
 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ตุลาคม 2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
 (บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1. จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 29,883.30 29,883.30 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ ประเทศไทยจำกัด บ.ริโก้ ประเทศไทยจำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 018/65 ลว 8 ต.ค.64 
2. วัสดุสำนักงาน  89,669 89,669 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 021/65 ลว 11 ต.ค.64 
3 ครุภัณฑ์ ตู้ โต๊ะ เครื่องดูดฝุ่น 82,800 82,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 022/65 ลว 11 ต.ค.64 
4 ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 13,900 13,900 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 023/65 ลว 11ต.ค.64 
5 จ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน 14,620.50 14,620.50 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ ประเทศไทยจำกัด บ.ริโก้ ประเทศไทยจำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 046/65 ลว 18 ต.ค.64 
6 วัสดุสำนักงาน 89,669 89,669 เฉพาะเจาะจง หจก.พันธุ์ล้าน หจก.พันธุ์ล้าน เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 073/65 ลว 20 ต.ค. 64 
7 วัสดุสำนักงาน 60,190 60,190 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 081/65 ลว 21ต.ค.64 
8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,300 7,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 082/65 ลว 21 ต.ค.64 
9 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 088/65 ลว 25 ต.ค.64 
10 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 089/65 ลว 25 ต.ค. 64 
11 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 090/65 ลว 25 ต.ค.64 
12 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน Key & Kim copy ร้าน Key & Kim copy เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 091/65 ลว 25 ต.ค.64 
13 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน Key & Kim copy ร้าน Key & Kim copy เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 092/65 ลว 25 ต.ค.64 
14 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 093/65 ลว 25 ต.ค.64 
15 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 094/65 ลว 25 ต.ค.64 

16 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 095/65 ลว 25 ต.ค.64 

17 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 096/65 ลว 25 ต.ค.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ตุลาคม 2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
 (บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

18 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 097/65 ลว 25 ต.ค.64 

19 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 098/65 ลว 25 ต.ค.64 

20 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 099/65 ลว 25 ต.ค.64 

21 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 100/65 ลว 25 ต.ค.64 

22 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 101/65 ลว 25 ต.ค.64 

23 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 102/65 ลว 25 ต.ค.64 

24 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 103/65 ลว 25 ต.ค.64 

25 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 104/65 ลว 25 ต.ค.64 

26 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 105/65 ลว 25 ต.ค.64 

27 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 106/65 ลว 25 ต.ค.64 

         
 รวม 472,331.80 472,331.80      
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
 (บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1. จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 49,984.50 49,984.50 เฉพาะเจาะจง สำนักพิมพ์ดอกสร้อย สำนักพิมพ์ดอกสร้อย เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 122/65 ลว 3 พ.ย.64 
2. วัสดุสำนักงานคณะ 1 ชุด 52,700 52,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 124/65 ลว 3 พ.ย.64 
3 ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ 95,700 95,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 125/65 ลว 3 พ.ย.64 
4 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 133/65 ลว 10 พ.ย.64 
5 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 150 150 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 142/65 ลว 11 พ.ย.64 

6 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 150 150 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 143/65 ลว 11 พ.ย.64 

7 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 150 150 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 144/65 ลว 11 พ.ย.64 

8 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 150 150 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 145/65 ลว 11 พ.ย.64 

9 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 146/65 ลว 11 พ.ย.64 

10 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 147/65 ลว 11 พ.ย.64 

11 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 148/65 ลว 11 พ.ย.64 

12 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 149/65 ลว 11 พ.ย.64 

13 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 150/65 ลว 11 พ.ย.64 

14 จ้างถ่ายเอกสาร  (บัณฑิต) 25,200 25,200 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 155/65 ลว 15 พ.ย.64 

15 วัสดุสำนักงาน 1,985 1,985 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น อี คิทเช่นแวร์ บ.ที เอ็น อี คิทเช่นแวร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 156/65 ลว 15 พ.ย.64 

16 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง อ.หน่ึงเซอร์วิส อ.หน่ึงเซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 157/65 ลว 15 พ.ย.64 

17 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 158/65 ลว 15 พ.ย.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
 (บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

18 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 159/65 ลว 15 พ.ย.64 

19 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 160/65 ลว 15 พ.ย.64 

20 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 161/65 ลว 15 พ.ย.64 

21 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 162/65 ลว 15 พ.ย.64 

22 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 163/65 ลว 15 พ.ย.64 

23 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 164/65 ลว 15 พ.ย.64 

24 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 9,984 9,984 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายอเดอร์ หจก.ต้นทางบายอเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 166/65 ลว 16 พ.ย.64 
25 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 172/65 ลว 17 พ.ย.64 

