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รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเภท หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังและศึกษา
กฏเกณฑ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการ  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานโดยการศึกษารายละเอียดเพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการแข่งขันกันสูงจึงท าให้เศริษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวมากขึ้นในด้านการจัดหาพัสดุต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความ
เจริญเติบโตและขยายการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ 
 มหาวิทยาลัยเน้นความถูกต้องให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่
พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านักและด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 ๓. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
 ๔. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจา้ง หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสมัพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสด ุ
 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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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยจ าแนกตาม
หมวดรายจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้  
   

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 
งบลงทุน   

- ค่าครุภัณฑ์ ๒๖,๕๖๖,๔๗๕.๐๐ ๒๔,๔๑๒,๙๗๐.๕๐ 
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓๒๑,๖๙๓,๑๓๘.๖๑ ๒๗๗,๘๓๔,๖๘๑.๓๘ 

รวม   
รวมทั้งสิ้น ๖๕๐,๕๐๗,๒๖๕.๔๙ 

 
 
 
 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน  
756,679,365.49  บาท ผลการเบิกจ่ายร่วม จ านวน ๖๕๐,๕๐๗,๒๖๕.๔๙  บาท คงเหลืองบประมาณ
ผูกพันข้ามปี  ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  จ านวน ๑๐๖,๑๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท  ผลการด าเนินการในงบลงทุนประจ าปี 
๒๕๖๓ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 

งบรายจ่าย 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

ผลด าเนินการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
งปม. ผูกพันข้าม 

๖๔ และ ๖๕ 
งบลงทุน           
-  ค่าครุภัณฑ์ ๒๖,๕๖๖,๔๗๕.๐๐ ๒๔,๔๑๒,๙๗๐.๕๐ ๕๐,๙๗๙,๔๔๕.๕๐ ๐.๐0   
-  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๓๒๑,๖๙๓,๑๓๘.๖๑ ๒๗๗,๘๓๔,๖๘๑.๓๘ ๕๙๙,๕๒๗,๘๑๙.๙๙ ๐.๐๐ ๑๐๖,๑๗๒,๑๐๐.๐๐ 

รวม ๓๔๘,๒๕๙,๖๑๓.๖๑ ๓๐๒,๒๔๗,๖๕๑.๘๘ ๖๕๐,๕๐๗,๒๖๕.๔๙ ๐.๐๐   
รวม

เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

๖๕๐,๕๐๗,๒๖๕.๔๙       
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C01/2563 จ้างทีป่รึกษาบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP Enterprise Resource Planning) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่าย ลักษณะ ๓ มติิและระบบบัญชีต้นทุนรายกจิกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2,490,000.00      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั 2,490,000.00       บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั 2,490,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด

C02/2563 จ้างท าความสะอาดอาคารศูนย์วทิยบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน  25631,132,488.00      รายได้ E-bidding บริษทั เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วสิ จ ากดั 1,078,560.00       บริษทั เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วสิ จ ากดั 1,078,560.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เจเอสพ ีคลีนนิ่ง จ ากดั บริษทั เจเอสพ ีคลีนนิ่ง จ ากดั 1,344,000.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จักรคลีน เซฟต้ี
บริษทั พ.ีเอส. เจนเนอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั
บริษทั ราชาโยค จ ากดั
บริษทัรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อนิเตอร์การ์ด จ ากดั
บริษทั ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั ซีทูเอฟ จ ากดั
บริษทั รักษาความปลอดภัย จิณณพดั จ ากดั
บริษทั ไอเดีย คลีนนิ่ง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี.เจ.เซอร์วสิ 2018

C03/2563 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน  25634,802,400.00 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั บริษทัรักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั 4,400,000.00       บริษทัรักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั4,400,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลินนิ่ง จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลินนิ่ง จ ากดั 4,500,000.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สสบายยิ่งรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สสบายยิ่งรุ่งเรืองทรัพย์ 4,450,000.00       

C04/2563 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 25633,192,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั 3,192,000.00       บริษทั รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากดั3,192,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั รักษาความปลอดภัย พ.ีท.ีพ.ี เจเนอรัล จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย พ.ีท.ีพ.ี เจเนอรัล จ ากดั 3,389,760.00       
บริษทั รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากดั 3,492,480.00       

C05/2563 จ้างปรับปรุงห้องส านักงานชั้น 5 และห้องสุขา ชั้น 5 วทิยาลัยสหเวชศาสตร์   ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมทุรสงคราม 2,105,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ท.ีท.ีเอส.เอน็จิเนียร่ิง (2004) จ ากดั บริษทั ท.ีท.ีเอส.เอน็จิเนียร่ิง (2004) จ ากดั 3,114,954.45       บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,104,902.97       120 1 ต.ค 2562  28 ม.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ราชคราม การช่าง จ ากดั บริษทั ราชคราม การช่าง จ ากดั 1,553,860.00       
บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,104,902.97       

C06/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องพกัอาจารย์และห้องรับรองส าหรรับผู้มาติดต่อ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑,๓,๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4,000,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 3,990,000.00       บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 3,990,000.00       30 3 ต.ค 2562 2 พ.ย 2562 ราคาต่ าสุด
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 3,995,000.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง 4,000,000.00       

C07/2563 จ้างระบบวเิคราะห์ประมวลผลและสรุปข้อมลูผลงานตีพมิพ ์ (SciVal) 1,204,250.25      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง Elsevier (Singapore) Pte Lid. Elsevier (Singapore) Pte Lid. 1,204,250.25       Elsevier (Singapore) Pte Lid. 1,204,250.25       60 1 ต.ค 2562 29 พ.ย 2562 ราคาต่ าสุด

C08/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวดัอดุรธานี ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน  2563583,200.00        รายได้ E-bidding บริษทั รักษาความปลอดภัย วคิตอร่ี การ์ด จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย วคิตอร่ี การ์ด จ ากดั 583,200.00          บริษทั รักษาความปลอดภัย วคิตอร่ี การ์ด จ ากดั 583,200.00         366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั รักษาความปลอดภัย เอส.เอน็.ว.ีอนิเตอร์.การ์ด จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย เอส.เอน็.ว.ีอนิเตอร์.การ์ด จ ากดั 635,580.00          
บริษทั รักษาความปลอดภัย เอส.เอน็.ว.ีการ์ด จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย เอส.เอน็.ว.ีการ์ด จ ากดั 626,320.00          

C09/2563 จ้างท าความสะอาดอาคารศูนย์สุขภาพและกฬีา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 1,152,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั พ.ีเอส.เอน็. (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั พ.ีเอส.เอน็. (ประเทศไทย) จ ากดั 1,140,192.00       บริษทั พ.ีเอส.เอน็. (ประเทศไทย) จ ากดั 1,140,192.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั รักษาความปลอดภัย พซีีไอ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย พซีีไอ เซอร์วสิ จ ากดั 1,309,680.00       
บริษทั รักษาความปลอดภัย พทีี(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภัย พทีี(ไทยแลนด์) จ ากดั 1,309,680.00       

C10/2563 จ้างติดต้ังระบไฟฟา้ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม
C11/2563 จ้างติดต้ังระบไฟฟา้ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม
C12/2563 จ้างติดต้ังระบไฟฟา้ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม

         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    
โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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C13/2563 จ้างกอ่สร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวทิยาลัยนานาชาติ  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม   2,000,000.00      รายได้ E-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วฒิุกร เทรดด้ิง บริษทั 1555 บิซ จ ากดั 1,687,893.97       บริษทั 1555 บิซ จ ากดั 1,687,893.97       90 21 ต.ค 2562 19 ม.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั บลูเคอร์ จ ากดั บริษทั พ.ีเจ.แอนด์ แอล. กอ่สร้าง จ ากดั  -
บริษทั ทรายชลทิศ จ ากดั บริษทั วนั สต็อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  -
บริษทั ปาล์ม คอน จ ากดั บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 1,990,200.00       
บริษทั แมทเท็น จ ากดั บริษทั ธารามนต์ วศิวกรรม จ ากดั
บริษทั ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั พ.ีเจ.แอนด์ แอล. กอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั สมาร์ท แมททีเรียล จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วสิ จ ากดั 
บริษทั วนั สต็อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั เอสบี อเิล็คทริค จ ากดั
บริษทั ภควตั พฒันา จ ากดั
บริษทั แอปเปิล เอก็เปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโสยี จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั เพอสเพคเทค จ ากดั
บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 
ริษทั ขีดขิน จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเขาพลองแมชชินนาร่ี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั นครอบุล เอน็จีเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ท่าพระคอนสตรัคชั่น
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บ้านแพงทรัพย์คอนกรีต
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรูญ-ไสว วศิวกรรม
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัพรนภัสคอนสตรัคชั่น
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
บริษทั เทพนครสตีล โปรดัก จ ากดั
บริษทั สุจงดี จ ากดั
บริษทั อารีย์กฤษณ์ จ ากดั
บริษทั ธารามนต์ วศิวกรรม จ ากดั
บริษทั ซุพเทค จ ากดั

วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    

โดยสบัเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา
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1/2563 ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตฯ 5,500,000 รายได้ e-bidding บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั 5,493,000.00       บริษทั ซิสเนคอนิฟอเมชัน่ จ ากดั 5,480,000 30 วนั 08/10/2562 07/11/2562 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 5,480,000.00
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)
บริษทัว.ีเอส.คลีนนิ่งจ ากดั

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญาจ านวนผู้ยนืเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ  ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ
 เหตผุลที่

คัดเลอืก    
โดยสบัเขป

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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C14/2563 จ้างกอ่สร้างอฒัจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม 100,000,000.00 รายได้ e-bidding บริษทั ฟวิเจอร์คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 99,780,008.00   บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 99,780,008.00  600 8 พ.ย 2562 30 ม.ิย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษทั บลูเคอร์ จ ากดั
บริษทั ธญัญ กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั วฒัโนชาการกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั เวลิด์ เดสคอน จ ากดั
บริษทั ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั อาชานิ จ ากดั
บริษทั โปรเจ็กท์ อนิเตอร์เทค จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั เอน็.เอส.เจ คอนสตร๊ัคชั่น จ ากดั
บริษทั สยามธรรมนนท์ จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั นิลแสงศักด์ิ จ ากดั
บริษทั บิลด์ อพั เลเวล จ ากดั
ห้างหุน่ส่วนจ ากดั ณัชชา กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น 
บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขาพลองแมชชินนาร่ี
 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
 บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ากดั 
บริษทั ยูนิคอน พลัส จ ากดั
บริษทั เค.เอส. ริชเชส จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อบุลมนตรีกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โอเนฟ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์พฒันากอ่สร้าง (1970)
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
บริษทั เมยวดี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ศักดินนท์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 3 บ.ใบใหญ่ กอ่สร้าง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   

 โดยสบัเขป
 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
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C15/2563 จ้างติดต้ังไฟส่องสวา่งภายในบริเวณ ศูนย์การศึกษาจังหวดัอดุรธานี 1,000,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เครือคุณ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เครือคุณ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง 999,100.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เครือคุณ เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง 999,100.00      120 20 พ.ย 2562  9 ม.ีค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เค.เค.ยู.เพาเวอร์เอน็จิเนียร่ิง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เค.เค.ยู.เพาเวอร์เอน็จิเนียร่ิง 999,900.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วสิาทรการโยธา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วสิาทรการโยธา 1,000,000.00     

C16/2563 จ้างปรับปรุงพระต าหนักสายสุทธานภดล อาคาร 27  5,900,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ทีมวศิวค์อนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั ทีมวศิวค์อนสตรัคชั่น จ ากดั 5,987,448.08     บริษทั โฮช(ิไทย) จ ากดั 5,894,085.49   90 19 พ.ย 2562 16 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,955,037.78     
บริษทั โฮช(ิไทย) จ ากดั บริษทั โฮช(ิไทย) จ ากดั 5,894,085.49     

C17/2563 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองแมข่่ายเสมอืนและระบบส ารองข้อมลู 850,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ไอที อนิโนเวชั่น จ ากดั บริษทั ไอที อนิโนเวชั่น จ ากดั 909,500.00       บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั 830,000.00      307 28 พ.ย 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั 840,000.00       
บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั 830,000.00       

C18/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสมนุไพร ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมทุรสงคราม 2,320,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เอชเจ็ดสิบห้า ดีไซน์บิลด์ จ ากดั บริษทั เอชเจ็ดสิบห้า ดีไซน์บิลด์ จ ากดั 3,200,560.00     บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,310,000.00   120  28 พ.ย 2562 27 ม.ีค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,310,000.00     
บริษทั ราชคราม การช่าง จ ากดั บริษทั ราชคราม การช่าง จ ากดั 2,650,430.00     

C19/2563 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ Data Center และ  ห้องกระจายสัญญาณหลักประจ าตึก925,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ควอลิต้ี เอช จ ากดั บริษทั ควอลิต้ี เอช จ ากดั 919,986.00       บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 899,870.00      307 28 พ.ย 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 909,500.00       
บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 899,870.00       

วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   

 โดยสบัเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา
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2/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา จ านวน 60 เคร่ือง 1,959,000 รายได้ e-bidding บริษทั เอสเค เดเวลอปเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั บริษทั เอสเค เดเวลอปเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั 1,959,000 บริษทั พษิณุโลกไอทีซิต้ี จ ากดั 1,950,000 45 วนั 20/11/2562 04/01/2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มณีอเิล็กทรอนิกส์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มณีอเิล็กทรอนิกส์ 1,955,400
บริษทั พษิณุโลกไอทีซิต้ี จ ากดั บริษทั พษิณุโลกไอทีซิต้ี จ ากดั 1,950,000
บริษทั ตรัยจักรกล จ ากดั
บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั สยามอนิทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั อนิฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั คอม เทรดด้ิง จ ากดั
บริษทั นิวเทคโนโลยี่อนิฟอร์เมชั่น จ ากดั
บริษทั เท็น ซอฟท์ จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ท-ีได คอมพวิเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั ออล อาร์ม จ ากดั
บริษทั จอย วชิั่น จ ากดั
บริษทั ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากดั
บริษทั นัมเบอร์วนั คอมพวิเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ซิสเต็มส์ พ ีจ ากดั
บริษทั บิซ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั
บริษทั บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั อทิธ ิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ไอที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั
บริษทั ภูดิศณ์เทค จ ากดั
บริษทั นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั เอสเอม็ทีว ีโฮมอเีล็คทริค จ ากดั
บริษทั เอสเค เดเวลอปเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั เอส59 เอน็จิเนียร่ิง พลัส จ ากดั
บริษทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั ไอแพค็โปรเฟสชั่นแนลไอที จ ากดั
บริษทั ออวด้ิา จ ากดั
บริษทั เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จ ากดั
บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
บริษทั ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากดั
แปซิฟกิ พลัส ไอที
บริษทั แอดไวซ์ คลองขลุง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มณีอเิล็กทรอนิกส์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ปิติพงษว์ศิวกรรม
ร้านเออร์บานา พาณิชย์

         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
เลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ

วงเงิน
งบประมาณ 

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ
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C20/2563 จ้างพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการข้อมลูขนานใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา ระบบงานวจิัยและระบบงานประกนัคุณภาพ ระยะที ่๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 46,000,000.00    รายได้  วธิคัีดเลือก บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั 45,988,600.00     บริษทั ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากดั 45,988,600.00               290 2 ธ.ค 2562  16 ก.ย 2563  ราคาต่ าสุด 
บริษทั เอ-โฮสต์ จ ากดั บริษทั เอ-โฮสต์ จ ากดั 47,989,500.00     
บริษทั วสิดอม วาสท์ จ ากดั บริษทั วสิดอม วาสท์ จ ากดั 48,995,300.00     

C21/2563 จ้างปรับปรุงส านักงานอธกิารบดี ชั้น 4 2,600,000.00     รายได้  วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 2,635,390.23       ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 2,596,741.46                 60  11 ธ.ค 2562   2 ก.พ 2563  ราคาต่ าสุด 
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,616,541.62       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 2,596,741.46       

C22/2563 จ้างปรับปรุงพืน้ท่ีดาดฟา้ อาคาร 34  5,000,000.00     รายได้  วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 5,073,434.93       ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 4,990,000.00                 45 11 ธ.ค 2562   25 ม.ค 2563  ราคาต่ าสุด 
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,034,738.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 4,990,000.00       

วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน ธนัวาคม  2562

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    
โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา
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3/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนด้านกราฟฟกิ 3,491,838 รายได้ e-bidding บริษทั อเีกิล้ ออฟฟชิ มเีดีย จ ากดั บริษทั อเีกิล้ ออฟฟชิ มเีดีย จ ากดั 3,495,800.00 บริษทั อเีกิล้ ออฟฟชิ มเีดีย จ ากดั 3,491,838.00   120 วนั 18/12/2562 16/04/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จ ากดั บริษทั แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จ ากดั 3,491,838.00
บริษทั วนัพลัส ฮับ จ ากดั บริษทั วนัพลัส ฮับ จ ากดั 3,499,300.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ควอลิที ไอที เซอร์วสิ
 บริษทั โอเชี่ยนการ์เด้น คอร์ปอเรท จ ากดั
บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั
 บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
 บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั อนิฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั จอย วชิั่น จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทัอนิเทกริทิ เมเนจเมน้ท์ จ ากดั
บริษทั ไทย เซ็นเตอร์ คอมโพเนนท์ พาร์ท จ ากดั
บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
 เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
 แปซิฟกิ พลัส ไอที

4/2563 อปุกรณ์เครือข่ายไร้สายและอปุกรณ์กระจายสัญญาณ 1,790,000 รายได้ e-bidding บริษทั ซันดาต้าคอมม ์จ ากดั บริษทั ซันดาต้าคอมม ์จ ากดั 1,798,000.00       บริษทั ซันดาต้าคอมม ์จ ากดั 1,798,000.00   120 วนั 18/12/2563 17/03/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซิสเต็ม เอส จ ากดั บริษทั ซิสเต็ม เอส จ ากดั 1,829,000.00       
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั
บริษทั ซิต้ี เทค เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
 บริษทั ออล แลนเน็ต จ ากดั
 บริษทั ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากดั
 บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั ไอที เอน็จิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากดั
 บริษทั เบสท์คิวพกีรุ๊ป จ ากดั
บริษทั ปลาทูดอทคอม จ ากดั
บริษทั จีกูด๊ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เทคซิกซ์ต้ีไฟว ์จ ากดั

6/2563 ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตแบบ 4.395,000 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 4,395,000.00       บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 4,395,000.00   30 วนั 25/12/2562 24/1/2563 ราคาต่ าสุด
Hyper-Converged พร้อมอปุกรณ์ บริษทั ซี เอม็ บี รัชดาเซลล์ จ ากดั บริษทั ซี เอม็ บี รัชดาเซลล์ จ ากดั 4,398,000.00       

บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อนิเตอร์เนต จ ากดั 4,400,000.00       

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก    
โดยสบัเขป

ประจ าเดอืน ธนัวาคม  2562

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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C23/2563 จ้างปรับปรุงห้องส านักงานกองนโยบายและแผน 1,900,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,898,000.00         บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,898,000.00      30 10 ม.ค 2563 9 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,917,365.11         
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 1,915,520.05         

C24/2563 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงผิวถนนภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  300,000.00      รายได้ วธิเิชิญชวนทัว่ไป บริษทั พเีคเอม็ พฒันา 19 จ ากดั บริษทั พเีคเอม็ พฒันา 19 จ ากดั 299,900.00           บริษทั พเีคเอม็ พฒันา 19 จ ากดั 299,900.00        30 11 ม.ค 2563 9 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั อาร์คิเน็ท จ ากดั บริษทั นพ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 250,000.00           
บริษทั นพ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 300,000.00           
บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั 270,000.00           
บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั

C25/2563 จ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการกฬีาอเนกประสงค์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  2,700,000.00    รายได้ วธิเิชิญชวนทัว่ไป บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 2,697,000.00         บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 2,697,000.00      60 11 ม.ค 2563 10 ม.ีค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ เอสโซวเิอทส์ จ ากดั บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ เอสโซวเิอทส์ 

จ ากดั
2,700,000.00         

บริษทั พ ีเอส เอม็ ซี จ ากดั บริษทั พ ีเอส เอม็ ซี จ ากดั 2,700,000.00         
บริษทั พเีคเอม็ พฒันา 19 จ ากดั บริษทั หนึ่งแปด ดีไซน์ จ ากดั 2,700,000.00         
บริษทั หนึ่งแปด ดีไซน์ จ ากดั บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 2,700,000.00         
บริษทั อาร์คิเน็ท จ ากดั บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั 2,500,000.00         
บริษทั นพ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั -                     
บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั -                     
บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั -                     

C26/2563 จ้างทาสีอาคาร 32 และอาคาร 34   1,200,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอเวร์ิค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอเวร์ิค 1,199,220.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอเวร์ิค 1,199,220.00      30 15 ม.ค 2563 15 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 1,294,896.90         
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,248,101.25         

C27/2563 จ้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    1,930,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 1,924,616.13         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 1,924,616.13      30 15 ม.ค 2563 15 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 1,943,638.54         
เอก วรานนท์การช่างและโฆษณา เอก วรานนท์การช่างและโฆษณา 1,956,041.26         

C28/2563 จ้างออกแบบทางเดินมหีลังคา  (Cover way) ภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม300,000.00      รายได้ วธิเิชิญชวนทัว่ไป บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 298,000.00           บริษทั เกษมดีซายน์ แอด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 298,000.00        60 11 ม.ค 2563 10 ม.ีค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ทริปเปิล อนิสเปคเตอร์ จ ากดั บริษทั หนึ่งแปด ดีไซน์ จ ากดั 300,000.00           
บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ เอสโซวเิอทส์ จ ากดั 300,000.00           

บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั บริษทั เอม็ เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 300,000.00           
บริษทั หนึ่งแปด ดีไซน์ จ ากดั บริษทั เอทีเอน็ ทีม จ ากดั 290,000.00           
บริษทั พเีคเอม็ พฒันา 19 จ ากดั -                     
บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ เอสโซวเิอทส์ จ ากดั -                     

C29/2563 จ้างปรับปรุงห้องตรวจสอบภายในและหลังคาโรงช่าง   900,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ส.บุญเรือง กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ส.บุญเรือง กรุ๊ป จ ากดั 900,000.00           บริษทั ส.บุญเรือง กรุ๊ป จ ากดั 900,000.00        30 24 ม.ค 2563 23 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สนธยา อเิล็คทริค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สนธยา อเิล็คทริค 920,645.00           
บริษทั อพีเีอม็อ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั อพีเีอม็อ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 925,412.18           

C30/2563 จ้างปรับปรุงระบบภายใน ชั้น 4 อาคาร 32 2,836,000.00    รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 2,782,000.00         บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 2,782,000.00      30 24 ม.ค 2563 23 ก.พ 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ควอลิต้ี เอซ จ ากดั บริษทั ควอลิต้ี เอซ จ ากดั 2,835,500.00         
บริษทั ซันดาต้าคอมม ์จ ากดั -                     

