย นายฐิติโชค ค่าไทย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.592/2565 ลว 15 ธ.ค.64

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 หลัง

61 วสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 14,000.00          14,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐิติโชค ค่าไทย นายฐิติโชค ค่าไทย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.593/2565 ลว 15 ธ.ค.64

62 วสัดุส่านักงาน 10 รายการ 8,520.00           8,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพ ีเซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.610/2565 ลว 20 ธ.ค.64

63 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้่ามันเชื้อเพลิงเดินทาง 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงษ์ อ่อนภูมี นายภัทรพงษ์ อ่อนภูมี เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.620/2565 ลว 20 ธ.ค.64

ไปศูนย์การเรียนรู้อ่าเภอเก้าเล้ียว



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

จ.นครสวรรค์ จ่านวน 3 วนั

64 จ้างเหมาจัดท่าศูนย์การเรียนรู้ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐิติโชค ค่าไทย นายฐิติโชค ค่าไทย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.594/2565 ลว 15 ธ.ค.64

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 หลัง

65 วสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 14,000.00          14,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐิติโชค ค่าไทย นายฐิติโชค ค่าไทย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.595/2565 ลว 15 ธ.ค.64

66 วสัดุส่านักงาน 13 รายการ 10,200.00          10,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.631/2565 ลว 13 ม.ค.65

67 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.633/2565 ลว 13 ม.ค.65

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนคนบ้านนอกท่าตามพ่อ 

ต.วงัม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

68 วสัดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.690/2565 ลว 11 ก.พ. 65

69 วสัดุส่านักงาน 28 รายการ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.569/2565 ลว 23 พ.ย.64

70 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผลิตผลิตภัณฑ์ 80,000.00          80,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรัตน์ บุณยมณี นางสาวจันทรัตน์ บุณยมณี เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.577/2565 ลว 2 ธ.ค.64

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิน่เพือ่ขยายตลาดภูมิปัญญากลุ่มแปรรูป

ปลาแม่ล่าจวน ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

71 วสัดุส่านักงาน 8 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.573/2565 ลว 2 ธ.ค.64

72 วสัดุส่านักงาน 13 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.576/2565 ลว 2 ธ.ค.64

73 วสัดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.574/2565 ลว 2 ธ.ค.64

74 วสัดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.575/2565 ลว 2 ธ.ค.64

75 วสัดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ 4,918.00           4,918.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.408/2565 ลว 29 พ.ย.64

76 วตัถุดิบ เนือ้ปลานวลจันทร์ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศารัตน์ ศรีโชค น.ส.นิศารัตน์ ศรีโชค เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.402/2565 ลว 29 พ.ย.64

77 วสัดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ 4,547.00           4,547.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.580/2565 ลว 2 ธ.ค. 64

78 จ้างวเิคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ 7,511.40           7,511.40         เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ่ากดั บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.403/2565 ลว 29 พ.ย.64

เคมีและจุลินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าดินแดง

79 จ้างท่าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้่าพริก 5,000.00           5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์ธดิา ธนานนท์ นางสาวกานต์ธดิา ธนานนท์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.351/2565 ลว 10 พ.ย.64

กะปิผงกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ ต.หนองแก 

อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

80 จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์และโลโกผ้ลิตภัณฑ์ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสิทธา ชัยสุภา นายสิทธา ชัยสุภา เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.350/2565 ลว 10 พ.ย.64



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

ผลิตภัณฑ์น้่าพริกกะปิผงกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ 

ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

81 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 990.00              990.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ ร้าน ดรีม ก็อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.186/2565 ลว 5 พ.ย.64

จ่านวน 15 ชุดๆ ละ 66 บาท

82 วสัดุส่านักงาน 15 รายการ 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.187/2565 ลว 5 พ.ย.64

83 วสัดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.603/2565 ลว 20 ธ.ค.64

84 วสัดุก่อสร้าง 15 รายการ 50,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.604/2565 ลว 20 ธ.ค.64

85 วสัดุก่อสร้าง 13 รายการ 40,000.00          40,000.00       เฉพาะเจาะจง เปียการโยธา โดยนายรุ่งรุจฎ์ เพชร์โรจน์ เปียการโยธา โดยนายรุ่งรุจฎ์ เพชร์โรจน์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.188/2565 ลว 8 พ.ย.64

86 วสัดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุนาณัฐเภสัช ร้าน ชุนาณัฐเภสัช เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.183/2565 ลว 5 พ.ย.64

87 วสัดุส่านักงาน 7 รายการ 24,800.00          24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ่ากดั บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.184/2565 ลว 5 พ.ย.64

88 จ้างเหมาบริการเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลการลงพื้นที่ผลิต 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก พิมพ์พล น.ส.ชิดชนก พิมพ์พล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.572/2565 ลว 2 ธ.ค.64

89 วสัดุส่านักงาน 24 รายการ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.570/2565 ลว 23 พ.ย.64

90 จ้างถ่ายภาพนิ่ง ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมชงด่ืม 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุนิษา ทองเงิน นางสุนิษา ทองเงิน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.699/2565 ลว 15 ก.พ.65

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นฯ 

กจิกรรมพัฒนาการตลาดออนไลน์

91 จ้างวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและวเิคราะห์ 20,200.00          20,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการวจิัยและทดสอบอาหาร ห้องปฏิบัติการวจิัยและทดสอบอาหาร เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.700/2565 ลว 15 ก.พ.65

คุณภาพอาหารทางเคมีและจุลินทรีย์ คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

92 วสัดุส่านักงาน 14 รายการ 22,304.00          22,304.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.727/2565 ลว 23 ก.พ.65

93 จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ืองมือ 4 รายการ 17,494.50 17,494.50 เฉพาะเจาะจง  บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด  บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.391/2565 ลว 24 พ.ย.64

94 จ้างก่าจัดขยะของเสียจากห้องปฏิบัติการ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.622/2565 ลว 27 ธ.ค.64

95 จ้างเหมาจัดท่าเวบ็ไซต์ประชาสัมพันธห์ลักสูตรอบรม 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมงคล สังข์เมือง นายมงคล สังข์เมือง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.646/2565 ลว 21 ม.ค.65

 และปรับปรุงเวบ็ไซต์สาขาวชิาอุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร 1 งาน

96 จ้างเหมาเก็บรวมข้อมูลพืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรอบรม 4,500.00           4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจิราเมธ สุดแก้ว นายจิราเมธ สุดแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.601/2565 ลว 20 ธ.ค.64

97 วสัดุส่านักงาน 4 รายการ 2,932.00           2,932.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.600/2565 ลว 20 ธ.ค. 64

98 วสัดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 3,734.00           3,734.00         เฉพาะเจาะจง นายจิราเมธ สุดแก้ว นายจิราเมธ สุดแก้ว เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.719/2565 ลว 23 ก.พ. 65

99 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 3,430.00           3,430.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.606/2565 ลว 20 ธ.ค.64

100 วสัดุส่านักงาน 14 รายการ 3,559.00           3,559.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต ร้านเจพี เซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริต เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.671/2565 ลว 7 ก.พ.65



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

101 วสัดุอืน่ 7 รายการ 17,285.00          17,285.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พันธุล้์าน เจริญกิจ ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พันธุล้์าน เจริญกิจ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.702/2565 ลว 18 ก.พ.65

102 วสัดุส่านักงาน  15 รายการ 14,937.00          14,937.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั บริษัท เบส คีย์เวร์ิด จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.698/2565 ลว 15 ก.พ.65

103 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษาซ่อมเคร่ืองพร้อม 31,779.00          31,779.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.667/2565 ลว 4 ก.พ.65

ตรวจเช็คระบบท่างาน Seward

104 จ้างซ่อมเคร่ืองชั่ง 8,506.50           8,506.50         เฉพาะเจาะจง บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด บ. เอสพีซี อาร์ที จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.668/2565 ลว 4 ก.พ.65

105 จ้างซ่อมแซมและล้างท่าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 22,400.00          22,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญแอร์ ร้านเจริญแอร์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.769/2565 ลว 10 ม.ีค.65

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

106 จ้างซ่อมแซมและล้างท่าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,300.00          18,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญแอร์ ร้านเจริญแอร์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.742/2565 ลว 1 ม.ีค.65

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

107 จ้างท่าผลิตภัณฑ์เพือ่ทดลองตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ข้าว 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปรีญภัทร คุ้มนุม่ นางสาวสุปรีญภัทร คุ้มนุม่ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.706/2565 ลว 22 ก.พ. 65