26 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 173/65 ลว 17 พ.ย.64 

27 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 174/65 ลว 17 พ.ย.64 

28 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 175/65 ลว 17 พ.ย.64 

29 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 176/65 ลว 17 พ.ย.64 

30 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 177/65 ลว 17 พ.ย.64 

31 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 9,151.50 9,151.50 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 178/65 ลว 17 พ.ย.64 

32 วัสดุสำนักงาน 1 ชุด 59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 182/65 ลว 18 พ.ย.64 

33 วัสดุสำนักงาน 1 ชุด 1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 189/65 ลว 19 พ.ย.64 

34 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ หกจ.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 190/65 ลว 19 พ.ย.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
 (บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

35 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 194/65 ลว 22 พ.ย.64 

36 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 195/65 ลว 22 พ.ย.64 

37 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 196/65 ลว 22 พ.ย.64 

38 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาฯ ไฟฟ้าและวิทยุ 198,020 198,020 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 202/65 ลว 23 พ.ย.64 

39 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 215/65 ลว 26 พ.ย.64 

         
 รวม  605,155 605,155      
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ธันวาคม  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1. ซ้ือหนังสือสาขาสังคมฯ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 229/65 ลว 1ธ.ค.64 
2. ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 230/65 ลว 1ธ.ค.64 
3 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 231/65 ลว 1ธ.ค.64 
4 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 38,600 38,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 232/65 ลว 1ธ.ค.64 
5 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 233/65 ลว 1ธ.ค.64 
6 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 252/65 ลว 1ธ.ค.64 
7 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 11,200 11,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 253/65 ลว 1ธ.ค.64 
8 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ ร้าน เจ พี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 254/65 ลว 1 ธ.ค.64 
9 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง สำนักพิมพ์ดอกสร้อย สำนักพิมพ์ดอกสร้อย เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 262/65 ลว 7 ธ.ค.64 
10 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 3,015 3,015 เฉพาะเจาะจง Key kim copy & print Key kim copy & print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 263/65 ลว 7ธ.ค.64 
11 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1 ชุด 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 264/65 ลว 7 ธ.ค.64 
12 ซ้ือหนังสือ 1 ชุด 9,122.70 9,122.70 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 270/65 ลว 8 ธ.ค.64 
13 ซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้) 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง A.P. เฟอร์นิเจอร์ A.P. เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 271/65 ลว 8 ธ.ค.64 
14 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 272/65 ลว 8 ธ.ค.64 
15 จ้างเหมาเก็บข้อมูล 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเปรมวิทย์ นายเปรมวิทย์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 273/65 ลว 8 ธ.ค.64 
16 จ้างเหมาเก็บข้อมูล 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ์  นายขจรศักดิ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 274/65 ลว 8 ธ.ค.64 
17 จ้างทำวุฒิบัตร 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 275/65 ลว 8 ธ.ค.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ธันวาคม  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

18 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 2,680 2,680 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 278/65 ลว 9 ธ.ค.64 
19 ซ้ือครุภัณฑ์ router  4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 279/65 ลว 9 ธ.ค.64 
20 จ้างเหมาเก็บข้อมูล 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเปรมวิทย์ นายเปรมวิทย์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 280/65 ลว 9 ธ.ค.64 

21 จ้างเหมาเก็บข้อมูล 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ์ นายขจรศักดิ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 281/65 ลว 9 ธ.ค.64 

22 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 282/65 ลว 13 ธ.ค.64 

23 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 283/65 ลว 13 ธ.ค.64 

24 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 284/65 ลว 13 ธ.ค.64 

25 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 290/65 ลว 14 ธ.ค.64 

26 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 291/65 ลว 14 ธ.ค.64 

27 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 292/65 ลว 14 ธ.ค.64 

28 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 293/65 ลว 14 ธ.ค.64 

29 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 294/65 ลว 14 ธ.ค.64 

30 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 295/65 ลว 14 ธ.ค.64 

31 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 296/65 ลว 14 ธ.ค.64 

32 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 297/65 ลว 14 ธ.ค.64 

33 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 298/65 ลว 14 ธ.ค.64 

34 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 299/65 ลว 14 ธ.ค.64 

35 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 300/65 ลว 14 ธ.ค.64 

36 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 301/65 ลว 14 ธ.ค.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ธันวาคม  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

