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              รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง                                                                        

             งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 (รอบ ๖ เดือน ประจ าเดือน ตลุาคม ๒๕๖๔ -  มีนาคม ๒๕๖๕) 
 
 

 
  
  
  
  
  
  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

  
รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
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  มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเภท หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังและศึกษา 
กฏเกณฑ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานโดยการศึกษารายละเอียดเพ่ือน าไปใช้ใน 
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการแข่งขันกันสูงจึงท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ขยายตัวมากขึ้นในด้านการจัดหาพัสดุต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความ 
เจริญเติบโตและขยายการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ  
  มหาวิทยาลัยเน้นความถูกต้องให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ 
พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย  
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนักและด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
  ๓. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก  
  ๔.ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ ้างหร ือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ  

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ       
แก้ไขปัญหาและการพัฒนางาน  
  ๖. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   

๗. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด  
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใส่ ถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

รอบ เดือน ตุลาคม 2564 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 

202PR65010003 เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์เจ็ท ขาวด า ขนาด A4 7,400.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จ ากัด 7,400.00 บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จ ากัด 7,400.00 30 18 ต.ค. 2564 20 พ.ย. 2564 ราคาต่ าสุด 

              

202PR65010003 
 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟงัก์ช่ัน ชนิดสี ขนาด A4 22,400.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จ ากัด 22,400.00 บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จ ากัด 22,400.00 90 17 ธ.ค. 2564 20 มี.ค. 2565 ราคาต่ าสุด 

202PR65010002 เครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA/600 วัตต์ 35,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วน พีเอ็น ฟินนิช 34,989.00 ห้างหุ้นส่วน พีเอ็น ฟินนิช 35,000.00 30 18 ต.ค. 2564 20 พ.ย. 2564 
ราคาต่ าสุด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 
รอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 
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เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 

202PR65020015 เครื่องตรวจวัดและทดสอบระบบระบายอากาศภายในอาคาร 417,300 .00 แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง   บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากดั 417,300 .00 
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด 

417,300 .00 90 11 พ.ย. 2564 7 ก.พ. 2565 ราคาต่ าสุด 

                          

                          

202PR65020011 เครื่องวัดระดับความดังเสียง             205,400  แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง   บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากดั             205,400 
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด 

            
205,400 

90 15 พ.ย. 2564 11 ก.พ. 2565 ราคาต่ าสุด 

                          

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

รอบ เดือน ธันวาคม 2564 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 

11/2565 
เครื่องทดสอบสมรรถนะการแปลงพลงังานเพื่อการเรียนรู้
ช้ันสูง 

1,157,000.00 แผ่นดิน e-bidding  บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด 1,157,000.00 บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด 1,157,000 90 20 ธ.ค. 2564 20 มี.ค. 2565 ราคาต่ าสุด 
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101US65060133 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 ภายนอกอาคาร 650,000.00 แผ่นดิน e-bidding  
บริษัท สทิธิพรแอสโซซิแอส จ ากัด 
 

638,790.00 
บริษัท สทิธิพรแอสโซซิแอส จ ากัด 
 

638,790.00 90 17 ธ.ค. 2564 20 มี.ค. 2565 ราคาต่ าสุด 

           
บริษัท โปรแล็บ จ ากดั 
 

641,280.00             

           บริษัท ไซ มาสเตอร์ จ ากัด 646,395.00             

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

รอบ เดือน มกราคม 2565 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 
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ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

รอบ เดือน กุมภาพันธุ 2565 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 
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ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

รอบ เดือน มีนาคม 2565 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

แหล่งเงิน 

 วิธีซื้อ/จ้าง  จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

 เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 
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ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 



9  
  
 


