
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดอืน ประจ าเดอืนตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  



 

รายงานผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนนิการที่ตอบสนองยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยใน ยุทธศาสตร์ที่ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ที่ก าหนด เพื่อให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  โดยมีนโยบายด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

  1.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน 

  2.  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน ตุลาคม 2564

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

102PR65020069 หมึกพิมพ์ HP 71,026.00          รายได้ เจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 71,026.00     บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 71,026.00    30 วัน 22-พ.ย.-64 23-ธ.ค.-64 ราคาต่ําสุด
102PR65030008 เครื่องสํารองไฟ 1KVA 34,796.40          รายได้ เจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 34,796.40     บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 34,796.40    30 วัน 1-ธ.ค.-64 30-ธ.ค.-64 ราคาต่ําสุด
102PR65030009 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 18,125.80          รายได้ เจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 18,125.80     บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 18,125.80    30 วัน 1-ธ.ค.-64 30-ธ.ค.-64 ราคาต่ําสุด
102PR65030012 เครื่องคอมพิวเตอร์ 269,736.30        รายได้ เจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 269,736.30   บริษัท พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จํากัด 269,736.30  30 วัน 1-ธ.ค.-64 30-ธ.ค.-64 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน ธันวาคม 2564



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน มกราคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน มีนาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน เมษายน 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน พฤษภาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง จํานวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา 
ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วันที่ครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบเดือน มิถุนายน 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง


