
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

509PR65040004 คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 40,000.00            รายได เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช อุปเนตร 40,000.00    นายอัครเดช อุปเนตร 40,000.00         5 วัน 28/10/2564 2/11/2564 ราคาต่ําที่สุด

509PR65040002 คาจางตัดตอวีดีทัศน 25,000.00            รายได เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ รัตนโชติ 25,000.00    นายกิตติพันธ รัตนโชติ 25,000.00         5 วัน 28/10/2564 2/11/2564 ราคาต่ําที่สุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รอบ เดือน ตุลาคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา วันครบสัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

509PR65020010 คาจางทําพานพุมดอกไมสด 500.00          รายได เฉพาะเจาะจง รานดอกไม ศรีเสวต 500.00       รานดอกไม ศรีเสวต 500.00          5 วัน 10/11/2564 15/11/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020012 คาจางทําพวงหรีดพัดลม 1,000.00        รายได เฉพาะเจาะจง นายเดน นาราษฎร 1,000.00     นายเดน นาราษฎร 1,000.00        5 วัน 19/11/2564 24/11/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020016 คาพิมพเอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 50,000.00      รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท สามดี ออลล จํากัด 50,000.00   บริษัท สามดี ออลล จํากัด 50,000.00      5 วัน 23/11/2564 8/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020002 คาจางถายเอกสาร 5,213.00        รายได เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช อุปเนตร 5,213.00     นายอัครเดช อุปเนตร 5,213.00        5 วัน 24/11/2564 29/11/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020015 คาเชาหองประชุม 6,500.00        รายได เฉพาะเจาะจง ฝายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 6,500.00     ฝายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 6,500.00        5 วัน 24/11/2564 28/11/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65030006 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,380.00        รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,380.00     บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,380.00        5 วัน 24/11/2564 28/11/2564 ราคาต่ําสุด

บริษัท เดอะ ท็อป  เพอรเฟค จํากัด 344,175.00 

เจ.เจ.พาณิชย 356,060.00 

บริษัท จี.ท.ีดีไซต จํากัด 356,275.00 

509PR65020017 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,719.00        รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 5,719.00     บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 5,719.00        5 วัน 26/11/2564 1/12/2564 ราคาต่ําสุด

บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 63,665.00   

หางหุนสวนจํากัด ที พารท แอนด พรีเมี่ยม ซัพพลาย 74,814.00   

บริษัท เอส เอ เฟอรนิช จํากัด 78,324.00   

509PR65020011 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,690.00        รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,690.00     บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,690.00        5 วัน 29/11/2564 3/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020013 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,980.00        รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 2,980.00     บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 2,980.00        5 วัน 29/11/2564 3/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65020014 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 16,730.00      รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 16,730.00   บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 16,730.00      5 วัน 29/11/2564 3/12/2564 ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด509PR65020007 344,175.00     15 วัน 26/11/2564 10/12/2564บริษัท เดอะ ท็อป  เพอรเฟค จํากัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 67 รายการ 344,175.00     งบประมาณแผนดิน เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญาแหลงเงิน งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นใบเสนอราคา วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รอบ เดือน พฤศจิกายน 2565

คาจางปรับปรุงหองสํานักงาน 63,665.00      รายได เฉพาะเจาะจง509PR65020008

บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 63,665.00      30 วัน 29/11/2564 29/12/2564 ราคาต่ําสุด

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

509PR65030001 คาจางทําพวงหรีดพัดลม 1,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง น.ส. สรวีย รักวัฒนศิริกุล 1,000.00   น.ส. สรวีย รักวัฒนศิริกุล 1,000.00         5 วัน 28/12/2564 5/1/2565 ราคาต่ําสุด

509PR65040006 คาจางทําพวงหรีด 1,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง รานดอกไม จุม บางลําพู 1,000.00   รานดอกไม จุม บางลําพู 1,000.00         5 วัน 13/12/2564 17/1/2565 ราคาต่ําสุด