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน มกราคม 2563

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ 
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
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5/2563 กล้องวงจรปิด 738,032.50 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ออโต้ซิคิวริต้ีเทคโนโลยี จ ากดั บริษทั ออโต้ซิคิวริต้ีเทคโนโลยี จ ากดั 738,032.50         บริษทั ออโต้ซิคิวริต้ีเทคโนโลยี จ ากดั 738,032.50      30 วนั 07/01/2563 07/02/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั สยามอนิเตอร์เซ้นเตอร์ จ ากดั บริษทั สยามอนิเตอร์เซ้นเตอร์ จ ากดั 1.236,920
บริษทั ภีระพงศ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั ภีระพงศ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 985,577.00         

7/2563 รถนั่งส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 850,000 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั โตโยต้า เมอืงนนท์ จ ากดั บริษทั โตโยต้า เมอืงนนท์ จ ากดั 850,000.00         บริษทั โตโยต้า เมอืงนนท์ จ ากดั 850,000.00      30 วนั 30/01/2563 20/02/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั โตโยต้ากาญจนเทพ จ ากดั บริษทั โตโยต้ากาญจนเทพ จ ากดั 869,000.00
บริษทั โตโยต้า เอกนิมติไทย จ ากดั บริษทั โตโยต้า เอกนิมติไทย จ ากดั 879,000.00         

8/2563 ข้อสอบ Oxford Online Placemrnt Test 2,000,000 รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอด็ยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีเอด็ยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 2,000,000.00       บริษทั ซีเอด็ยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 2,000,000.00   30 วนั 24/02/2563 24/03/2563 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563

ประจ าเดอืน มกราคม 2563

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขทีส่ญัญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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C31/2563 จ้างโครงการจัดอนัดับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  1,300,000.00     รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง Qs Quacquarelli Symonds Limited Qs Quacquarelli Symonds Limited 1,300,000.00       Qs Quacquarelli Symonds Limited 1,300,000.00      180 13 ก.พ 2563 11 ส.ค 2563  -
(QS World University Ranking : QS Stars) 

C32/2563 จ้างปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณเคาเตอร์เซอร์วสิด้านหน้า 2,600,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 2,574,955.00       บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 2,574,955.00      90 14 ก.พ 2563  14 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 บริษทั ควอลิต้ี เอซ จ ากดั บริษทั ควอลิต้ี เอซ จ ากดั 2,589,935.00       

บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 2,585,013.00       
C33/2563 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์(Asphalt)   15,000,000.00    รายได้ e-bidding บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั 14,980,000.00      บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั 14,980,000.00     180 14 ก.พ 2563  12 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด

ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมทุรสงคราม บริษทั เสริฐการโยธา จ ากดั บริษทั ชินาภัค คอนกรีต จ ากดั  -
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัณรงค์ศักด์ิ มารีกนั แอนด์ ซัน บริษทั โปร เอว ีจ ากดั 14,995,000.00      
บริษทั ปาล์ม คอน จ ากดั
บริษทั โปรเจ็กท์ อนิเตอร์เทค จ ากดั
บริษทั ไอคอน สมาร์ท จ ากดั
บริษทั ดีไลท์ต้ิง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั กมิ แซ จุ้ย จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โคราชพฒันะ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนนวพร
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ท่าพระคอนสตรัคชั่น
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 3 บ.ใบใหญ่ กอ่สร้าง
บริษทั ชินาภัค คอนกรีต จ ากดั
บริษทั พ ีเอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์
บริษทั โตวนัทรานสปอร์ต จ ากดั
บริษทั ศิริไพบูลย์ พฒันาการ จ ากดั
บริษทั ชุมราษฎร์ วศิวกรรม จ ากดั
บริษทั โปร เอว ีจ ากดั
นาทระเบียบ

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2563

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
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8/2563 ข้อสอบ Oxford Online Placemrnt Test 2,000,000 รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 30 วนั 24/02/2563 24/03/2563 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2563

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
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C34/2563 จ้างพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ (MIS)  1,000,000.00     รายได้ e-bidding บริษทั ซีซีเอม็ ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทั ซีซีเอม็ ซิสเต็มส์ จ ากดั 822,500.00          บริษทั ซีซีเอม็ ซิสเต็มส์ จ ากดั 822,500.00        210  2 ม.ีค 2563 28 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั อลัฟา่-บี คอมพแ์อนด์ลิงค์ จ ากดั บริษทั ว ีไวซ์ ไอที จ ากดั 850,000.00          
บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากดั บริษทั อลัฟา่-บี คอมพแ์อนด์ลิงค์ จ ากดั 917,846.00          
บริษทั เจ-บิค๊ส์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เวอร์ชวล ลีริคส์ จ ากดั 989,500.00          
บริษทั บีทามส์ โซลูชั่น จ ากดั บริษทั โฟล ดิจิทัล จ ากดั
บริษทั บางกอก เวบ็ โซลูชั่น จ ากดั บริษทั เจเอม็ แอนด์ เจเอม็ โซลูชั่น จ ากดั
บริษทั โกอิง้เจ็ส จ ากดั
บริษทั รามอนิทราซอฟต์ จ ากดั
บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากดั
บริษทั ดิ เอกซ์แพนชั่น จ ากดั
บริษทั เอไจล์ แร็พ จ ากดั
บริษทั เวอร์ชวล ลีริคส์ จ ากดั
บริษทั ซิกมา่ ไนซ์ อนิโนเวชั่น จ ากดั
บริษทั ดีดี ซูพรีม จ ากดั
บริษทั เจเอม็ แอนด์ เจเอม็ โซลูชั่น จ ากดั
บริษทั ว ีไวซ์ ไอที จ ากดั
บริษทั ซอฟท์แวร์ แอดวานซ์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เมจิกเทคโซลูชั่น จ ากดั
บริษทั โฟล ดิจิทัล จ ากดั
บริษทั ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อตุรดิตถ์ เอส.ดี. คอมพวิเตอร์
บริษทัธนภูม ิอนิฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั

C35/2563 จ้างเปล่ียนพืน้ลู่วิ่งสนามฟตุซอล 2,000,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,998,760.83       บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,998,760.83      45 2 ม.ีค 2563 16 เม.ย 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 2,024,765.66       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 2,014,116.06       

C36/2563 จ้างปรับปรุงหอพกันักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม 3,600,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 3,598,433.86       บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 3,598,433.86      60 12 ม.ีค 2563 10 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ โอ ไอ รวมช่าง 3,598,573.06       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 3,600,000.00       

C37/2563 จ้างติดต้ังเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง High Mast สูง 20 เมตร 3,000,000.00     งบแผนดิน e-bidding บริษทั ซี แอนด์ เอม็ เปอร์สเปคชั่น จ ากดั บริษทั ซี แอนด์ เอม็ เปอร์สเปคชั่น จ ากดั 2,998,050.00       บริษทั ซี แอนด์ เอม็ เปอร์สเปคชั่น จ ากดั 2,998,050.00      45 11 ม.ีค 2563 25 เม.ย 2563 ราคาต่ าสุด
พร้อมระบบควบคุม หลอดไฟส่องสวา่ง ชนิด 400 วตัต์ บริษทั เอส.เอน็.กรุ๊ป(2006) จ ากดั บริษทั เอส.เอน็.กรุ๊ป(2006) จ ากดั 3,029,334.00       

บริษทั โมเดิร์น คอมพล็ท จ ากดั บริษทั โมเดิร์น คอมพล็ท จ ากดั 3,011,085.00       

วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา
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C38/2563 จ้างปรับปรุงพืน้อาคาร 26 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 2,3 และ 4) 8,050,000.00     งบแผนดิน e-bidding บริษทั เคมสิท์ จ ากดั บริษทั เคมสิท์ จ ากดั 7,070,000.00       บริษทั เคมสิท์ จ ากดั 7,070,000.00      90 25 ม.ีค 2563 22 ม.ิย 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เสริมบริพตัรกอ่สร้าง วศิวกรรม บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 7,781,255.26       บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 7,781,255.26      
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หุน่สิริ กอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หุน่สิริ กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีแซด มเีดีย ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีแซด มเีดีย
บริษทั ดีเอม็ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเอม็ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั บลูเคอร์ จ ากดั บริษทั บลูเคอร์ จ ากดั
บริษทั เอฟ เอม็ จี โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั เอฟ เอม็ จี โฮลด้ิง จ ากดั
บริษทั ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั โอเบ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั โอเบ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั จี.พ.ีเค.คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั จี.พ.ีเค.คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั วอล์คเกอร์ เอสเตท จ ากดั บริษทั วอล์คเกอร์ เอสเตท จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดับริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั เฟร์ิสคอน คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั เฟร์ิสคอน คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั
บริษทั ดีดี ท๊อป เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั บริษทั ดีดี ท๊อป เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เสริมบริพตัรกอ่สร้าง วศิวกรรม
บริษทันครอนิทร์วฒันาจ ากดั บริษทันครอนิทร์วฒันาจ ากดั
บริษทั ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั เอพ ีคอนสตรัคชั่น บิส จ ากดั บริษทั เอพ ีคอนสตรัคชั่น บิส จ ากดั
บริษทั บ.ีเอน็.บิวด์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั บ.ีเอน็.บิวด์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั แอด็วานซ์ไดร์ฟ จ ากดั บริษทั แอด็วานซ์ไดร์ฟ จ ากดั
บริษทั แนบ๊อบ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จ ากดั บริษทั แนบ๊อบ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จ ากดั
บริษทั เดค อนิ คอน จ ากดั บริษทั เดค อนิ คอน จ ากดั
บริษทั ขีดขิน จ ากดั บริษทั ขีดขิน จ ากดั
บริษทั เลิฟ อนิโนเวชั่น คอนกรีต จ ากดั บริษทั เลิฟ อนิโนเวชั่น คอนกรีต จ ากดั
บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั
บริษทั หลังคา ๙๙ จ ากดั บริษทั หลังคา ๙๙ จ ากดั
บริษทั เอซี บิลด้ิง เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั เอซี บิลด้ิง เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั มะลิทอง จ ากดั บริษทั มะลิทอง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัชัยพฒันศุภกจิ ห้างหุน้ส่วนจ ากดัชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดันาทระเบียบ ห้างหุน้ส่วนจ ากดันาทระเบียบ

วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   

 โดยสบัเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา
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9/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดพกพาจ านวน 80 เคร่ือง 631,600.00      รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ ากดั 631,600.00         บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ ากดั 631,600.00      15 วนั 2 ม.ีค. 2563 17 ม.ีค.2563 ราคาต่ าสุด

10/2563 หุน่จ าลอง จ านวน 4 รายการ 649,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั อพัไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากดั บริษทั อพัไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากดั 649,000.00         บริษทั อพัไรท์ ซิมมเูลชั่นจ ากดั 649,000.00      90 วนั 17 ม.ีค.2563 15 ม.ิย. 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เกรท เมด พลัส จ ากดั บริษทั เกรท เมด พลัส จ ากดั 649,220.00         
ห้างห้นส่วนจ ากดั สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล
บริษทั เลิศวลัิยแอนด์ซันส์ จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั มริาเคิลแอนด์บราเธอร์

บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั

บริษทั โกลด์ เมด พลัส เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั ท.ีเอส.พ ี168 คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั เคทีพ ีน าโชค จ ากดั
บริษทั สยามเมดิไวซ์ จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

11/2563 ระบบแสดงภาพความละเอยีดสูง 2,100,000.00    รายได้ e-bidding บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 2,100,000.00       บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 2,100,000.00   45 วนั 13 ม.ีค.2563 27 เม.ย. 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เจ นันตา ธรุกจิ จ ากดั บริษทั เจ นันตา ธรุกจิ จ ากดั 2,270,000.00       
บริษทั คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จ ากดั บริษทั คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จ ากดั 2,170,000.00       

