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2  
  

รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
  
  มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความส ำคัญในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเภท หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท ำสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ  จ ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังและศึกษา 
กฏเกณฑ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความพร้อมส ำหรับการปฏิบัติงานโดยการศึกษารายละเอียดเพ่ือน ำไปใช้ใน 
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการแข่งขันกันสูงจึงท ำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ขยายตัวมากขึ้นในด้านการจัดหาพัสดุต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความ 
เจริญเติบโตและขยายการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ  
  มหาวิทยาลัยเน้นความถูกต้องให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ 
พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย  
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนักและด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
  ๓. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก  
  ๔.ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ  ำงหร  อผู มีส่วนเกี่ยวข องที่เข ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำร
พัสดุ  

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

๗. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติ 
     อย่างเคร่งครัด  
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีควำมโปร่งใส่ ถูกต อง เป็นธรรม และตรวจสอบได   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจ ำแนกตำม 

หมวดรายจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้   
     

งบรายจ่าย  เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  

งบลงทุน       

- ค่าครุภัณฑ์  - ๑,๕๘๒,๐๐๐  

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๕๘๗,๖๐๐  

รวม  ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๑๖๙,๖๐๐  

รวมทั้งสิ้น  ๑๗,๘๖๙,๖๐๐  

  
  
  
  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบรายจ่าย  
เงินงบประมาณ 

แผ่นดิน  
เงินรายได้  

ผลด าเนินการ 
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
งปม.ผูกพันข้าม

ปี  
งบลงทุน                 
- ค่าครุภัณฑ์ - ๑,๕๕๖,๖๙๕.๔๒ ๕๗๖,๕๗๕.๔๒ ๒๕,๓๐๔.๕๘ ๙๘๐,๑๒๐.๐๐ 

-  ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๘๖,๑๐๒.๐๐  ๑๖,๐๘๖,๑๐๒.๐๐         ๒๐๑,๔๙๘.๐๐ - 

รวม  ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๔๒,๗๙๗.๔๒ ๑๗,๖๔๒,๗๙๗.๔๒ ๒๒๖,๘๐๒.๕๘ ๙๘๐,๑๒๐.๐๐ 

รวม 
เบิกจ่าย 
ทั้งสิ้น  

๑๗,๖๔๒,๗๙๗.๔๒ 
  
๒๒๖,๘๐๒.๕๘ 

 
๙๘๐,๑๒๐.๐๐ 

  
  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมำณที่ได รับจัดสรร จ ำนวน 
๑๗,๘๖๙,๖๐๐.๐๐ บำท ผลการเบิกจ่ายรวม จ ำนวน ๑๗,๖๔๒,๗๙๗.๔๒ บำท และคงเหล องบประมำณผูกพัน
ข ำมปี ๙๘๐,๑๒๐.๐๐ บำท เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
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รายงานผลการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เลขท่ีสัญญา/ใบส่ังซื้อ
ส่ังจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ (ราคา
กลาง) 

แหล่งเงิน 

วิธีซื้อ/จ้าง จ านวนผู้ซื้อใบเสนอราคา จ านวนผู้ยื่นเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วงเงินใน
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

วันครบ
สัญญา 

เหตผุลท่ีคัดเลือก 

งบประมาณ โดยสังเขป 

204PR65010017 เคร ่องเย็บกระดำษไฟฟำ้ 15,000.00 รำยได  เฉพำะเจำะจง   บริษัท ไอซพัพลำย จ ำกัด 14,980.00 บริษัท ไอซพัพลำย จ ำกัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 รำคำต่ ำสุด 

204PR65010010 เคร ่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 18,000 บีทียู 55,600.00 รำยได  เฉพำะเจำะจง   
บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

88,000.00 

บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 

88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 รำคำต่ ำสุด 
  เคร ่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 24,000 บีทียู 32,400.00      ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด เคทีพี มอเตอร ์ 110,445.40 

            บริษัท รุง่นรำ จ ำกัด 105,202.40 

204PR65010009 เคร ่องควบรวมสัญญำณอินเตอร์เน็ต 15,000.00 รำยได  เฉพำะเจำะจง   ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 9,951.00 

ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64 รำคำต่ ำสุด            ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด ธรำพัฒน์ 14,744.60 

            บริษัทโซลูช่ัน จ ำกัด 12,840.00 

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนำดไม่น อยกว่ำ 18 น้ิว 6,600.00 รำยได  เฉพำะเจำะจง   บริษัท ธัชกร คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 รำคำต่ ำสุด 

204PR65020001 เลนส์กล องส ำหรับกล องถ่ำยภำพและวีดีโอและ 19,900 รำยได  เฉพำะเจำะจง   ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 49,755.00 

ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด พีเอ็น ฟินนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 รำคำต่ ำสุด   ชุดไฟสตูดิโอแบบคู ่ 29,900.00      ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด ธรำพัฒน์ 54,463.00 

            ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด ปรวี 55,779.10 

204PR65020002 เคร ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส ำหรบังำนประมวลผล 55,000.00 รำยได  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 รำคำต่ ำสุด 

C23/2565 
งำนปรบัปรงุห องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร 56 ช้ัน 2 
พร อมครุภณัฑ์ประกอบ  

14,700,000 
งบประมำณ

แผ่นดิน 
e-bidding 

บริษัท นำกำโน คอนสตรั๊คช่ัน แอนด์ อินที
เรีย จ ำกัด 

บริษัท นำกำโน คอนสตรั๊คช่ัน แอนด์ อินทีเรีย 
จ ำกัด 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัต ิ

บริษัท สงิห์คอนสตรัคช่ัน แอนด์คอน
ซัลติง้ จ ำกัด 

####### 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65 รำคำต่ ำสุด 

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ไม่ผ่ำนคุณสมบัต ิ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลำย  

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลำย  

ไม่ผ่ำนคุณสมบัต ิ

บริษัท เอพทีี แอดวำนซ์ จ ำกัด บริษัท เอพทีี แอดวำนซ์ จ ำกัด ไม่ผ่ำนคุณสมบัต ิ

บริษัท สงิห์คอนสตรัคช่ัน แอนด์คอนซัลติ้ง 
จ ำกัด 

บริษัท สงิห์คอนสตรัคช่ัน แอนด์คอนซัลติ้ง 
จ ำกัด 14,500,000.00 

บริษัท ชุมรำษฎร์ วิศวกร จ ำกัด บริษัท ชุมรำษฎร์ วิศวกร จ ำกัด ไม่ผ่ำนคุณสมบัต ิ

204PR65030008 

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ เพลส แบบใช เคร ่องเดียว (EXPRESS 
WINDOW SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5) 

31,000.00 

รำยได  เฉพำะเจำะจง   บริษัท ไอซพัพลำย จ ำกัด 75,991.40 บริษัท ไอซพัพลำย จ ำกัด 
       
75,991.40  

45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65 รำคำต่ ำสุด 

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ เพลส แบบใช เคร ่องเดียว (EXPRESS 
 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5) 

45,000.00 

204PR65050008 เคร ่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 36,000 บีทียู 276,600.00 รำยได  เฉพำะเจำะจง   
บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 276,600.00 

บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 มี.ค.65 รำคำต่ ำสุด 
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204PQ65060001 เคร ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส ำหรบัจัดกำรเรียนกำรสอน 1,000,000 รำยได  e-bidding 

บริษัท ออสกำร์ เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท ออสกำร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 

980,120.00 บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 980,120.00 30 - - รำคำต่ ำสุด 

บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 
บริษัท บีแอนด์อำร์ เทคโนโลยี คอร์เปอร์
เรช่ัน จ ำกัด 

บริษัท บีแอนด์อำร์ เทคโนโลยี คอร์เปอร์เรช่ัน 
จ ำกัด 

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซสิเสต็มส ์จ ำกัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซสิเสต็มส ์จ ำกัด 

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ำกัด 

C45/2565 งำนปรบัปรงุห องประชุม 5724 คณะวิทยำกำรจัดกำร  1,587,600 รำยได  คัดเล อก 

บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

1,586,102.00 
บริษัท ซอคเก อร์กลำส แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จ ำกัด 
####### 75 6 ก.ค.65 18 ก.ค.65 รำคำต่ ำสุด ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด เคทีพี มอเตอร์  ห ำงหุ นส่วนจ ำกัด เคทีพี มอเตอร์  