509PR65030007 คาจางถายเอกสาร 7,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง น.ส.นุงนภา เงินยวง 7,000.00   น.ส.นุงนภา เงินยวง 7,000.00         5 วัน 22/12/2564 26/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65030011 คาจางทําพวงหรีดดอกไมสด 1,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง รานดอกไม จุม บางลําพู 1,000.00   รานดอกไม จุม บางลําพู 1,000.00         5 วัน 13/12/2564 17/1/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65040007 คาจางทําพวงหรีดดอกไมสด 1,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง รานดอกไม คุณแจน 1,000.00   รานดอกไม คุณแจน 1,000.00         5 วัน 13/12/2564 17/1/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65030012 คาออกแบบและจัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธ 30,000.00         รายได เฉพาะเจาะจง นางปราณี วุฒิกรสมบัติกุล 30,000.00  นางปราณี วุฒิกรสมบัติกุล 30,000.00       5 วัน 7/12/2564 11/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65030013 คาพิมพเอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20,000.00         รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท สามดี ออลล จํากัด 20,000.00  บริษัท สามดี ออลล จํากัด 20,000.00       5 วัน 23/12/2564 27/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65030014 คาเชาโปรแกรมซูมระยะเวลา 1 เดือน 560.40             รายได เฉพาะเจาะจง นายลิขิต เกิดมงคล 560.40      นายลิขิต เกิดมงคล 560.40           5 วัน 23/12/2564 27/12/2564 ราคาต่ําสุด

509PR65050001 จางถายเอกสาร จํานวน 8,000 หนา 4,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง ราน พลกอปป เซอรวิส 4,000.00   ราน พลกอปป เซอรวิส 4,000.00         5 วัน 23/12/2564 27/12/2564 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รอบ เดือน ธันวาคม 2565

รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา วันครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

509PR65050002 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00                รายได เฉพาะเจาะจง ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 1,000.00           ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 1,000.00         5 วัน 6/1/2565 10/1/2565 ราคาต่ําที่สุด

509PR65040011 จางถายเอกสาร ขนาด A3  จํานวน 140 แผน 7,000.00                รายได เฉพาะเจาะจง ราน พลกอปป เซอรวิส 7,000.00           ราน พลกอปป เซอรวิส 7,000.00         5 วัน 10/1/2565 15/1/2565 ราคาต่ําที่สุด

509PR65040010 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,980.00                รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 7,890.00           บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 7,890.00         5 วัน 18/1/2565 22/1/2565 ราคาต่ําสุด

บริษัท ดีดี ซูพรีม จํากัด 477,900.00       

รานสมบัติพาณิชย 484,750.00       

เจ.เจ พาณิชย 489,750.00       

จํานวนผูยื่นใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญาเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา

19/1/2565

วันครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รอบ เดือน มกราคม 2565

งบประมาณแผนดิน เฉพาะเจาะจงซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 447,900.00             477,900.00     15 วัน 3/2/2565 ราคาต่ําที่สุดบริษัท ดีดี ซูพรีม จํากัด509PR65040005



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

509PR65050003 จางถายเอกสาร จํานวน 9,000 แผน 4,500.00           รายได เฉพาะเจาะจง นายเทพปฤณ เทิดพงษสกุล 4,500.00    นายเทพปฤณ เทิดพงษสกุล 4,500.00         5 วัน 3/2/2565 7/2/2565 ราคาต่ําที่สุด

509PR65040011 จางถายเอกสาร ขนาด A3  จํานวน 140 แผน 3,500.00           รายได เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช อุปเนตร 3,500.00    นายอัครเดช อุปเนตร 3,500.00         5 วัน 21/2/2565 25/2/2565 ราคาต่ําที่สุด

รานสมบัติพาณิชย 38,000.00  

เจ.เจ.พาณิชย 45,000.00  

รานรุงเจริญทรัพย 42,000.00  

ราคาต่ําที่สุด14/2/2565509PR65050005 ชั้นวางของ กวาง 0.04 ยาว 5.40 สูง 2.0 ซม. 38,000.00          รายได เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

รานสมบัติพาณิชย 38,000.00       15 วัน 28/2/2565

วันครบสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รอบ เดือน กุมภาพันธ 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน งบประมาณ วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ
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