12/2563 ป้ายประสัมพนัธ ์LED OUTDOOR FULL COLOR 2,000,000.00    รายได้ e-bidding บริษทั ดีไลท์ต้ิง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษทั ดีไลท์ต้ิง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 1,966,000.00       บริษทั ดีไลท์ต้ิง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั1,966,000.00   60 วนั 17 ม.ีค. 2563 16 พ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด
 บริษทั ซัน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษทั แซนด้ี อนิเตอร์เนชั่นแนล เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั 1,350,000.00       
 บริษทั เอว ีเทค ซีสเต็มส์ จ ากดั บริษทั สมาร์ทอมิเมจอนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ ากดั 1,975,000.00       
 บริษทั ไพรออริต้ี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั บริษทั แอลอดีีโปรเซ็นเตอร์ จ ากดั 1,380,000.00       
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั แซนด้ี อนิเตอร์เนชั่นแนล เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั
บริษทั โอแอลอดีี จ ากดั
บริษทั ทีซีเอม็ เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั เอดับบลิว9000 จ ากดั
บริษทั พ.ี8 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ออวด้ิา จ ากดั
บริษทั เรเวนิว เอก็ซ์เพรส จ ากดั
บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
บริษทั พชิญ์สินี กรุ๊ป จ ากดั
บริษทัเทคโนโลยี แอลอดีี จ ากดั
บริษทั อนิโปรเกรสซีฟเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั เค.เอส. ริชเชส จ ากดั

รายการจดัซ้ือเลขทีส่ญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป

ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญาจ านวนผู้ยืน่เสนอราคาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา วิธซ้ืีอ/จา้ง
แหลง่เงิน

งบประมาณ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)
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บริษทั เอเชี่ยนมเีดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ศรีลักษมโีชค จ ากดั
บริษทั รอยัล ยูนิเวอร์แซล แมเนจเมนท์ (รัม) จ ากดั
บริษทั สมาร์ทอมิเมจอนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทัใยตาวศิวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูชั่น จ ากดั
บริษทั แอลอดีีโปรเซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษทั ไอซ์ แอลอดีี จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดักมัปนาท ซิสเต็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น

13/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่1ฯ 2,200,000.00    งบประมาณ e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฮิวเมติค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฮิวเมติค 2,195,000.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฮิวเมติค 2,195,000.00   45 วนั 27 ม.ีค 2563 11 พ.ค. 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทั สมาร์ท คอม จ ากดั 2,200,000.00       
บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ากดั 2,198,000.00       
บริษทั บริบูรณ์กจิ 1988 จ ากดั
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั อนิฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ไนน์ทีน พรอสเพอริต้ี จ ากดั
บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั
บริษทั ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั เน็กซ์ เพลย์ จ ากดั
บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั
บริษทั เจวาย กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั ไอที เอน็จิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากดั

บริษทั ไทเกอร์ เน็ตเวร์ิคกิง้ แอนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั

บริษทั อเีกิล้ ออฟฟชิ มเีดีย จ ากดั

บริษทั ดีเอม็ที ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
บริษทั แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จ ากดั
บริษทั อเวนิว เพอร์เฟคท์ ไอที จ ากดั
บริษทั เอน็พ ีคอนเน็ค จ ากดั
บริษทั เพอร์เฟค ครีเอชั่น เทคโนโลยี่ จ ากดั
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
บริษทั ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
แปซิฟกิ พลัส ไอที
บริษทั สมาร์ท คอม จ ากดั
บริษทัยิ่งเจริญไอทีเซ็นเตอร์
บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ ากดั
บริษทัพษิณุโลกไอทีซิต้ีจ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอสพโีอ คอมพวิเตอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไฮ.ไอ.ดีไซน์

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป
         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอเลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)
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C39/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์ 1,614,700.00     งบแผนดิน วธิคัีดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,612,000.00       บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,612,000.00      45 วนั 2 เม.ย 2563 17 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 1,616,400.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง 1,614,000.00       

C40/2563 จ้างปรับปรุงห้องโถงส านักงานอธกิารบดี อาคาร 32 ชั้น 1                                                 5,000,000.00     รายได้ e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 4,919,579.00       บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 4,919,579.00      60 วนั 26 ม.ีค 2563 25 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 4,600,000.00       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ศรัณย์ฉัตร 3 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอม็เอน็ เพน็ท์ -                   
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัณรงค์ศักด์ิ มารีกนั แอนด์ ซัน บริษทั ดีเอม็ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั -                   
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หุน่สิริ กอ่สร้าง บริษทั โอเบ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -                   
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามทองวศิวกรรม
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วฒิุกร เทรดด้ิง
บริษทั สุขทรรศน์ จ ากดั
บริษทั ดีเอม็ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั โอเบ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั นิชยา จ ากดั
บริษทั เอส.พ.ีเอ.อนิทีเกรชั่น จ ากดั
บริษทั เจเค เดคคอน จ ากดั
บริษทั เพยีงพอ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั
บริษทั โปรเจ็กท์ อนิเตอร์เทค จ ากดั
บริษทั เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั วงศ์สพดั จ ากดั
บริษทั ทีเอแอล55 จ ากดั
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั สยามพฒันาการช่าง จ ากดั
บริษทั ดับเบิล้ยู ครีเอชั่น จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั ซีวลิเวร์ิค เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั
บริษทั เอน็.เค.มลัติกรุ๊ป จ ากดั
บริษทั พดัีบเบิล้ยูเอส เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั ชายน์อาคิเทคท์ จ ากดั
บริษทั บีทีแอล เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั
บริษทั เดค อนิ คอน จ ากดั
บริษทั พ ีเค พ ีอนิทีเรียแอนด์ดีไซน์ จ ากดั
บริษทัไทย อาคิเทค แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
บริษทั อนิเตอร์-เมค็ เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั
บริษทั เนเชอร์รัล ดีไซน์ พลัส จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั หน่อนิล เอน็จิเนียร่ิง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอม็เอน็ เพน็ท์
บริษทั นายว ีจ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั มะลิทอง จ ากดั
บริษทั โปร เทคโน เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั รูท 168 ครีเอชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ

วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน เมษายน  2563

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก
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บริษทั โปร เทคโน เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั รูท 168 ครีเอชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยิ่งเจริญช านาญกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ปาริชาต 017 บิวท์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรูญ-ไสว วศิวกรรม
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 3 บ.ใบใหญ่ กอ่สร้าง
บริษทั อาร์.โอ.ยู. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เค.พ.ีท.ีกลอร่ี จ ากดั
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นาทระเบียบ
ฟนิิกซ์ รุ่งเรือง

C41/2563 จ้างปรับปรุงส านักงานวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 3  5,500,000.00     รายได้ e-bidding บริษทั ดีดี ซูพรีม จ ากดั บริษทั ดีดี ซูพรีม จ ากดั 5,400,002.98       บริษทั ดีดี ซูพรีม จ ากดั 5,400,002.98      90 วนั 2 เม.ย 2563 1 ก.ค 2563
บริษทั ณิบ คอร์ป จ ากดั บริษทั ณิบ คอร์ป จ ากดั 5,476,263.14       
บริษทั เอสเอน็ อนิเตอร์ คอนเน็กชั่น จ ากดั บริษทั เอสเอน็ อนิเตอร์ คอนเน็กชั่น จ ากดั 5,500,265.85       

C42/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องเรียนรวม 600 ทีน่ั่ง 44,600,000.00    งบแผนดิน e-bidding บริษทั วฒัโนชาการกอ่สร้าง จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 44,500,000.00      บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 44,500,000.00     200 วนั 13 เม.ย 2563 30 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
พร้อมติดต้ังระบบโสตทัศนูปกรณ์ บริษทั เอีย่มเฟอร์นิชิ่งและกอ่สร้าง จ ากดั บริษทั เวลิด์ เดสคอน จ ากดั 42,250,000.00      

บริษทั เวลิด์ เดสคอน จ ากดั บริษทั แอด็วา้นซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากดั 44,524,410.00      
บริษทั ออมทอง อนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษทั ปานฝัน จ ากดั
บริษทั ไอเอสโอ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เจเอน็เอสโปรดักส์ชั่น จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
ริษทั ยูเนี่ยน แปลน จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั
บริษทั อนิเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จ ากดั
บริษทั ชัยวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั แมก็โครแมช จ ากดั
บริษทั กนัต์กนิษฐ์ กอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั แอด็วา้นซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากดั
บริษทั เจ เจ อนิทีเรีย ดีไซน์ จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั มะลิทอง จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามท่าพระกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ท ซิวลิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
บริษทั เมยวดี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
บริษทั อนันาเทรดด้ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชาวรัฐ
บริษทั ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สามวงัวทิยา
บริษทั เค.พ.ีท.ีกลอร่ี จ ากดั
บริษทั เจ บิลเดอร์ จ ากดั

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    

โดยสบัเขป
เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา



22 

 

 

C43/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Class Room  9,300,000.00     งบแผนดิน e-bidding บริษทั แพน อเิลคทรอนิคส์ จ ากดั บริษทั พ-ีเน็ท เอน็เนอจี คอมมวินิเคชั่น จ ากดั 9,266,200.00       บริษทั พ-ีเน็ท เอน็เนอจี คอมมวินิเคชั่น จ ากดั 9,266,200.00      150 วนั 13 ม.ย 2563 10 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั พ-ีเน็ท เอน็เนอจี คอมมวินิเคชั่น จ ากดั บริษทั แพน อเิลคทรอนิคส์ จ ากดั 9,294,500.00       
บริษทั ดีเอม็ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั โพรมเินนท์ เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เอส.พ.ีเอ.อนิทีเกรชั่น จ ากดั
บริษทัรุ่งเรืองรวมช่างจ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วฒิุกร เทรดด้ิง
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ดีวนั ดีไซน์ จ ากดั
บริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั เจวาย กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั สเปคเชียลเฟอร์นิชิ่ง จ ากดั
บริษทั บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั
บริษทั ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั อนิเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน)
บริษทั ฟวิเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทิพวรรณ์ อเีล็คทรอนิค
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั เดค อนิ คอน จ ากดั
บริษทั ฟงักช์ั่น เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอมมนูิเคชั่น จ ากดั
บริษทั อนิเตอร์-เมค็ เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอม็เอน็ เพน็ท์
บริษทั มะลิทอง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุส่้วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามท่าพระกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เบส พซีี
บริษทั ศักรินทร์ กอ่สร้าง 2017 จ ากดั
บริษทั เจ บิลเดอร์ จ ากดั

C44/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องส านักงาน ห้องสมดุ ห้องคอมพวิเตอร์ อาคาร ๑๒ 2,500,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,494,000.00       บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,494,000.00      30 วนั 13 เม.ย 2563 14 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,511,516.74       
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช่างน้อย รับเหมากอ่สร้าง 2,500,000.00       

C45/2563 จ้างติดต้ังระบบการเรียนรู้ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 2,842,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั 2,840,000.00       บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั 2,840,000.00      30 วนั 13 เม.ย 2563 13 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ด้วยตนเองแบบออนไลน์ พร้อมชุดข้อสอบ ๑ ระบบ บริษทั วรวฒัน์(2536) จ ากดั บริษทั วรวฒัน์ (2536) จ ากดั 2,842,000.00       

บริษทั ลิบเน็ทส์ จ ากดั บริษทั ลิบเน็ทส์ จ ากดั 2,842,000.00       

วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    

โดยสบัเขป
เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา
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14/2563 เคร่ืองวดัคุณภาพน้ าแบบหลายตัวแปร 2,310,700.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,299,430.00       บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,299,430.00   90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เคเอสบีที เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากดั 2,310,000.00       
บริษทั เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั
บริษทั ดับเบิล้ที แอนด์เอส คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จ ากดั
บริษทั อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสีต์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เลโซช็อปเป้ (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั อะนาไลติคอล ซิสเต็ม เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