พร้อมชงด่ืม กลุ่มวสิาหกิจชุมชนคนบ้านนอกท่าตามพ่อ ต.วงัม้า

108 จ้างท่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่วเิคราะห์คุณค่าอาหาร 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางจิราพัชร คุ้มนุม่ นางจิราพัชร คุ้มนุม่ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.707/2565 ลว 22 ก.พ. 65

 ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมชงด่ืม กิจกรรมกลางทาง: การพัฒนา

มาตรฐานเบือ้งต้นของกลุ่ม

109 วสัดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.694/2565 ลว 11 ก.พ.65

110 วสัดุส่านักงาน 12 รายการ 4,985.00           4,985.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริตร้านเจพี เซ็นเตอร์ โดย นางสาวกฤษติภรณ์ สุริตเสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.693/2565 ลว 11 ก.พ.65

111 วสัดุส่านักงาน 7 รายการ 9,100.00           9,100.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ต้นทาง บายออเดอร์ ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.571/2565 ลว 2 ธ.ค.64

112 วสัดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 20,015.00          20,015.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พันธุล้์าน เจริญกิจ ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พันธุล้์าน เจริญกิจ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.717/2565 ลว 23 ก.พ.65

113 วสัดุส่านักงาน 14 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.617/2565 ลว 20 ธ.ค.64

114 วสัดุส่านักงาน 10 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.641/2565 ลว 21 ม.ค.65

115 วตัถุดิบ เนือ้ปลานวลจันทร์ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจิราเมธ สุดแก้ นายจิราเมธ สุดแก้ เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.728/2565 ลว 24 ก.พ.65

116 วสัดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 4,993.00           4,993.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.729/2565 ลว 24 ก.พ.65

117 วสัดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 4,827.00           4,827.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.739/2565 ลว 1 ม.ีค.65

118 จ้างวเิคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมีและจุลินทรีย์ 6,100.00           6,100.00         เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการวจิัยและทดสอบอาหาร ห้องปฏิบัติการวจิัยและทดสอบอาหาร เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.675/2565 ลว 8 ก.พ.65

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

เพือ่ขยายตลาดภูมิปัญญา

119 วสัดุงานบ้านงานครัว 21 รายการ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ ดาวเรือง นายจักรกฤษ ดาวเรือง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.730/2565 ลว 24 ก.พ.65



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที ่31 มีนาคม 2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วธิซ้ืีอหรือจ้าง

แบบ สขร.ทกอ. 1

120 จ้างออกแบบและท่าสต๊ิกเกอร์โลโก้แบรนด์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาวา ปร้ินต้ิง ร้าน ธนาวา ปร้ินต้ิง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.709/2565 ลว 22 ก.พ.65

 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่เพือ่ขยายตลาดภูมิปัญญา

121 วสัดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั เจริญเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.737/2565 ลว 1 ม.ีค. 65

122 วสัดุอืน่ 11 รายการ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุนาณัฐเภสัช ร้าน ชุนาณัฐเภสัช เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.623/2565 ลว 5 ม.ค.65

123 จ้างออกแบบและท่าสต๊ิกเกอร์โลโก้แบรนด์สินค้า 1 งาน 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล สิทธทิูล นายณัฐพล สิทธทิูล เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.627/2565 ลว 5 ม.ค.65

124 จ้างเหมาออกแบบและจัดท่าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพือ่ให้ได้มาตรฐาน 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิ ์สีสัน นายกฤษฏิ ์สีสัน เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.692/2565 ลว 11 ก.พ.65

 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ฯ 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรห้วยคต

125 วตัถุดิบ โกโก้ผลสด 4,000.00           4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน แสงสวา่ง นางขวญัเรือน แสงสวา่ง เสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.768/2565 ลว 10 ม.ีค.65

126 วสัดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ 17,504.00          17,504.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลายห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลายเสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.744/2565 ลว 1 ม.ีค. 65

127 วสัดุส่านักงาน 19 รายการ 21,200.00          21,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศเสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.785/2565 ลว 21 ม.ีค.65

128 วสัดุส่านักงาน 14 รายการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศร้านบ้านเคร่ืองเขียน โดย น.ส.ชุติมา ศรีวลิาศเสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.648/2565 ลว 25 ม.ค.65

129 วสัดุส่านักงาน 14 รายการ 22,304.00          22,304.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลายห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เจริญเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลายเสนอราคาต่่าสุด รซจ.ทกอ.727/2565 ลว 23 ก.พ. 65