บริษัท รุง่นรำ จ ำกัด บริษัท รุง่นรำ จ ำกัด 
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รายการผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
              ในการนี้ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยำกำรจัดกำร ได ด ำเนินกำรจัดซ ้อจัดจ ำงประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลกำรด ำเนินเป็นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ ้อจัดจ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได 
ด ำเนินกำรจัดซ ้อจัดจ ำงและลงนำมในสัญญำ ดังนี้  
 ๑.รำยกำรจัดซ ้อ ๙ สัญญา  เป็นจ ำนวนวงเงินทั้งสิ้น                      ๑,๕๕๖,๖๙๕.๔๒  บาท   
            ๒.รำยกำรที่ดินและสิ่งก่อสร ำง ๒ สัญญา เป็นจ ำนวนวงเงินทั้งส ิ้น     ๑๖,๐๘๖,๑๐๒.๐๐  บำท 

              รวมเงินทั้งสิ้น                   ๑๗,๖๔๒,๗๙๗.๔๒  บาท  
  
  

สรุป ผลด ำเนินกำรจัดซ ้อจัดจ ำงได ท ำสัญญำกับผู ประกอบกำรในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นไปตำมแผนแล วเสร็จมีจ ำนวน ๑๑ สัญญา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๗,๖๔๒,๗๙๗.๔๒  บาท  
 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  

ล าดับที่  รายการจ้าง  จ านวน   ร้อยละ    หมายเหตุ   

1  วิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding  ๒  ๑๘.๑๘ 
งบประมาณผูกพันข้าม
ปีจ านวน ๑ โครงการ 

2  วิธีคัดเลือก  ๑    ๙.๐๙    

3  วิธีเฉพาะเจาะจง  ๘ ๗๒.๗๓    

   รวมทั้งสิ้น  ๑๑ ๑๐๐.๐๐    
  
  

สรุป ผลด ำเนินการจัดจ้างจ ำแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ ำนวน ๑๐ โครงการ และมี
จ ำนวน ๑ โครงกำรที่ขยำยระยะเวลำและผูกพันงบประมำณข ำมปีซึ่งจะเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ซ่ึงรวม
ทั้งสิ้น ๑๑ โครงกำร ประกอบด้วย  

๑. วิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding จ ำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘  
๒. วิธีคัดเล อก จ ำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร อยละ ๙.๐๙  
๓. วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน ๘ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓  
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ปัญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรจัดซ ้อจัดจ ำง ในกำรจัดซ ้อจัดจ ำงของคณะวิทยำกำร
จัดกำรในงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สภามีมติอนุมัติให้กับ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ดังนั้นในกำรจัดซ ้อจัดจ ำงจึงต องประสำนงำนกับสำขำวิชำที่ได รับงบประมำณ กำรจัดซ ้อจัดจ ำงในแต่
ละครั้งขึ้นอยู่กับวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานสามารถ ด ำเนินการได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ด ำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาที่พบ ในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีดังนี้  

๑. ผู ขอจัดซ ้อต้องมีการเตรียมพร้อมในการด ำเนินการล่วงหน้า  
๒. มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ  
๓. ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตามความรู้ความเชี่ยวชาญ  
๕. คณะกรรมการมีภาระงานสอนและกำรบริหำรมำก 

   
แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
แนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณประจ ำปี ๒๕๖๗ เพ่ือให้การด ำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างสามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเบิกจ่ายเงินตรงตามไตรมาสแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. เมื่อหน่วยงานได้รับทราบถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วให้จัดท ำแผนก ำหนดระยะเวลา  
๒. ผู้เกี่ยวข้องก ำกับติดตามให้ด ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดมาตรฐานด้านราคาและระยะเวลา  
๔.ก ำหนดให เจ ำหน ำที่ที่เกี่ยวข องได รับกำรอบรมในกำรปฏิบัติงำนด ำนจัดซ ้อจัดจ ำงเพ ่อให เกิดควำม  
ช ำนำญในกำรปฏิบัติ  
๕. ประชุมร่วมประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


