แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบรายเดือน งบงบประมาณ 2564
ชื่อหนวยงาน...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประจําเดือน สิงหาคม 2564
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

วิธีซื้อหรือจาง

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ
1. ลามลําสุกี้&แจวฮอน (3,635.00)
2.รานพรไพศาล (2,900.00)
3. ราน ศิริภัส รีสอรท (1,720.00)

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
1. ลามลําสุกี้&แจวฮอน (3,635.00)

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

2.รานพรไพศาล (2,900.00)
3. ราน ศิริภัส รีสอรท (1,720.00)

ราคาต่ําสุด

64211PE0268 ลงวันที่ 5 สิงหาคม
2564

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลาย เซอรวิส
(5,000.00)

หางหุนสวนจํากัด พะเยา ซัพพลาย เซอรวิส
(5,000.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0002 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2564

หางหุนสวนจํากัด วันสิริ เซอรวิส (4,570.00)

ราคาต่ําสุด

64211PE0269 ลงวันที่ 5 สิงหาคม
2564

1

จัดซื้อคาเลี้ยงรับรอง ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2564

8,255.00

8,255.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

เชาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนตตู ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

4,570.00

4,570.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วันสิริ เซอรวิส (4,570.00)

4

จางปฏิบัติงานตําแหนง เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
จัดจางโครงการเพิ่มขีดในการแขงขันการเกษตรระดับ
ภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานเพื่อพัฒนาเปนแหลง
ผลิตสินคาคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน กิจกรรมยอย
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
กิจกรรมยอย: การพัฒนาระบบสารสนเทศ คาจาง
เหมาบริการ คาจางเหมาพนักงาน จํานวน 1 คน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางฌาณิกา ตายะ (15,000)

นางฌาณิกา ตายะ (15,000)

ราคาต่ําสุด

อว 7319/0193 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2564

5

จางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

22,370.00

22,370.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จี กอปปเซ็นเตอร (22,370.00)

จี กอปปเซ็นเตอร (22,370.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0024 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2564

6

จางทําใบประกาศนียบัตร

15,000.00

15,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานกอปปเฮาส (15,000.00)

รานกอปปเฮาส (15,000.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0160 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2564

7

จัดซื้อ Flash Drive 16 GB

9,000.00

9,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (9,000.00) บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (9,000.00)

ราคาต่ําสุด

64100PO0087 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2564

8

จางเหมาพัฒนาหองบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต

30,000.00

30,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานวิน ครีเอทีฟ (30,000.00)

รานวิน ครีเอทีฟ (30,000.00)

ราคาต่ําสุด

64100PS0153 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2564

9

จางเหมาออกแบบเลมรายงานประจําป 2563

4,000.00

4,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานพิมพเจริญ (4,000.00)

รานพิมพเจริญ (4,000.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0022 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบรายเดือน งบงบประมาณ 2564
ชื่อหนวยงาน...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประจําเดือน สิงหาคม 2564
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

วิธีซื้อหรือจาง

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

นายสุทธิพงศ อําไพ (50,000.00)

นายสุทธิพงศ อําไพ (50,000.00)

ราคาต่ําสุด

64100PS0152 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2564

บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (22,130.00)

ราคาต่ําสุด

64211PO0013 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2564

10

จางเหมาจัดทําภาพถายและเนื้อหาผลิตภัณฑชุมชน

50,000.00

50,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คาครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร และคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

22,130.00

22,130.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (22,130.00)

12

จัดซื้อหนากากอนามัยทางการแพทย

4,950.00

4,950.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานศิริเวชเภสัช (4,950.00)

รานศิริเวชเภสัช (4,950.00)

ราคาต่ําสุด

64211PO0014 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2564

13

จางพิมพแผนพับแนะนําหลักสูตร

9,984.00

9,984.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานกอปปเฮาส (9,984.00)

รานกอปปเฮาส (9,984.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0028 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2564

14

จางผลิตสื่อการเรียนการสอน

80,000.00

80,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายวีรวัฒน เกิดสมบัติ (80,000.00)

นายวีรวัฒน เกิดสมบัติ (80,000.00)

ราคาต่ําสุด

64100PS0155 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2564

15

จางเหมาจัดทําโลรางวัล

7,475.00

7,475.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานโรงพิมพพิมพดีเซ็นเตอรพลัส (7,475.00) รานโรงพิมพพิมพดีเซ็นเตอรพลัส (7,475.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0030 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2564

16

จางพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยพัฒนาความรูเพื่อ
สอบมาตรฐานวิชาชีพดานไอที มหาวิทยาลัยพะเยา

20,000.00

20,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานไอซีทีที (20,000.00)

รานไอซีทีที (20,000.00)

ราคาต่ําสุด

64100PS0156 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2564

17

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

8,000.00

8,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานอุดมเนิสเซอรี่ (8,000.00)

รานอุดมเนิสเซอรี่ (8,000.00)

ราคาต่ําสุด

64211PO0015 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2564

18

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

44,015.00

44,015.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (44,015.00)

บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (44,015.00)

ราคาต่ําสุด

64211PO0012 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2564

19

จางเหมาจัดทําสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธหลักสูตรของ
คณะฯ

70,000.00

70,000.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนากร ดวงแกว (70,000.00)

นายธนากร ดวงแกว (70,000.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0027 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2564

20

จางเหมาจัดทําแกวน้ํา พรอมสกรีนโลโก 20 ป คณะICT

31,158.40

31,158.40

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี จํากัด(31,158.40)

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี จํากัด(31,158.40)

ราคาต่ําสุด

64211PS0025 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2564

21

จางเหมาจัดทําแกวน้ํา พรอมสกรีนโลโก 20 ป คณะICT

22,149.00

22,149.00

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี จํากัด(22,149.00)

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี จํากัด(22,149.00)

ราคาต่ําสุด

64211PS0026 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2564

หมายเหตุ รายงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