15/2563 เคร่ืองเตรียมและวเิคราะห์ปฎิกริิยาต้านภูมคุ้ิมกนัวทิยา 1,791,200.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จ ากดั บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั 1,785,000.00 บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั 1,785,000.00 90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั แล็บ โฟกสั จ ากดั
บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

16/2563 เคร่ืองบันทึกสัญญาณไฟฟา้ทางด้านสรีรวทิยาแบบไร้สาย 2,894,800.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั เคมเีคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั เคมเีคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั 2,894,800.00 บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,867,600.00   90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,867,600.00       
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี

17/2563 กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน 588,500.00      งบประมาณ e-bidding หจก.ซีนิท เทคโนโลยี บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 583,150.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี 507,000.00 90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั พ ีแอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั 631,300.00
บริษทั แอดวานซ์ ไซแอม เทค จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี 507,000.00
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั วพีดีี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี
บริษทั ไอ.อาร์.ท.ี เทคโนโลยี่ จ ากดั

เลขทีส่ญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป

ประจ าเดอืน เมษายน 2563

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญาจ านวนผู้ยืน่เสนอราคาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา วิธซ้ืีอ/จา้ง
แหลง่เงิน

งบประมาณ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

รายการจดัซ้ือ
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C46/2563 จ้างติดต้ังเสาธงชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมทุรสงคราม 1,800,000.00     รายได้ e-bidding บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั 1,775,000.00       บริษทั วไีอพ ีซิสเต็ม จ ากดั 1,775,000.00      120 วนั 13 เม.ย 2563 12 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วฒิุกร เทรดด้ิง บริษทั แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั -                   

บริษทั ว ีที เอส เดดคอรเรท จ ากดั บริษทั เอวแีอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากดั 1,790,000.00       
บริษทั เดสพาซิโต บูล จ ากดั
บริษทั ซันวอเตอร์ กรีน จ ากดั
บริษทั ริช สตูดิโอ จ ากดั
บริษทั เอม็.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั ค าหวาน กรุ๊ป จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั หนึ่งสองสามส่ี เน็กซ์ จ ากดั
บริษทั แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามท่าพระกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดาวดีอนิเตอร์ คอนสตรัคชั่น
บริษทั ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากดั
บริษทั เอวแีอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากดั

C47/2563 จ้างปรับปรุงห้องเรียน วทิยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมครุภัณฑ์ 1,999,700.00     งบแผนดิน วธิคัีดเลือก บริษทั รุ่งนรา จ ากดั บริษทั รุ่งนรา จ ากดั 1,993,000.00       บริษทั รุ่งนรา จ ากดั 1,993,000.00      60 วนั 14 เม.ย 2563 12 ม.ิย 2563 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอ เวร์ิค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอ เวร์ิค 1,999,700.00       

บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,001,937.07       

C48/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงชั้นใต้ดิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6,000,000.00     งบแผนดิน วธิคัีดเลือก บริษทั มหกจิมัน่คง คอนสตรัคชั่น จ ากดั บริษทั มหกจิมัน่คง คอนสตรัคชั่น จ ากดั 5,988,933.63       บริษทั มหกจิมัน่คง คอนสตรัคชั่น จ ากดั 5,988,933.63      120 วนั 16 เม.ย 2563 14 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เอม็.เอน็.เค.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั บริษทั เอม็.เอน็.เค.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั 6,232,787.73       
บริษทั บ-ีเรดด้ี จ ากดั บริษทั บ-ีเรดด้ี จ ากดั 6,421,472.30       

C49/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงผิวถนนภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 13,900,000.00    งบแผนดิน e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 13,880,000.00      ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 13,880,000.00     180 วนั 29 เม.ย 2563 26 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม บริษทั ท่ามะกาแอสฟลัท์ จ ากดั บริษทั ท่ามะกาแอสฟลัท์ จ ากดั 11,880,000.00      

บริษทั ซีโกท้รานสปอร์ต จ ากดั
บริษทั เสริฐการโยธา จ ากดั 
บริษทั ปาล์ม คอน จ ากดั
บริษทั เจเอน็เอสโปรดักส์ชั่น จ ากดั
บริษทั ไอคอน สมาร์ท จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
ริษทั ส.ทวกีจิ จ ากดั
บริษทั พฒันศักด์ิ 999 จ ากดั
บริษทั วนัหนึ่งวศิวกรรม จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็.เค. สถาปัตย์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั กาญจนโชค เอน็จิเนียร่ิง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ประเสริฐนวกจิ
บริษทั มะลิทอง จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ท่าพระคอนสตรัคชั่น
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชาวรัฐ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
บริษทั ปัญญาเอกนครสวรรค์ จ ากดั
บริษทั ปัญญาพงศ์กอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั พ ีเอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์เอราวณั วศิวกรรม

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    

โดยสบัเขป
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C50/2563 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 808,000.00        งบแผนดิน e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ 663,654.98          ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ 663,654.98        30 วนั 29 เม.ย 2563 29 พ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมทุรสงคราม บริษทั สุขทรรศน์ จ ากดั บริษทั สุขทรรศน์ จ ากดั 692,310.50          

บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 686,800.00          
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั 735,145.09          
บริษทั เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั วฒัโนชาการกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั ว ีที เอส เดคคอเรท จ ากดั
บริษทั ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วสิ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พ.ีอาร์เดคคอร์เรชั่น
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์ธนากรณ์ วศิวกรรม
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั ฟลัครัม เอนจิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั กโิลวตัต์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั 99วศิวกรรมดีไซน์ จ ากดั
บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากดั
นางสาว จันทร์วนั จิโนปง

C51/2563 จ้างปรับปรุงห้องพืน้โถงกลาง วทิยาลัยนานาชาติ จังหวดันครปฐม  1,459,000.00     งบแผนดิน e-bidding บริษทั มติรโยธา (1999) จ ากดั บริษทั มติรโยธา (1999) จ ากดั 1,197,000.00       บริษทั มติรโยธา (1999) จ ากดั 1,197,000.00      45 วนั 29 เม.ย 2563 13 ม.ิย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั จ าเป็นต้องกอ่สร้าง จ ากดั 1,450,000.00       
บริษทั ว ีที เอส เดคคอเรท จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์ธนากรณ์ วศิวกรรม 1,455,000.00       
บริษทั ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,240,000.00       
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั -                   
บริษทั เจ.เอส.เอน็.เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากดับริษทั ฟลัครัม เอนจิเนียร่ิง จ ากดั -                   
บริษทั เจวาย กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ชินาภัค คอนกรีต จ ากดั 1,444,444.44       
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั คล่องชาญวฒันา จ ากดั
บริษทั จ าเป็นต้องกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั โอเอม็ซีเทค จ ากดั
บริษทั ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากดั
บริษทั วนัหนึ่งวศิวกรรม จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์ธนากรณ์ วศิวกรรม
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง
บริษทั พรีเทค (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั ฟลัครัม เอนจิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั กโิลวตัต์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ปาริชาต 017 บิวท์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช.วรินทร์ทิพย์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
บริษทั ชินาภัค คอนกรีต จ ากดั
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
บริษทั มาลัย ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก    

โดยสบัเขป
 จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญาเลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง
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14/2563 เคร่ืองวดัคุณภาพน้ าแบบหลายตัวแปร 2,310,700.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,299,430.00       บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,299,430.00   90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เคเอสบีที เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากดั 2,310,000.00       
บริษทั เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั
บริษทั ดับเบิล้ที แอนด์เอส คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จ ากดั
บริษทั อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสีต์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั นิธกิร 2549 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เลโซช็อปเป้ (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั อะนาไลติคอล ซิสเต็ม เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

15/2563 เคร่ืองเตรียมและวเิคราะห์ปฎิกริิยาต้านภูมคุ้ิมกนัวทิยา 1,791,200.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จ ากดั บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั 1,785,000.00 บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั 1,785,000.00 90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั แล็บ โฟกสั จ ากดั
บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟคิ จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

16/2563 เคร่ืองบันทึกสัญญาณไฟฟา้ทางด้านสรีรวทิยาแบบไร้สาย 2,894,800.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั เคมเีคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั เคมเีคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั 2,894,800.00 บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,867,600.00   90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 2,867,600.00       
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี

17/2563 กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน 588,500.00      งบประมาณ e-bidding หจก.ซีนิท เทคโนโลยี บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 583,150.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี 507,000.00 90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั พ ีแอนด์ เอ เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั 631,300.00
บริษทั แอดวานซ์ ไซแอม เทค จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี 507,000.00
บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั
บริษทั ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั วพีดีี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บาย แอท มี
บริษทั ไอ.อาร์.ท.ี เทคโนโลยี่ จ ากดั

18/2563 ชุดทดลองปฎิบัติการวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 570,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั เยนเนอรัล อนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั 568,500.00 เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 567,500.00 90วนั 8/4/2563 7/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอด็ดูเคชั่นแนล จ ากดั เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 567,500.00
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั
บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
เค.บี.เอม็.เทคโนโลยี่ส์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง

เลขทีส่ญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป

ประจ าเดอืน เมษายน 2563

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญาจ านวนผู้ยืน่เสนอราคาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา วิธซ้ืีอ/จา้ง
แหลง่เงิน

งบประมาณ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

รายการจดัซ้ือ
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18/2563 ชุดทดลองปฎิบัติการวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 570,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั เยนเนอรัล อนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั 568,500.00 เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 567,500.00 90วนั 8/4/2563 7/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอด็ดูเคชั่นแนล จ ากดั เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 567,500.00
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั
บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
เค.บี.เอม็.เทคโนโลยี่ส์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง

19/2563 ชุดทดลองปฎิบัติการวงจรไฟฟา้ 510,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั เยนเนอรัล อนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั 509,000.00         เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 507,000.00      90วนั 8/4/2563 7/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอด็ดูเคชั่นแนล จ ากดั เค.บ.ีเอม็.เทคโนโลยี่ส์ 507,000.00         
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั
บริษทั เจวาย กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
เค.บี.เอม็.เทคโนโลยี่ส์
บริษทั ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง

20/2563 ชุดจ าลองระบบโซล่าเซลล์ 530,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั เยนเนอรัล อนิสทรูเมน้ท์ จ ากดั บริษทั เอฟเวอร์เทค จ ากดั 528,000.00         บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั 495,000.00      90วนั 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เอฟเวอร์เทค จ ากดั บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั 495,000.00         
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ฟลิด์เทค ออโตเมชั่น จ ากดั
บริษทั เจวาย กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั พ.ีเอ.บ.ี อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั เอม็.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จ ากดั
บริษทั อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั เจเอน็พ ีอนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

21/2563 ตู้บ่มเชื้อภายใต้อณุหภูมต่ิ าพร้อมระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 538,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เมดิทอป จ ากดั 403,925.00 บริษทั เมดิทอป จ ากดั 403,925.00 120วนั 15/4/2563 13/8/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เมดิทอป จ ากดั
บริษทั เคเอสบีที เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั มทิ เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จ ากดั
บริษทั เค.เอส. อนิดัสทรี แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

เลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป
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22/2563 เคร่ืองอา่นปฎิกริิยาบนไมโครเพลท 1,624,300.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั 1,623,000.00       บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั 1,623,000.00   90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากดั 1,624,000.00       
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

