
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (จ าแนกรายเดือน) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/รายการ วงเงินงบประมาณ ต.ค.2564 พ.ย.2564 ธ.ค.2564 ม.ค.2565 ก.พ.2565 เลขที่สญัญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

บาท (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 โครงการเพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม        

 - ค่าจา้งจัดท าป้ายประชาสัมพันธแ์ละตดิตั้ง ขนาด 3 x 1.2 เมตร 540 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมสร้างอาชีพ จ านวน 25 คนๆ 
ละ 3 คร้ังๆ ละ 380 บาท 

28,500 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -หมึกพิมพ์ 35A จ านวน 3 กล่องๆ ละ 2,490 บาท 7,470 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -กระดาษ A4 (80 แกรม) จ านวน 14 รีมๆ ละ 110 บาท 1,540 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

2 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม        

 -ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าและต้นแบบ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ๆ 
ละ 3,000 บาท 

15,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและบรรจุภณัฑ์พร้อมต้นแบบ จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 3,000 บาท 

15,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าจ้างเหมาท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 3,000 
บาท 

15,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการแสดงให้กับชุมชน        

 -ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง ขนาด 3 x 1.2 เมตร 540 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง ขนาด 3 x 1.2 เมตร 30,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ การอบรม จ านวน 25 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ 
ละ 600 บาท 

4,980 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -หมึกพิมพ์ 35A จ านวน 2 กล่องๆ ละ 2,490 บาท 1,100 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -กระดาษ A4 (80 แกรม) จ านวน 2 กล่อง  ๆละ 550 บาท 80 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -กระดาษกาวย่น จ านวน 2 มว้นๆ ละ 40 บาท  ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  
 



แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (จ าแนกรายเดือน) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/รายการ วงเงินงบประมาณ ต.ค.2564 พ.ย.2564 ธ.ค.2564 ม.ค.2565 ก.พ.2565 เลขที่สญัญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

บาท (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมปลูกปา่ในวัด        

1 กิจกรรมปลูกปา่ในวัด        

 -ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1 เมตร 450 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงานผลโครงการ จ านวน 10 เล่มๆ ละ 200 บาท 2,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ จ านวน 100 ต้นๆ ละ 150 บาท 15,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ไม้ปักค้ า ขนาดยาว 1 เมตร จ านวน 300 อันๆ ละ 20 บาท 6,000 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -เชือกฟาง จ านวน 5 มว้นๆ ละ 50 บาท 250 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ดิน จ านวน 100 ถุงๆ ละ 15 บาท 1,500 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ปุ๋ยคอก จ านวน 50 ถุงๆ ละ 30 บาท 1,500 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกจิกรรม จ านวน 5 รายการๆ ละ 300 บาท 1,500 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับระบบน้ าหยด จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,790 บาท 4,790 ไม่มีการจัดซื้อจัดจา้ง  
 

 


