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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  

 
 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจ าแนกตาม
หมวดรายจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้   
     

งบรายจ่าย  เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้ 

งบลงทุน       

- ค่าครุภัณฑ์  ๒,๖๔๙,๔๐๐  ๓๙๓,๒๓๐ 
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- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  - 

รวม  ๔๒,๖๔๙,๔๐๐  ๓๙๓,๒๓๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๔๒,๖๔๙,๔๐๐  ๓๙๓,๒๓๐ 
  
  
  
  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

งบรายจ่าย  
เงินงบประมาณ 

แผ่นดิน  เงินรายได้  
ผลด าเนินการ เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
งปม.ผูกพันข้าม

ปี  เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได ้

งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ ๒,๖๔๙,๔๐๐ ๓๙๓,๒๓๐ ๒,๖๔๙,๔๐๐ ๓๙๓,๒๓๐ - - 

- ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ - 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐  - - 

รวม ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ ๓๙๓,๒๓๐ ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ ๓๙๓,๒๓๐ 
  

- - 

รวม 
เบิกจ่าย 
ทั้งสิ้น  

 ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ ๓๙๓,๒๓๐       

  
  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงิน
งบประมาณ แผ่นดิน จ านวน ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท เงินรายได้ จ านวน ๓๙๓,๒๓๐ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท เงินรายได้ จ านวน ๓๙๓,๒๓๐ บาท  
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รายงานผลการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 

202PR64010024 ชุดฝึกปฏบิัติการหุ่นยนต ์ 37,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 37,000.00 
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

37,000.00 90 19 ต.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010034 เครื่องลา้งพร้อมอบแสงยูวี 11,880.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จ ากัด 11,877.00 บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จ ากัด 11,877.00 90 30 ต.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64060022 ช้ันวางเหล็กฉากเคลือบสี ขนาด 5 ช้ัน 5,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,900.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,900.00 30 15 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 

202PR64060022 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสงู 6,200.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 6,110.03 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 6,110.03 30 15 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 

202PR64030023 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ส าหรับงานประมวลผลทางดา้น
การออกแบบ) 

35,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด 35,000.00 บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีส
เต็ม จ ากัด 

35,000.00 30 28 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 

202PR64030025 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า แบบมัลติฟงัก์ชัน 15,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 13,375.00 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 13,375.00 30 28 ธ.ค. 2563 11 ม.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 

202PR64010050 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 71,400.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 71,400.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 71,400.00 90 16 ต.ค. 2563 11 ม.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 

202PR64010033 จอคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาดจอไม่น้อยกว่า 23 น้ิว 5,500.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 5,457.00 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 5,457.00 90 27 ต.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010029 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขนาดจอไม่น้อยกว่า 19.5 น้ิว 17,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 16,991.60 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 16,991.60 30 27 ต.ค. 2563 17 พ.ย. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010029 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1,000 VA 3,500.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 3,477.50 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 3,477.50 90 27 ต.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010029 เครื่องสแกนเนอร ์ขนาด A4 23,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 22,994.30 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 22,994.30 90 27 ต.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010050 เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับพกพา (MACBOOK AIR) 118,800.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 118,800.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 118,800.00 90 16 ต.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64030025 เครื่องพิมพ ์MULTIFUNCTION แบบ INKJET 11,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 9,490.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 9,490.00 30 28 ธ.ค. 2563 11 ม.ค. 2564 ราคาต่ าสุด 
202PR64010017 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 

17,000.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  เทคนิค วันสต๊อปเซล แอนเซอร์วิส 17,000.00 เทคนิค วันสต๊อปเซล แอนเซอร์วิส 17,000.00 30 14 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64010046 ตูล้ิ้นชัก 3,200.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,191.31 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,191.31 90 27 ต.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64020001 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี 12,750.00 รายได้ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 12,733.00 บริษัท ไอซพัพลาย จ ากัด 12,733.00 30 4 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64010045 เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย 267,500.00 แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด 267,500.00 บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด 267,500.00 90 16 ต.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64010021 อุปกรณป์รับเทียบ 288,900.00 แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด 288,900.00 บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด 288,900.00 90 16 ต.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
101PR64020018 เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือแบบไร้สาย 1,605,000.00 แผ่นดิน e-bidding  

บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด 
บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด (ไม่ผา่น
คุณสมบัติ) 

1,600,000.00 
 

บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด 1,600,000.00 90 16 ต.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

202PR64010043 เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพแบบหัวเดียว 308,200.00 แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง  บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากดั 308,200.00 
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด 

308,200.00 90 12 ต.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 
202PR64010019 โต๊ะเขียนแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45X60 เซนติเมตร 179,800.00 แผ่นดิน เฉพาะเจาะจง  บริษัท โบท๊บุ๊ค ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ ากัด 179,118.00 บริษัท โบท๊บุ๊ค ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
179,118.00 90 14 ต.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด 

101PR64010067 
งานปรบัปรงุหอ้งปฏิบตัิการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและการออกแบบ 

40,000,000.00 แผ่นดิน e-bidding  

บริษัท ไอ-แซฟ คอรป์อเรช่ัน 
บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติง้ 
จ ากัด 
บริษัท ที ซี คอนสทรัคช่ัน จ ากัด (ไม่ผ่าน
คุณสมบัติ) 

39,759,000.00 
39,890,000.00 

 
 

บริษัท ไอ-แซฟ คอรป์อเรช่ัน 39,759,000.00 240 16 ต.ค. 2563 2 ก.พ. 2564 ราคาต่ าสุด 
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รายการผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
              ในการนี้ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการด าเนินเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ดังนี้  
 ๑.รายการจัดซื้อ ๒๒ สัญญา 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท  
 เงินรายได้                 จ านวน ๓๙๓,๒๓๐    บาท 
                                      
           
                                        รวมเงินทั้งสิ้น              เงินงบแผ่นดิน จ านวน ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท  
                                                                     เงินรายได้      จ านวน ๓๙๓,๒๓๐  บาท  

 
  
  

สรุป ผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๒๒ สัญญา  เป็นเงินทั้งสิ้น  เงินงบแผ่นดิน ๔๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท เงินรายได้ 
จ านวน ๓๙๓,๒๓๐ บาท 
 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  

ล าดับที่  รายการจ้าง  จ านวน   ร้อยละ    หมายเหตุ   

1  วิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding  ๒     ๒๙  

2  วิธีเฉพาะเจาะจง  ๒๐  ๗๑    

   รวมทั้งสิ้น  ๒๒ ๑๐๐    
  
  

สรุป ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๒๒ โครงการ 
     

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สภามีมติอนุมัติให้กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องประสานงานกับสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละครั้งขึ้นอยู่กับวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานสามารถ ด าเนินการได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาที่พบ ในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างมี
ดังนี้  

๑. ผู้ขอจัดซื้อต้องมีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการล่วงหน้า  
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๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ  
๓. ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตามความรู้ความเชี่ยวชาญ  
๕. คณะกรรมการมีภาระงานสอนและการบริหารมาก 

แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  แนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือให้การด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างสามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนเบิกจ่ายเงินตรงตามไตรมาสแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. เมื่อหน่วยงานได้รับทราบถึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วให้จัดท าแผนก าหนดระยะเวลา  
๒. ผู้เกี่ยวข้องก ากับติดตามให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดมาตรฐานด้านราคาและระยะเวลา  
๔.ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เกิดความ  
ช านาญในการปฏิบัติ  
๕. ประชุมร่วมประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


