แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
โดยสรุป
จาง

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท ชุมวร จํากัด

บริษัท ชุมวร จํากัด

เกณฑราคา

ใบสั่งจางเลขที่ 071/2564
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ที.เอส.เค เอ็นเตอรไพรส จํากัด

เกณฑราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 075/2564
ลงวันที่
20 ธันวาคม 2564

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น
จํากัด

เกณฑราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 001/2565
ลงวันที่
18 มกราคม 2565

สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย
จัดจาง
1

1
1.1
1.2
1.3

คาเชาหองประชุม จํานวน 2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท โครงการคายดุษฎีนิพนธ
(Ph.D.Camps 6 th)
จัดซื้อครุภัณฑ
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (จํานวน ๑ เครื่อง) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จํานวน ๑ เครื่อง) และเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (จํานวน ๒ เครื่อง)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ
จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

65,000

65,000

30,000

30,000

15,000

15,000

(15,000 บาท)

20,000

20,000

(19,985 บาท)

39,550

39,550

บริษัท ที.เอส.เค เอ็นเตอรไพรส จํากัด
(64,970)
เฉพาะเจาะจง

(29,975 บาท)

จัดซื้อวัสดุ
1

จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด
(39,550 บาท)

สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จัดจาง
1

คาจางทําเอกสารคูมือปฏิบัตการสอน จํานวน 170 เลม ๆ ละ 50 บาท

8,500

8,500

รานกอปปนิว
(8,500 บาท)

ใบสั่งจางเลขที่ 069/2564
ลงวันที่
29 ตุลาคม 2564

2

คาจางทําเอกสารประเมินผลปฏิบัติการสอน จํานวน 170 เลม ๆ ละ 45 บาท

7,650

7,650

รานกอปปนิว
(7,650 บาท)

ใบสั่งจางเลขที่ 070/2564
ลงวันที่
29 ตุลาคม 2564

3

คาจางทําเอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู รุนที่ 22 จํานวน 57
เลม ๆ ละ 120 บาท

6,840

6,840

รานกอปปนิว
(6,840 บาท)

ใบสั่งจางเลขที่ 074.01/2564
ลงวันที่
8 ธันวาคม 2564

4

คาจางทําเอกสาร ประกอบการสอนวิชาการปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
รุนที่ 23 จํานวน 143 เลม ๆ ละ 120 บาท

17,160

17,160

รานกอปปนิว
(17,160 บาท)

5

คาจางทําเอกสาร ประกอบการสอนวิชาปรัญชาการศึกษา จํานวน 142 เลม ๆ ละ 120
บาท

17,040

17,040

รานกอปปนิว
(17,040 บาท)

เฉพาะเจาะจง

รานกอปปนิว

ใบสั่งจางเลขที่ 074.02/2564
ลงวันที่
8 ธันวาคม 2564

เกณฑราคา

ใบสั่งจางเลขที่ 074.03/2564
ลงวันที่
8 ธันวาคม 2564

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6

คาจางทําเอกสาร ประกอบการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 42
เลม ๆ ละ 120 บาท

7

8

8.1
8.2

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,040

5,040

รานกอปปนิว
(5,040 บาท)

คาจางทําโลขอบคุณ พรอมเกียรติบัตร จํานวน 110 ชุด ๆ ละ 150 บาท

16,500

16,500

ราน เหมียว เฟรม
(16,500 บาท)

คาจางทําเอกสารประกอบการปฏิบัติการสอน และการประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 จํานวน 145 ชุด

11,600

11,600

รานกอปปนิว
(11,600 บาท)

4,800

4,800

(4,800 บาท)

4,800

4,800

(4,800 บาท)

คาจางทําเอกสารประกอบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 จํานวน
145 ชุด ๆ ละ 40 บาท
คาจางทําเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 1 จํานวน 145 ชุด ๆ ละ 40 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
โดยสรุป
จาง
ใบสั่งจางเลขที่ 074.04/2564
ลงวันที่
8 ธันวาคม 2564

ราน เหมียว เฟรม

ใบสั่งจางเลขที่ 074.04/2564
ลงวันที่
17 ธันวาคม 2564

รานกอปปนิว

ใบสั่งจางเลขที่
001.01/2565
ลงวันที่
17 มกราคม 2565

รานเอสช็อป

ใบสั่งซื้อเลขที่
071.01/2564
ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2564.

สาขาวิชามวยไทย
จัดซื้อวัสดุ
1

วัสดุ และอุปกรณใชในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรางสื่อเทคโนโลยีสําหรับ
มวยไทย

5,500

5,500

รานเอสช็อป
(5,500 บาท)

2

วัสดุ และอุปกรณใชในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการสอนมวยไทย

6,736

6,736

รานคาสวัสดิการ พัฒสิริพร
หางหุนสวนสามัญ พีซี สปอรต
(6,736 บาท)

รานคาสวัสดิการ พัฒสิริพร
หางหุนสวนสามัญ พีซี สปอรต

เฉพาะเจาะจง

เกณฑราคา

2.1

วัสดุ และอุปกรณใชในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการสอนมวยไทย

736

736

รานคาสวัสดิการ พัฒสิริพร
(736 บาท)

หางหุนสวนพัฒสิริพร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 004/2565
ลงวันที่
26 มกราคม 2565

2.2

วัสดุ และอุปกรณใชในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการสอนมวยไทย

6,000

6,000

หางหุนสวนสามัญ พีซี สปอรต
(6,000 บาท)

หางหุนสวนสามัญ พีซี สปอรต

ใบสั่งซื้อเลขที่ 005/2565
ลงวันที่
26 มกราคม 2565

5,480

5,480

รานตั๊กคอมพิวเตอร
(5,480 บาท)

รานตั๊กคอมพิวเตอร

498,400

498,400

บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด
(487,500 บาท)

บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จัดจาง
1

คาจางซอม และเปลี่ยนอุปกรณ Notebook Acer

เฉพาะเจาะจง

เกณฑราคา

ใบสั่งจางเลขที่ 072/2564
ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2564

บัณฑิตวิทยาลัย
จัดซื้อครุภัณฑ
1

ครุภัณฑระบบเครื่องเสียงรองรับการประชุมคอนเฟอเรนซพรอมติดตั้ง

เฉพาะเจาะจง
2

ครุภัณฑเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล

99,600

99,600

เกณฑราคา
บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด
(99,510 บาท)

บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 073/2564
ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 074/2564
ลงวันที่
8 ธันวาคม 2564

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
โดยสรุป
จาง

จัดซื้อวัสดุ
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) สาขาราชบุรี
(5,990 บาท)
รานศิริพรรณ
(1,800 บาท)

1

คาวัสดุ ตกแตงหองประชุมกาญจนิการ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

7,790

7,790

1.1

คาหญาเทียมตัดขายมนิลา จํานวน 10 เมตร ๆ ละ 599 บาท

5,990

5,990

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) สาขาราชบุรี
(5,990 บาท)

1.2

คาผาเครปมันสีทอง จํานวน 1 มวน ๆ ละ 1,800 บาท

1,800

1,800

รานศิริพรรณ
(1,800 บาท)

เฉพาะเจาะจง

เกณฑราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 002/2564
ลงวันที่
20 มกราคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 003/2564
ลงวันที่
20 มกราคม 2565