37 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 302/65 ลว 14 ธ.ค.64 

38 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 303/65 ลว 14 ธ.ค.64 

39 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 304/65 ลว 14 ธ.ค.64 

40 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 305/65 ลว 14 ธ.ค.64 

41 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 306/65 ลว 14 ธ.ค.64 

42 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 307/65 ลว 14 ธ.ค.64 

43 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 308/65 ลว 14 ธ.ค.64 

44 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 309/65 ลว 14 ธ.ค.64 

45 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 310/65 ลว 14 ธ.ค.64 

46 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 311/65 ลว 14 ธ.ค.64 

47 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 312/65 ลว 14 ธ.ค.64 

48 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 313/65 ลว 14 ธ.ค.64 

49 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 314/65 ลว 14 ธ.ค.64 

50 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 315/65 ลว 14 ธ.ค.64 

51 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 316/65 ลว 14 ธ.ค.64 

52 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 317/65 ลว 14 ธ.ค.64 

53 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 318/65 ลว 14 ธ.ค.64 

54 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 319/65 ลว 14 ธ.ค.64 

55 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 320/65 ลว 14 ธ.ค.64 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31  ธันวาคม  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

56 จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 321/65 ลว 14 ธ.ค.64 
57 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 31,300 31,300 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐรดาเท็กซ์ ไทล์ บ.ณัฐรดาเท็กซ์ ไทล์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 322/65 ลว 14 ธ.ค.64 
58 ซ้ือครุภัณฑ์  กล้อง ไมค์ คอมฯ 90,800 90,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 329/65 ลว 15 ธ.ค.64 
59 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 330/65 ลว 15 ธ.ค.64 

60 ซ้ือวัสดุสำนักงาน (บัณฑิต) 41,884 41,884 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 331/65 ลว 15 ธ.ค.64 

61 จ้างถ่ายเอกสาร  9,255.60 9,255.60 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ประเทศไทย จำกัด บ.ริโก้ประเทศไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 342/65 ลว 16 ธ.ค.64 

62 ซ้ือครุภัณฑ์ ทีวี  59,800 59,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 343/65 ลว 16 ธ.ค.64 

63 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 344/65 ลว 17 ธ.ค.64 

64 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  7,300 7,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 350/65 ลว 17 ธ.ค.64 

65 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ ร้านเจพี  เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 351/65 ลว 17 ธ.ค.64 

66 ซ้ือครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 356/65 ลว 20 ธ.ค.64 

67 ซ้ือหนังสือ  (สาขาคณิตศาสตร์)  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 357/65 ลว 20 ธ.ค.64 

68 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 358/65 ลว 20 ธ.ค.64 

69 ซ้ือครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 182,290 182,290 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 362/65 ลว 21 ธ.ค.64 

70 จ้างทำคู่มือฝึกประสบการณ์ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร  ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 363/65 ลว 21 ธ.ค.64 

         

 รวม 1,085,327.30 1,085,327.30      
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

วันที่  31  มกราคม  2565  

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสารคณะ 1 งาน 9,587.70 9,587.70 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 386/65 ลว 4 ม.ค.65 

2 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 387/65 ลว 4 ม.ค.65 

3 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้าน ธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 388/65 ลว 4 ม.ค.65 

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,200 26,200 เฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก้ ประเทศไทย บ.แกมมาโก้ ประเทศไทย เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 415/65 ลว 7 ม.ค.65 

5 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก้ ประเทศไทย บ.แกมมาโก้ ประเทศไทย เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 413/65 ลว 7 ม.ค.65 

6 ซ้ือหนังสือปฐมวัยฯ 6,697.30 6,697.30 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 417/65 ลว 7 ม.ค.65 

7 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 442/65 ลว 14 ม.ค.65 

8 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิต)  43,200 43,200 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 443/65 ลว 14 ม.ค.65 

9 ซ้ือวัสดุสำนักงาน (บัณฑิต) 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 474/65 ลว 21 ม.ค.65 

10 ซ้ือวัสดุสำนักงานคณะฯ 37,690 37,690 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 482/65 ลว 24 ม.ค.65 

11 ซ้ือวัสดุสาขาสังคม 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 483/65 ลว 24 ม.ค.65 

         
 รวม 195,375 195,375      
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2565 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  28   กุมภาพันธ์  2565  

