แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

ประกวดราคา

บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น
แนล จํากัด
(920,000 บาท)

บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ด
ดูเคชั่นแนล จํากัด
(920,000 บาท)

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น
แนล จํากัด
(490,000 บาท)
บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว.ไมโรซายน
เซอรวิส จํากัด
(520,000 บาท
บริษัท บีบี มี่ เทรดดิ้ง จํากัด
(535,000 บาท)

บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ด
ดูเคชั่นแนล จํากัด
(490,000 บาท)

เกณฑราคา

สัญญาเลขที่ 1/2565 ลว 27
ธ.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร จํากัด
(382,500 บาท)
รานเพอรเฟคคอมพิวเตอร
(385,000 บาท)
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น จํากัด
(395,000 บาท)

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร จํากัด
(382,500 บาท)

เกณฑราคา

สัญญาเลขที่ 2/2565 ลว 27
ธ.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง

ราน S.F. สเตชั่นเนอรี่แฟมิลี่ (15,000
บาท)
ราน พริ้นเตอร แอนดคอม
(15,200 บาท)
ราน เอส.ที.เอ็นเตอรไพรส
(15,380 บาท)

ราน S.F. สเตชั่นเนอรี่แฟมิล(ี่ 15,000
บาท)

เกณฑราคา

สัญญาเลขที่ 143/2565 ลว
21 มี.ค. 2565

วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

ครุภัณฑ
1

2

3

4

ครุภัณฑกลองจุลทรรศน 2 ตา จํานวน 30 กลอง

ครุภัณฑกลองจุลทรรศนชนิดดูไดทั้ง Bright field และ Dark field ชนิด 3 ตา พรอมชุด
ถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 กลอง

ครุภัณฑจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนแทยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 25 จอ

ครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดถังหมึก (Ink Tank Printer) ชนิดสั่งพิมพ
ดวยระบบไรสายผานโมบายลโฟน จํานวน ๒ เครื่อง

921,000

490,000

382,500

15,000

921,000

490,000

382,500

15,000

เกณฑมาตรฐาน สัญญาเลขที่ 3/2565 ลว 31
และเกณฑราคา
มี.ค.65

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2565... (จําแนกรายเดือน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ลําดับที่

กระทรวง / หนวยงาน ชื่อโครงการ / รายการ

วงเงินงบประมาณ ต.ค. 2564 พ.ย. 2564 ธ.ค. 2564
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ม.ค. 2565 ก.พ. 2565
(บาท)

(บาท)

มี.ค.2565

เม.ย. 2565

พ.ค. 2565

มิ.ย. 2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
แผนงาน : พื้นฐาน
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครุภัณฑ
1

ครุภัณฑกลองจุลทรรศน 2 ตา จํานวน 30 กลอง

921,000

อยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนซื้อจาง

2

ครุภัณฑกลองจุลทรรศนชนิดดูไดทั้ง Bright field และ Dark field ชนิด 3 ตา พรอมชุดถายภาพดิจิตอล
จํานวน 1 กลอง

490,000

อยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนซื้อจาง

3

ครุภัณฑจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนแทยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 25 จอ

382,500

4

ครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดถังหมึก (Ink Tank Printer) ชนิดสั่งพิมพดวยระบบไรสายผาน
โมบายลโฟน จํานวน ๒ เครื่อง

15,000

ดําเนินการตามขั้นตอนซื้อจาง

ลงนามสัญญา
31 มี.ค.65
490,000

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง
ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

382,500
กําหนดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

นัดสงมอบครุภัณฑภายในวันที่ 29 มิ.ย.65

15,000

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ-สั่งจาง
(วัน/เดือน/ป)

สัญญาเลขที่ 3/2565 (ลว 31 มี.ค.65)
สัญญาเลขที่ 1/2565 (ลว 27 ธ.ค.64)
สัญญาเลขที่ 2/2565 (ลว 27 ธ.ค.64)
สัญญาเลขที่ 143/2565 ลว 21 มี.ค. 2565

