
 

 
              รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        

             งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
(รอบ ๖ เดือน ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
 

       คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
  
  มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความส ำคัญในการจัดหาพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเภท หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท ำสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ  จ ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังและศึกษา 
กฏเกณฑ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความพร้อมส ำหรับการปฏิบัติงานโดยการศึกษารายละเอียดเพื่อน ำไปใช้ใน 
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการแข่งขันกันสูงจึงท ำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ขยายตัวมากขึ้นในด้านการจัดหาพัสดุต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความ 
เจริญเติบโตและขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  
  มหาวิทยาลัยเน้นความถูกต้องให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ 
พัสดุหรือผู้ที่เกีย่วข้องโดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย  
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนักและด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
  ๓. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก  
  ๔.ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ  ำงหร  อผู มีส่วนเกี่ยวข องที่เข ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ  

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผูร้่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ       
แก้ไขปัญหาและการพัฒนางาน  
  ๖. ให ควำมร่วมม อกับทุกฝ่ำยในกำรเสริมสร ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ ำหน ำที่ผู เกี่ยวข อง   

๗. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัต ิ

     อย่างเคร่งครัด  
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีควำมโปร่งใส่ ถูกต อง เป็นธรรม และตรวจสอบได   
 



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

C07/2565 งานจ้างท าความสะอาดอาคาร 56 และ 57
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 
การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,389,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 
การ์ด จ ากัด

1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65 ราคาต  าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.
คลีนนิ ง

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ ง 1,392,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายยิ งรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายยิ งรุ่งเรืองทรัพย์ 1,401,600.00

204PR65010017 เครื องเย็บกระดาษไฟฟ้า 15,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จ ากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จ ากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต  าสุด

204PR65010010 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 88,000.00
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง 
จ ากัด

88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต  าสุด

เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 110,445.40

บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื องควบรวมสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 9,951.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64 ราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธราพัฒน์ 14,744.60

บริษัทโซลูชั น จ ากัด 12,840.00

15,000.00

วงเงินในสัญญาเลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา

รายได้ เฉพาะเจาะจง

จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก

รอบ เดือน ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

1,389,600 รายได้ คัดเลือก

ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา วันครบสัญญา



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

204PR65020001 เลนส์กล้องส ำหรับกล้องถ่ำยภำพและวีดีโอและ 19,900 รำยได้ เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 49,755.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 รำคำต  ำสุด

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู่ 29,900.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรำพัฒน์ 54,463.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล 55,000.00 รำยได้ เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 รำคำต  ำสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน พฤศจิกายน 2564

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา วันครบสัญญา วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 
การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,389,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 
การ์ด จ ากัด

1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65 ราคาต  าสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.
คลีนนิ ง

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ ง 1,392,000.00

บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั น แอนด์ อินที
เรีย จ ากัด

บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ์ จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั น แอนด์คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั น แอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 14,500,000.00
บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั น แอนด์คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65 ราคาต  าสุด

บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใช้เครื องเดียว (EXPRESS WINDOW 
SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)

31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใช้เครื องเดียว (EXPRESS
 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)

45,000.00

45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65 ราคาต  าสุดบริษัท ไอซัพพลาย จ ากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จ ากัด 75991.4204PR65030008 รายได้ เฉพาะเจาะจง

C23/2565
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ช้ัน 2 พร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบ

14,700,000 งบประมาณแผ่นดิน e-bidding

C07/2565 งานจ้างท าความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได้ คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน ธันวาคม 2564

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา วันครบสัญญา



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน มกราคม 2565

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

204PR65050008 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 มี.ค.65 ราคาต่ าสุด

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา



แหล่งเงิน  เหตผุลท่ีคัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน มีนาคม 2565

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง รายการจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือใบเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ด าเนินการ วันท่ีลงนามในสัญญา

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง