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุสำนักงานสาขาวิทย์ฯ 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภัณฑ์ ร้านวิทยาภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 462/65 ลว 1ก.พ.65 
2 ซ้ือวัสดุสำนักงานสาขาคณิตฯ  3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 466/65 ลว 2 ก.พ.65 
3 จ้างถ่ายเอกสาร สาขาวิทย์ฯ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพยุหะการพิมพ์ ร้านพยุหะการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 467/65 ลว 2 ก.พ.65 
4 จ้างถ่ายเอกสารคณะฯ 9,937.50 9,937.50 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 478/65 ลว 4ก.พ.65 
5 ซ้ือวัสดุสำนักงาน (บัณฑิต) 28,115 28,115 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 479/65 ลว 4 ก.พ.65 
6 ซ้ือวัสดุสำนักงาน (สาขาสังคมฯ) 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 500/65 ลว 11ก.พ.65 
7 จ้างทำวุฒิบัตร  2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 501/65 ลว 11ก.พ.65 
8 จ้างถ่ายเอกสาร (บัณฑิตฯ) 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 502/65 ลว 11ก.พ.65 
9 ซ้ือวัสดุสำนักงานฯ 8,134 8,134 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์  บ.ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 511/65 ลว 14 ก.พ.65 
10 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฯโซน ซิสเต็มบิวเดอร์ บ.คอมฯโซน ซิสเต็มบิวเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 512/65 ลว 14 ก.พ.65 
11 ซ้ือวัสดุสำนักงานฝึกประสบการณ์ 10,684 10,684 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 513/65 ลว 14 ก.พ.65 
12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 535/65 ลว 18 ก.พ.65 
13 จ้างทำป้ายไวนิล 450 450 เฉพาะเจาะจง บ.ทำถูก 501 จำกัด บ.ทำถูก 501 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 536/65 ลว 18 ก.พ.65 
14 จ้างถ่ายเอกสาร 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟร์รไทยเฮิร์บ ร้านโฟร์รไทยเฮิร์บ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 546/65 ลว 21 ก.พ.65 
15 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 2,970 2,970 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 547/65 ลว 21 ก.พ.65 
16 ซ้ือวัสดุสำนักงานคณะฯ 22,752 22,752 เฉพาะเจาะจง หจก.พันธุ์ล้าน หจก.พันธุ์ล้าน เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 548/65 ลว 21 ก.พ.65 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2565 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  28   กุมภาพันธ์  2565  

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

17 ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคประเสริฐบริการ หจก.โชคประเสริฐบริการ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 572/65 ลว 25 ก.พ.65 
18 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 5,000 5,0000 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี  ประดิษฐ์ นางวรรณี  ประดิษฐ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 573/65 ลว 25 ก.พ.65 

19 จ้างเหมาเก็บข้อมูล (นครสวรรค์) 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเปรมวิทย์  นายเปรมวิทย์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 575/65 ลว 25 ก.พ.65 

20 จ้างเหมาเก็บข้อมูล (อุทัย) 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักดิ์  นายขจรศักดิ์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 576/65 ลว 2 ก.พ.65 
         
 รวม 279,942.50 279,942.50      
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2565 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31 มีนาคม  2565  

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 586/65 ลว 1 มี.ค.65 
2 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 8,960 8,960 เฉพาะเจาะจง หจก.พันธุ์ล้าน หจก.พันธุ์ล้าน เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 586/65 ลว 2 มี.ค.65 

3 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทางบายออเดอร์ หจก.ต้นทางบายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 607/65 ลว 2 มี.ค.65 

4 ค่าจ้างทำวุฒิบัตร 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร  ก๊อปป๊ี ร้านธนาภัทร  ก๊อปป๊ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 608/65 ลว 2 มี.ค.65 
5 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  23,200 23,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร  ก๊อปป๊ี ร้านธนาภัทร  ก๊อปป๊ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 610/65 ลว 2 มี.ค.65 
6 จ้างถ่ายเอกสาร 900 900 เฉพาะเจาะจง Key kim copy&print Key kim copy&print เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 639/65 ลว  9 มี.ค.65 
7 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  23,200 23,200 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร  ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร  ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 640/65 ลว 9 มี.ค.65 
8 จ้างถ่ายเอกสาร 9,465 9,465 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด บ.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 664/65 ลว 21 มี.ค.65 
9 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 32,760 32,760 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 665/65 ลว 21 มี.ค.65 
10 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 673/65 ลว 22 มี.ค.65 
11 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 674/65 ลว 22 มี.ค.65 

12 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 675/65 ลว 22 มี.ค.65 

13 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี เซ็นเตอร์ ร้านเจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 676/65 ลว 22 มี.ค.65 

14 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ธนาภัทร ก๊อปป้ี ร้านธนาภัทร ก๊อปป้ี เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 677/65 ลว 22 มี.ค.65 

15 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 678/65 ลว 22 มี.ค.65 

16 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 679/65 ลว 22 มี.ค.65 

17 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 680/65 ลว 22 มี.ค.65 

18 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ ร้าน เจพี เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 681/65 ลว 22 มี.ค.65 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2565 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วันที่  31 มีนาคม  2565  

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่รายงานผล
พิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ หจก.ต้นทาง บายออเดอร์ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 694/65 ลว 28 มี.ค.65 
2 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 8,440 8,440 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ฟักเงิน นายสมบัติ  ฟักเงิน เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 695/65 ลว 28 มี.ค.65 

3 จ้างจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์ 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง สำนักพิมพ์ดอกสร้อย สำนักพิมพ์ดอกสร้อ เสนอราคาต่ำสุด รซจ.ครุฯ 696/65 ลว 28 มี.ค.65 

         
 รวม 279,425 279,425      

 

 