23/2563 เคร่ืองวดัคุณภาพสีผลิตภัณฑ์ระบบสเปคโฟโตมเิตอร์ 1,000,000.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั คัลเลอ โกลโบล จ ากดั บริษทั คัลเลอ โกลโบล จ ากดั 998,000.00 บริษทั คัลเลอ โกลโบล จ ากดั 998,000.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จ ากดั บริษทั เอส พ ีเอส ไซเอนทิฟคิ จ ากดั 1,000,000.00       
บริษทั เอส พ ีเอส ไซเอนทิฟคิ จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

24/2563 เคร่ืองวดัสีในตัวอย่างน้ า 770,400.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทัเอสอาร์อาร์ ซัพพลาย จ ากดั 770,400.00 บริษทั วนาไซเอนซ์ จ ากดั 749,000.00      90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั คัลเลอ โกลโบล จ ากดั บริษทั วนาไซเอนซ์ จ ากดั 749,000.00         
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทัเอสอาร์อาร์ ซัพพลาย จ ากดั
บริษทั เลโซช็อปเป้ (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั อคีวพิเมท จ ากดั
บริษทั มโีดส จ ากดั
บริษทั วนาไซเอนซ์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

25/2563 ชุดถ่ายภาพและเพิม่ปริมาณสารพนัธกุรรม 1,570,000.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั ไลฟ ์ไซเอนซ์ เอพ ีจ ากดั บริษทั ไลฟ ์ไซเอนซ์ เอพ ีจ ากดั 1,567,000.00 บริษทั ไลฟ ์ไซเอนซ์ เอพ ีจ ากดั 1,567,000.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ลีโอ แล็บ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษทั คิว ไบโอซายน์ จ ากดั 1,570,000.00       
บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั
บริษทั คิว ไบโอซายน์ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสีต์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั แกรนด์โปร จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

26/2563 เคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณธาตุ 2,700,000.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 2,692,000.00 บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 2,692,000.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั บริษทั คลาริตัส จ ากดั 2,698,000.00       
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั คลาริตัส จ ากดั
บริษทั อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสีต์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั สแควร์อนิช์ จ ากดั
บริษทั เคทีพ ีน าโชค จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

27/2563 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง 900,000.00      งบประมาณ e-bidding บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จ ากดั บริษทั แล็บ โฟกสั จ ากดั 898,500.00 บริษทั แล็บ โฟกสั จ ากดั 898,500.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั แกรนด์โปร จ ากดั 899,500.00         
บริษทั แล็บ โฟกสั จ ากดั
บริษทั เคเอสบีที เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ลีโอ แล็บ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั
บริษทั แกรนด์โปร จ ากดั
บริษทั วเีทค อนิโนเวชั่น จ ากดั
บริษทั แพน ไดแด็กติก จ ากดั
บริษทั เพอร์เฟค ครีเอชั่น เทคโนโลยี่ จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากดั

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญาเลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง
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28/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลกราฟฟกิระดับสูง 2,609,100.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั บริษทั ซี เอม็ บี รัชดา เซลส์ จ ากดั 2,605,500.00 บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 2,596,500.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 2,596,500.00
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั ซี เอม็ บี รัชดา เซลส์ จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั
บริษทั ธนสาร ซิสเต็มส์ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั โมเดิร์นเซฟ อนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษทั ไทเกอร์ เน็ตเวร์ิคกิง้ แอนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั
บริษทั อเีกิล้ ออฟฟชิ มเีดีย จ ากดั
บริษทั บ.ีบ.ีเค.อนิดัสตรี จ ากดั
บริษทั ออวด้ิา จ ากดั
บริษทั แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
แปซิฟกิ พลัส ไอที
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไฮ.ไอ.ดีไซน์

29/2563 เคร่ืองท าแห้งจุดเยือกแข็งสูญญากาศ 2,200,000.00    งบประมาณ e-bidding บริษทั แอล. แอนด์ อาร์. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บริษทั ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากดั 2,178,520.00       บริษทั ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากดั 2,178,520.00 90วนั 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั แอล. แอนด์ อาร์. เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 2,190,290.00       
บริษทั ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากดั
บริษทั คิเนติค เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เคเอสบีที เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั เอสพซีี อาร์ที จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จ ากดั
บริษทั เค.เอส.พ ีออ๊คต้าเทค จ ากั

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

เลขทีส่ญัญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา
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C52/2563 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้และสายสัญญาณคอมพวิเตอร์ห้องอปุกรณ์  1,300,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ดีดีไอ จ ากดั บริษทั ดีดีไอ จ ากดั 1,280,000.00       บริษทั ดีดีไอ จ ากดั 1,280,000.00      120 วนั 21 พ.ค 2563 18 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
 กระจายสัญญาณย่อย ชั้น 2 อาคาร 26 บรัท เทโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั บรัท เทโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 1,296,000.00       

บรัท สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั บรัท สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 1,290,000.00       

C53/2563 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการรับประกนัอปุกรณ์ Next Generation Firewall  1,200,000.00     รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั 1,200,000.00       บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชั่น จ ากดั 1,200,000.00      15 วนั 22  พ.ค 2563 6 ม.ิย 2563 ราคาต่ าสุด
และชุดเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ายแบบ Blade

C54/2563 จ้างควบคุมงานปรับปรุงผิวถนนภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 625,500.00        รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เทคนิคอล ทีม จ ากดั บริษทั เทคนิคอล ทีม จ ากดั 534,319.50          บริษทั เทคนิคอล ทีม จ ากดั 534,319.50        155 วนั 26 พ.ค 2563 26 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม บริษทั 4332 คอนซัลแตนท์  แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั 4332 คอนซัลแตนท์  แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 625,500.00          

บริษทั เอเอส เอน็เทค จ ากดั บริษทั เอเอส เอน็เทค จ ากดั 623,000.00          

C55/2563 จ้างควบคุมงานกอ่สร้างอฒัจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการกฬีาอเนกประสงค์ 3,500,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 3,045,455.00       บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 3,045,455.00      402 วนั 26 พ.ค 2563 30 ม.ิย 2564 ราคาต่ าสุด
 ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั 3,500,000.00       

บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 3,500,000.00       

C56/2563 ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างสร้างทางเดินมหีลังคา (Cover way) 7,000,000.00     รายได้ e-bidding บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 6,980,000.00       บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 6,980,000.00      180 วนั 26 พ.ค 2563 22 พ.ย 2563 ราคาต่ าสุด
ภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั -

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วฒิุกร เทรดด้ิง บริษทั พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จ ากดั -
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนวนัต์ สตีลเวร์ิค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฉัตรไชยชนะกจิ -
บรัท คัฟเวอร์เทค จ ากดั
บริษทั พงษสิ์ทธิ์เข็มเจาะ จ ากดั
บริษทั เอฟ เอม็ จี โฮลด้ิง จ ากดั
บริษทั วฒัโนชาการกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั แมทท์ เคมมี ่จ ากดั
บริษทั ไบร์ท แอนด์ ไบร์ทเทอร์ จ ากดั
บริษทั ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดด้ิง จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั บี วาย เค กอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั เอส แอนด์ เอน็ โซลูชั่น จ ากดั
บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั บิลด์ อพั เลเวล จ ากดั
บริษทั เอสบี อเิล็คทริค จ ากดั
บริษทั แอดวานซ์ เทค รูฟ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั สแควร์เทค จ ากดั
บริษทั เพอสเพคเทค จ ากดั
บริษทั พฒันวฒัน์ (2015) จ ากดั
บริษทั เบญจะพลากลู จ ากดั
บริษทั คูณพนัพมิ จ ากดั
บริษทั มติรโยธา (1999) จ ากดั
บริษทั ดรามา่ นัมเบอร์วนัเอน็เตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากดั

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน พฤษภาคม  2563

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
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บริษทั โชติ ชาญ ชัย คอนสตรัคชั่น จ ากดั 
บริษทั ซี เอช เอน็จิเนียร่ิง แอนด์บิวเดอร์ 
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอกอนันต์ ซีวลิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บรบือพรเทพ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พษิณุโลก เทคโนโลยี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฉัตรไชยชนะกจิ
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
บริษทั สุจงดี จ ากดั
บริษทั เมกา้ ซีวลิ จ ากดั
บริษทั เจริญวภิาค จ ากดั
กจิการร่วมค้า บี.พ.ี

C57/2563 จ้างกอ่สร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 132,000,000.00  งบแผนดิน e-bidding บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 131,500,000.00    บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 131,500,000.00   900 วนั 28 พ.ค 2563 14 พ.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริษทั โพรมเินนท์ เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วสิ จ ากดั บริษทัอนันาเทรดด้ิงจ ากดั -

บริษทั ซีวลิ พ.ี จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขาน้อยกอ่สร้าง -
บริษทั เค พ ีวาย ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั บริษทั เกยีรติศรีสุขการกอ่สร้าง จ ากดั -
บริษทั ตรีทัช เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ไอเอสโอ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป 1994 จ ากดั
บริษทั ทีแมคดีเวลล็อปเมน็ท์ จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จ ากดั
บริษทั ชัยวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั เจ เจ อนิทีเรีย ดีไซน์ จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ฃี เอม็ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์พฒันากอ่สร้าง (1970)
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามท่าพระกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
บริษทั เมยวดี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
บริษทั อนันาเทรดด้ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
บริษทั ท.ีอาร์.แล็บ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขาน้อยกอ่สร้าง
บริษทั ชุมราษฎร์ วศิวกรรม จ ากดั
บริษทั เกยีรติศรีสุขการกอ่สร้าง จ ากดั

C58/2563 จ้างควบคุมงานกอ่สร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  5,940,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 5,900,000.00       บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 5,900,000.00      900 วนั 28 พ.ค 2563 14 พ.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง  บริษทั พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ ากดั บริษทั พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ ากดั 5,940,000.00       

บริษทั เอไอที คอนซัลต่ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั บริษทั เอไอที คอนซัลต่ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั 5,940,000.00       

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   

 โดยสบัเขป
เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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C59/2563 จ้างกอ่สร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกฬีาอเนกประสงค์    100,000,000.00  งบแผนดิน e-bidding บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 99,880,000.00      บริษทั ศุภกร วษิณุศิลป์ จ ากดั 99,880,000.00     720 15 ม.ิย 63 5 ม.ิย 2565 ราคาต่ าสุด
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที เค พ ีอนิเทลลิเจ้นท์ บริษทั สิทธชิัยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั

บริษทั สิทธชิัยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ธนภัทร(ที เอน็ พ)ีจ ากดั
บริษทั กรีนทัม้บ์ จ ากดั บริษทั เค พ ีวาย ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั
บริษทั บลูเคอร์ จ ากดั บริษทั อาชานิ จ ากดั
บริษทั เกยีรตินครวศิวกรรม จ ากดั บริษทั แฟคโตคอน จ ากดั
บริษทั ธนภัทร(ที เอน็ พ)ีจ ากดั บริษทั วนิิจเจริญ ๕๖๐ จ ากดั
บริษทั วนัชัย 1992 จ ากดั บริษทั สยามธรรมนนท์ จ ากดั
บริษทั วฒัโนชาการกอ่สร้าง จ ากดั บริษทั ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ไทยสยามนคร จ ากดั บริษทั เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั ซีวลิ พ.ี จ ากดั
บริษทั เค พ ีวาย ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
บริษทั แฮ็ช-บิลท์ จ ากดั
บริษทั อาชานิ จ ากดั
บริษทั แฟคโตคอน จ ากดั
บริษทั วนิิจเจริญ ๕๖๐ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั 1555 บิซ จ ากดั
บริษทั สยามธรรมนนท์ จ ากดั
บริษทั บี วาย เค กอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั นิลแสงศักด์ิ จ ากดั
บริษทั กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็.เค. สถาปัตย์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั ด ารงสิทธผิลกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั เอก็ซ์คอน คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั ออนเวร์ิดส จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ.โอ.อาร์. ธรุกจิและกอ่สร้าง
บริษทั นพพรหมจักร์ จ ากดั
บริษทั เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จ ากดั
บริษทั คอนสตรัคชั่น 56 จ ากดั
บริษทั นีโอ คอนส์เน็กท์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุดคณา
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
บริษทั กโิลวตัต์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
บริษทั พรพฒันา การกอ่สร้าง จ ากดั
บริษทั 99วศิวกรรมดีไซน์ จ ากดั
บริษทั เดอะ ฟนีิกซ์ 99 จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รวมชัยสถาปัตย์
บริษทั ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั พไีฟวพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั
บริษทั สถิตย์สถาปัตย์ จ ากดั
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
กจิการร่วมค้า ดีดี กอ่สร้าง

วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน มิถุนายน   2563

เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก
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C60/2563 จ้างควบคุมงานกอ่สร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกฬีาอเนกประสงค์ 4,500,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 4,500,000.00       บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 4,500,000.00      720 15 ม.ิย 2563 5 ม.ิย 2565 ราคาต่ าสุด
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั 4,500,000.00       

บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 4,500,000.00       

ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บรบือพรเทพ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พษิณุโลก เทคโนโลยี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ฉัตรไชยชนะกจิ
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
บริษทั สุจงดี จ ากดั
บริษทั เมกา้ ซีวลิ จ ากดั
บริษทั เจริญวภิาค จ ากดั
กจิการร่วมค้า บี.พ.ี

C57/2563 จ้างกอ่สร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 132,000,000.00  งบแผนดิน e-bidding บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 131,500,000.00    บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 131,500,000.00   900 วนั 28 พ.ค 2563 14 พ.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริษทั โพรมเินนท์ เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วสิ จ ากดั บริษทัอนันาเทรดด้ิงจ ากดั -

บริษทั ซีวลิ พ.ี จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขาน้อยกอ่สร้าง -
บริษทั เค พ ีวาย ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั บริษทั เกยีรติศรีสุขการกอ่สร้าง จ ากดั -
บริษทั ตรีทัช เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ไอเอสโอ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป 1994 จ ากดั
บริษทั ทีแมคดีเวลล็อปเมน็ท์ จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จ ากดั
บริษทั ชัยวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุพฒัณา99
บริษทั เจ เจ อนิทีเรีย ดีไซน์ จ ากดั
บริษทั พงศ์พฒันชัย จ ากดั
บริษทั กา้นขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ฃี เอม็ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัสุรินทร์อไุรรัตน์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดัประกติลักษณ์กอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ชัยพฒันศุภกจิ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์พฒันากอ่สร้าง (1970)
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามท่าพระกอ่สร้าง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์เซอร์วสิเซ็นเตอร์
บริษทั เมยวดี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จตุชัยรุ่งเรืองกอ่สร้าง
บริษทั อนันาเทรดด้ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนูเพชร โยธาการ
บริษทั ท.ีอาร์.แล็บ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขาน้อยกอ่สร้าง
บริษทั ชุมราษฎร์ วศิวกรรม จ ากดั
บริษทั เกยีรติศรีสุขการกอ่สร้าง จ ากดั

C58/2563 จ้างควบคุมงานกอ่สร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  5,940,000.00     รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 5,900,000.00       บริษทั ท.ีซี.เอม็แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 5,900,000.00      900 วนั 28 พ.ค 2563 14 พ.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง  บริษทั พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ ากดั บริษทั พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ ากดั 5,940,000.00       

บริษทั เอไอที คอนซัลต่ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั บริษทั เอไอที คอนซัลต่ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากดั 5,940,000.00       

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   

 โดยสบัเขป
เลขทีส่ญัญา รายการจดัจา้ง

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
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30/2563 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ จ านวน 1 ระบบ 800,000 รายได้ e-bidding บริษทั เฟร์ิสวนั ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิสวนั ซิสเต็มส์ จ ากดั 789,000 บริษทั เฟร์ิสวนั ซิสเต็มส์ จ ากดั 789,000 30 วนั 8 ม.ิย. 2563 8 ก.ค. 2563 ราคาต่ าสุด

บริษทั เอม็เวร์ิจ จ ากดั บริษทั ท.ีเอน็. แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากดั 710,000

บริษทั ท.ีเอน็. แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั ซี แอนด์ ซี อนิโฟ แอดวานซ์ จ ากดั 797,000

บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั

บริษทั ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั

ร้าน อมรรัตน์ ซัพพลาย

บริษทั เอซอฟท์วนั จ ากดั

บริษทั ซี แอนด์ ซี อนิโฟ แอดวานซ์ จ ากดั

บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั

บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั

บริษทั เทค แอนด์ ไทม ์ซิสเต็ม จ ากดั

บริษทั โกคอนเน็กซ์ จ ากดั

บริษทั โปรเจคเตอร์ 108 จ ากดั

บริษทั ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากดั

ร้าน เค.เอส.ไอทีแอนด์ซิสเต็มเซอร์วสิ

ร้าน ไชยบดินทร์วาณิช

ร้าน คอมพวิเตอร์ คิงดอม

31/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ จ านวน 45 เคร่ือง 990,000 รายได้ e-bidding บริษ ท จอยวชิั่น จ ากดั บริษทั จอยวชิั่น จ ากดั 933,750 บริษ ท จอยวชิั่น จ ากดั 933,750 60 วนั 16 ม.ิย. 2563 15 ส.ค. 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อโลฮา อนิเตอร์ เทรดด้ิง บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 989,890
บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั บริษทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน) 963,000
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั บริษทั เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 963,000
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั อนิฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั เอม็ แอนด์ ดับบลิว ยูเนียน จ ากดั
บริษทั ยูเอฟโอ จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ท.ีเอน็. แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั
ร้านไชยบดินทร์วาณิช
บริษทั พเีอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จ ากดั
บริษทั โกลเบิล อนิฟอร์เมชั่น จ ากดั
บริษทั ใบบุญ โซลูชั่นส์ จ ากดั
บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั
บริษทั กูด้เดย์ จ ากดั
บริษทั ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จ ากดั
บริษทั ไรวนิทร์สินธภุัณฑ์ 1689 จ ากดั
บริษทั มาร์เกต็ต้ิง โปรเกรส แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

รายการจดัซ้ือเลขทีส่ญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป

ประจ าเดอืน มิถุนายน  2563

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญาจ านวนผู้ยืน่เสนอราคาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา วิธซ้ืีอ/จา้ง
แหลง่เงิน

งบประมาณ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)
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บริษทั ลักซ์ เทคโนเวชั่น จ ากดั
บริษทั ดีเอม็ที ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั วฟีอร์ซ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน)
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีปกร 2014
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สกลิส์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ
บริษทั ออวด้ิา จ ากดั
บริษทั เทค แอนด์ ไทม ์ซิสเต็ม จ ากดั
บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
บริษทั โกคอนเน็กซ์ จ ากดั
บริษทั ไดมอนด์ พเีพลิ จ ากดั
บริษทั เพรสทีจ บิสซิเนส แอนด์ อเีวน้ท์ จ ากดั
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
บริษทั ทริพเพลิ ที อนิดัสเทรียล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
แปซิฟกิ พลัส ไอที
บริษทั เจ.เอส.บ.ี199เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

31/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 45 เคร่ือง 990,000 งบประมาณ e-bidding บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั 987,500 บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ 987,500 45 วนั 30 ม.ิย. 2563 14 ส.ค. 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป บริษทั ไอที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 989,000 เน็ตเวร์ิค จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภูชิตชัย เทรดด้ิง
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั
บริษทั ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากดั
บริษทั อนิฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากดั
บริษทั พนูธนามาร์เกต็ต้ิง จ ากดั
บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ ากดั
บริษทั เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ท.ีเอน็. แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากดั
ร้านคอมพวิเตอร์ คิงดอม
บริษทั จอย วชิั่น จ ากดั
บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั โมเดิร์นเซฟ อนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษทั แมนต้า เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั เวอร์ทิเคิลเทค เทคนอลโลจี จ ากดั
บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั
บริษทั คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั กูด้เดย์ จ ากดั
บริษทั ไอที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั
บริษทั เวร์ิค ไลน์ พลัส จ ากดั
บริษทั ไซเบอร์ เนกเทรด จ ากดั
บริษทั วฟีอร์ซ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน)
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีปกร 2014
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สกลิส์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ
บริษทั ออวด้ิา จ ากดั
บริษทั สมาร์ท มเีดีย เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
บริษทั ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั ทริพเพลิ ที อนิดัสเทรียล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั วฒันเกยีรติ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
แปซิฟกิ พลัส ไอที
บริษทั เจ.เอส.บ.ี199เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
บริษทั มัน่คงสยามเทรดด้ิง จ ากดั

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป
         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอเลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)
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33/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดพกพา จ านวน 5,492 เคร่ือง 43,359,340 รายได้ วธิคัีดเลือก  บริษทั แอลทูเอส โซลูชั่นส์ จ ากดั  บริษทั แอลทูเอส โซลูชั่นส์ จ ากดั 43,386,800.00      บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั 43,359,340 45 วนั 08/07/2563 22/08/2563 ราคาต่ าสุด

 บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั  บริษทั แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากดั 43,359,340.00      
 บริษทั นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั  บริษทั นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั 43,985,153.40      
 บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั  บริษทั ดีดีที อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 43,386,800.00      

34/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง 1,068,000 รายได้ e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จุไรรัตน์ ซัพพลาย บริษทั เท็น ซอฟท์ จ ากดั 1,099,425.00        บริษทั ไอแซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,068,000 30 วนั 23/7/2563 21/08/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,068,000.00        
บริษทั บริบูรณ์กจิ 1988 จ ากดั บริษทั ไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์ จ ากดั 1,100,000.00        
บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากดั
บริษทั คอนทินิวอสัฟอร์ม แอนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั
บริษทั เอกซ์คอม โอเอ จ ากดั
บริษทั เท็น ซอฟท์ จ ากดั
บริษทั โปรมาสเตอร์ จ ากดั
บริษทั ท.ีเอน็. แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษทั เอว ีเทค ซีสเต็มส์ จ ากดั
บริษทั มลัติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั
บริษทั เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากดั
บริษทั เป็นหนึ่ง โฮลด้ิง จ ากดั
บริษทั จอย วชิั่น จ ากดั
บริษทั ทรีโอ แอคเซส จ ากดั
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากดั
บริษทั เดสพาซีโต บูล จ ากดั
บริษทั โมเดิร์นเซฟ อนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั
บริษทั คอมพแ์คส เทคโนโลยี จ ากดั
บริษทั กูด้เดย์ จ ากดั
บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
บริษทั ดีซีเอสเอส (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั ไซเบอร์ เนกเทรด จ ากดั
บริษทั ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จ ากดั
บริษทั โอเอม็ซี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษทั วฟีอร์ซ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
บริษทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั เอน็พ ีคอนเน็ค จ ากดั
บริษทั อนิซอมเนีย จ ากดั
บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั
บริษทั ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั
บริษทั ประยูร เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นวรรณ
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ.อ.ีซี.ฟาซาด
บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
เค.เอส.ไอทีแอนด์ซิสเต็มเซอร์วสิ
บริษทั สมาร์ท แคนน่อน จ ากดั
บริษทั ไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์ จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไฮ.ไอ.ดีไซน์

35/2563 เกา้อีเ้ลคเชอร์ จ านวน 200 ตัว 800,000 รายได้ คัดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 856,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอเวร์ิค 800,000  30 วนั 23/08/2563 14/08/2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอ เวร์ิค ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลีโอ เวร์ิค 800,000.00
 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี วาย เซอร์เวย์ 856,000.00

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน กรกฎาคม  2563

วันครบสญัญาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคาเลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา
วันทีล่งนามใน

สญัญา
แหลง่เงิน

งบประมาณ

 เหตผุลที่
คัดเลอืก โดย

สบัเขป
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C61/2563 จ้างบริการฐานข้อมลูออนไลน์ Scopus 1,316,949.58    รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั  บริษทั นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั 1,316,949.58     บริษทั นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั 1,316,949.58      30 3 ก.ค 2563 02 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด

C62/2563 จ้างตัดเส้ือตราสัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2563  900,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก ฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 900,000.00        ฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 900,000.00        45 10 ก.ค 2563  23 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั โอลิฟกิฟ๊ท์ แอนด์ปร้ินต้ิง จ ากดั บริษทั โอลิฟกิฟ๊ท์ แอนด์ปร้ินต้ิง จ ากดั 1,027,200.00     
ภัทรดา การ์เมน้ท์ ภัทรดา การ์เมน้ท์ 937,500.00        

C63/2563 จ้างปรับปรุงห้อง 38408 ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกฬีา  938,200.00      รายได้ วธิคัีดเลือก นายพรีพงษ ์ก าเนิดรัตน์ นายพรีพงษ ์ก าเนิดรัตน์ 938,200.00        นายพรีพงษ ์ก าเนิดรัตน์ 938,200.00        45 9 ก.ค 2563  23 ส.ค 2563 ราคาต่ าสุด
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสมสรวง สุดใจธรรม นายสมสรวง สุดใจธรรม 994,822.00        

นายสุรเชษฐ์ ใต้ร่มบุญ นายสุรเชษฐ์ ใต้ร่มบุญ 1,030,790.00     

C64/2563 จ้างออกแบบปรับปรุงภูมทัิศน์ภายในวทิยาเขตนครปฐม (ระยะท่ี 3) 200,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 190,000.00        บริษทั เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 190,000.00        45 29 ก.ค 2563 12 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั บริษทั เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากดั 194,000.00        

บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 198,500.00        

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา
ประจ าเดอืน กรกฎาคม  2563

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก    โดย
สบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา
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C65/2563 จ้างปรับปรุงห้องเรียนปริญญาเอกสาขาศิลปะการแสดง   ชั้นใต้ดิน 1,900,000.00       รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ดีไซน์ แมเนีย จ ากดั  บริษทั ดีไซน์ แมเนีย จ ากดั  1,894,835.36           บริษทั ดีไซน์ แมเนีย จ ากดั  1,894,835.36        60 3 ส.ค 2563 2 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั มวิส์ อาร์ต ดีไซน์ จ ากดั  บริษทั มวิส์ อาร์ต ดีไซน์ จ ากดั  2,054,475.51           
บริษทั คิวดอส เดดคอร์ จ ากดั  บริษทั คิวดอส เดดคอร์ จ ากดั  1,988,211.61           

C66/2563 จ้างปรับปรุงห้องส านักงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   1,500,000.00       รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส  แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส  แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,493,000.00           บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส  แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,493,000.00        45 7 ส.ค 2563 21 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รุ่งนรา จ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รุ่งนรา จ ากดั 1,511,000.00           

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 1,505,000.00           

C67/2563 จ้างปรับปรุงระบบน้ าบาดาล มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2,000,000.00       รายได้ วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหัสชัย 2511 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหัสชัย 2511 1,997,000.00           ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหัสชัย 2511 1,997,000.00        90 7 ส.ค 2563 9 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคทีพ ีมอเตอร์ 2,100,000.00           

บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส  แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ซอคเกอ้ร์กลาส  แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,000,000.00           

C68/2563 จ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 และชั้น 2 ร  4,000,000.00       รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,985,000.00           บริษทั ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,985,000.00        50 17 ส.ค 2563 6 ต.ค 2563 ราคาต่ าสุด
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคา บริษทั พ ีที มลัติมเิดีย จ ากดั บริษทั พ ีที มลัติมเิดีย จ ากดั 3,990,000.00           

บริษทั อทิธ ิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั อทิธ ิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,995,000.00           

C69/2563 จ้างพมิพคู่์มอืนักศึกษา ประจ าปี 2563 1,116,000.00       งบแผนดิน วธิเีฉพาะเจาะจง ฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,116,000.00           ฝ่ายธรุกจิมลัติมเิดียเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1,116,000.00        30 21 ส.ค 2563 19 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด

C70/2563 จ้างส ารวจอาคารพสิมยัพมิลสัตย์ อาคาร 44 830,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั โอนีส ดีไซน์ จ ากดั บริษทั โอนีส ดีไซน์ จ ากดั 818,550.00             บริษทั โอนีส ดีไซน์ จ ากดั 818,550.00           30 31 ส.ค 2563 30 ก.ย 2563 ราคาต่ าสุด
บริษทั สิริน ดีไซน์ จ ากดั บริษทั สิริน ดีไซน์ จ ากดั 821,225.00             
บริษทั อนิเตอร์ สเปช เดคคอรเรทีฟ จ ากดั(สนญ) บริษทั อนิเตอร์ สเปช เดคคอรเรทีฟ จ ากดั(สนญ) 828,000.00             

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามในสญัญา วันครบสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

เลขทีส่ญัญา รายการจัดจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหลง่เงิน

งบประมาณ
 วิธซ้ืีอ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยนืเสนอราคา

 เหตผุลทีคั่ดเลอืก   
 โดยสบัเขป

 ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

36/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่๒ 3,400,000 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั เดอะอนิฟนิิต้ี ดาต้า จ ากดั บริษทั เดอะอนิฟนิิต้ี ดาต้า จ ากดั 3,381,200 บริษทั เดอะอนิฟนิิต้ี ดาต้า จ ากดั 3,381,200 60 วนั 13/8/2563 12/10/2563 ราคาต่ าสุด
จ านวน 40 เคร่ือง และเคร่ืองคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต (IPAD) บริษทั คอนมรีาวเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั คอนมรีาวเทรดด้ิง จ ากดั
จ านวน 100 เคร่ือง บริษทั คุณาไทย จ ากดั บริษทั คุณาไทย จ ากดั

37/2563 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา จ านวน 835 เคร่ือง 6,592,325 รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แอพลิเทคโซลูชัน่ จ ากดั บริษทั แอพลิเทคโซลูชัน่ จ ากดั 6,592,325 บริษทั แอพลิเทคโซลูชัน่ จ ากดั 6,592,325 15 วนั 13/8/2563 28/08/2563 ราคาต่ าสุด

         ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

เลขทีส่ญัญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ
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38/2563 ชุดอปุกรณ์จัดท าส่ือมลัติมเีดียและการถ่ายทอดสดส าหรับพฒันา 5,000,000 รายได้ วธิคัีดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รีเลชั่น ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รีเลชั่น ซัพพลาย 4,998,000  บริษทั ดีดีไอ จ ากดั 4,990,000 45 วนั 11/9/2563 26/10/2563 ราคาต่ าสุด

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม ่จ านวน 20 ชุด  บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั  บริษทั สเกต เน็ตเวร์ิคส์ อนิติเกรเตอร์ จ ากดั 4,995,000

 บริษทั ดีดีไอ จ ากดั  บริษทั ดีดีไอ จ ากดั 4,990,000

39/2563 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตส่ือมลัติมเีดียออนไลน์พร้อมติดต้ัง 2,948,171 รายได้ วธิคัีดเลือก บริษทั อมิเมจวชิวล1993 จ ากดั บริษทั อมิเมจวชิวล1993 จ ากดั 2,940,000 บริษทั อมิเมจวชิวล1993 จ ากดั 2,940,000 30 วนั 14/9/2563 14/10/2563 ราคาต่ าสุด
บริษทัวชิัยเทรดด้ิง(1993)จ ากดั  บริษทั ทีไซน์โซลูชั่น จ ากดั 2,943,800
บริษทั ทีไซน์ไซลูชั่น จ ากดั

ประจ าเดอืน กันยายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

วันทีล่งนามใน
สญัญา

วันครบสญัญา
 เหตผุลที่

คัดเลอืก โดย
สบัเขป

เลขทีส่ญัญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหลง่เงิน
งบประมาณ

 วิธซ้ืีอ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืน่เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ          ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก วงเงินในสญัญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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รายการผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ในการนี้ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓  ผลการด าเนินเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ดังนี้ 
 

๑. รายการจัดจ้าง  ๗๐ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินทั้งสิ้น ๗๐๕,๖๙๙,๙๑๙.๖๖  บาท  
๒. รายการจัดซื้อ   ๓๙ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินทั้งสิ้น   ๕๐,๙๗๙,๔๔๕.๕๐  บาท 

     รวมเงินทั้งสิ้น          ๗๕๖,๖๗๙,๓๖๕.๔๙  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

สรุป  ผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน  ๑๐๙ สัญญา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๕๖,๖๗๙,๓๖๕.๔๙  บาท 
 

รายการจัดจ้าง  
๗๐ สัญญา   

64% 

รายการจัดซื้อ   
๓๙ สัญญา   

36% 

รายการจัดซื้อ/จัดจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๙ สัญญา 

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ รายการจ้าง จ านวน  ร้อยละ   หมายเหตุ  

1 วิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 2๐ ๒๘.๕๗   

2 วิธีคัดเลือก ๔๑ ๕๘.๕๗   

3 วิธีเฉพาะเจาจง ๖ _๘.๕๗   

4 วิธีเชิญชวนทั่วไป ๓ ๔.๒๙  

  รวมทั้งสิ้น 70 100   
 
 

สรุป  ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน  ๗๐  โครงการ 
ประกอบด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding จ านวน  2๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗  วิธีคัดเลือก 
จ านวน ๔๑  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๗ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  ๖ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗
และวิธีเชิญชวนทั่วไป  จ านวน ๓ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ 
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วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาจง วิธีเชิญชวนทั่วไป 

จ านวน 

ร้อยละ 

๔๑ 

๒๘.๕๗ 

๕๘.๕๗ 

๒๐ 

๘.๕๗ 
๖ ๔.๒๙ ๓ 
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ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที ่ รายการจัดซื้อ จ านวน  ร้อยละ   หมายเหต ุ 
1 วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๒๘ ๗๑.๗๙   

2 วิธีคัดเลือก ๘ ๒๐.๕๑   

๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๓ ๗.๖๙  

  รวมทั้งสิ้น ๓๙ 100.00   
 
 

สรุป  ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน  ๓๙  โครงการ 
ประกอบด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding จ านวน  ๒๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙  วิธีคัดเลือก 
จ านวน ๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑  และวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ 
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วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาจง 

จ านวน 
ร้อยละ ๒๘ 

๒๐.๕๑ 

๘ ๗.๖๙ 
๓ 

๗๑.๗๙ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภามีมติอนุมัติให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาที่พบ
ในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีดังนี้ 

๑. หน่วยงานต้องมีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการล่วงหน้า 
๒. เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ 
๓. ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตามความรู้ความเชี่ยวชาญ 
๕. คณะกรรมการมีภาระงานสอนมาก 

  
แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 แนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างสามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายเงินตรงตามไตรมาส แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. เมื่อหน่วยงานได้รับทราบถึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วให้จัดท าแผนก าหนดระยะเวลา 
๒. ผู้เกี่ยวข้องก ากับติดตามให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดมาตรฐานด้านราคาและระยะเวลา 
๔. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะเพ่ือให้

เกิดความช านาญในการปฏิบัติ 
๕. ร่วมประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
๖. จัดอบรมให้หน่วยงานโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบพัสดุมาบรรยายให้ความรู้ 
๗. สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
๘. ประชุมร่วมกันผัดดันด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


