
C14/2565 จ้างเช่าใช้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรส่ือสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ 5,500,000.00    รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 5,448,800.00       บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 5,448,800.00            334  3 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวณ  2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     บริษัท อี บรองโค่ จ ากัด บริษัท อี บรองโค่ จ ากัด 5,466,000.00       

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 5,500,000.00       

C15/2565 จ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือการศึกษา 7,000,000.00    รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 6,989,979.89       บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 6,989,979.89            100 8 พ.ย 2564 16 ก.พ 2565 ราคาต่ าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 7,423,786.19       คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

นายอรรถพล พองจ าปา นายอรรถพล พองจ าปา 7,427,928.67       

C16/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29             916,663.00      รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีเอ คลีนน่ิง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีเอ คลีนน่ิง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 916,663.00         ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีเอ คลีนน่ิง ซัพพลาย 916,663.00              334 1 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน  2565         บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด 1,034,000.00       แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน 1,012,000.00       

C17/2565 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหารการศึกษา  2,260,000.00    รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 2,257,700.00       บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 2,257,700.00            334 1 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด 2,400,000.00       
บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด 2,350,000.00       

C18/2565 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน  19,650,000.00  งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 19,589,000.00      บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 19,589,000.00          300 19 พ.ย 2564 15 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกอัมพร เอ็นจิเนียร่ิง  บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด
บริษัท สยาม คอสโม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด
บริษัท เวิลด์ เดสคอน จ ากัด
บริษัท ช.สิทธิผล จ ากัด
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จ ากัด
บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จ ากัด
 บริษัท พรีม่าโกลบอลลิงค์ จ ากัด
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ทรี บี เอส จ ากัด
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท ไอคอน สมาร์ท จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ลิตา เทค เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
 บริษัท เวิร์คเวล พลัส จ ากัด
บริษัท เอส.เจ.เอ. แมนเนจเม้นต์ จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท รูบิค คิวบ์ จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิช่ิง จ ากัด
 บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
 บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด
ไอ สแควร์ คอนสตรัคช่ัน
บริษัท ชูสเวล จ ากัด
บริษัท พีเอ็นพีซิสเทมเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ซิมเพล๊กซ์ สตูดิโอ จ ากัด
บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท วงศ์ธนกฤติ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมสิทธ์ิ
บริษัท ขีดขิน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์สายทอง
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท อะตอม เดคคอเรช่ัน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒนศุภกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท ซิวิล
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.รุ่งเจริญกิจการโยธา
บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท เมก้า ซีวิล จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านบุณยา การโยธา

C19/2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1,481,700.00    งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด  บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,470,000.00        บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,470,000.00            60 24 พ.ย 2564 23 ม.ค 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูช่ัน จ ากัด -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท สาธุ ดีไซน์ จ ากัด -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จ ากัด -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิร์ค วันเดอร์  บริษัท อะตอม เดคคอเรช่ัน จ ากัด -
 บริษัท เอ็กซ์เซล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ -
ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป  บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จ ากัด -
บริษัท ช.สิทธิผล จ ากัด  บริษัท วิศวัฒ 1996 จ ากัด -
บริษัท ซิต้ี เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด -
บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เยลโล่ บี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัทรุ่งเรืองรวมช่างจ ากัด
บริษัท คีย์ ไลฟ์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูช่ันส์ จ ากัด
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท มิคซ์ ทเวนต้ีวัน จ ากัด
 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จ ากัด
บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
 บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ซูซากุ จ ากัด
 บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
 บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท แซนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
 บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จ ากัด
 บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด
บริษัท เดอะ มาสเตอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท ทู สตรอง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเม้นท์ จ ากัด
บริษัท ชูสเวล จ ากัด
บริษัท ทรัสต้ี แอสเซท จ ากัด
บริษัท ศิวพล คอนสตรัคช่ัน แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท บีเนเจอร์ทีม จ ากัด
บริษัท ภภัสสร (2019) จ ากัด
บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เอ พี ไซเคิล จ ากัด
 บริษัท เคเคแซด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท เจ.เอส. คอนสตรัคช่ัน (2456) จ ากัด
บริษัท อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
 บริษัท พีเอ็น กรีน โนเบิล จ ากัด
 บริษัท บุศยา รีโนเวท จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.เทพมงคล (วีทีเอ็ม)
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
 บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
 บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
 บริษัท ไอยรา สถาปัตย์ จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร ทราฟฟิค แอนด์ ไลท์ต้ิง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ทรัพย์พวงทอง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท วิศวามิตร จ ากัด
บริษัท วชิระดาก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด

         ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564

เลขท่ีสัญญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา  เหตุผลท่ีคัดเลือก    โดยสับเขป ราคาท่ีเสนอ
ระยะเวลา
ด าเนินการ



ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท รูท 168 ครีเอช่ัน จ ากัด
บริษัท พินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
ป.ประสงค์ทรัพย์ อีควิปเมนท์
บริษัท เก็บตะวัน ผ้าม่าน จ ากัด
บริษัท โกลบอล สแตนดาร์ด จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรฝ่ังแดงก่อสร้าง
 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท คุ้มประดิษฐ์ จ ากัด
 ห้างหุุุนส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนคร คอนสตัรัคช่ัน
 บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท ส.แคทลียา จ ากัด
 บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม้นต์ จ ากัด
 ธารามนต์ วิศวกรรม
 บริษัท เอชเจเค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เค.พี.ที.กลอร่ี จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
 บริษัท ศักรินทร์ ก่อสร้าง 2017 จ ากัด
บริษัท สาธุ ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูช่ัน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ
บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จ ากัด
 บริษัท อะตอม เดคคอเรช่ัน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์
 บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท วิศวัฒ 1996 จ ากัด
บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

C20/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1,540,000.00    รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,540,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,540,000.00            334 1 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด 1,650,000.00       

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 1,586,000.00       

C21/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ                    8,618,200.00    งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 8,181,065.68       บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 8,181,065.68            60 30 พ.ย 2564 29 ม.ค 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ บริษัท วันหน่ึงวิศวกรรม จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 8,588,705.69       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกอัมพร เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคช่ัน แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พสุธรการโยธา
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด
บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคช่ัน แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด
บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท ช.สิทธิผล จ ากัด
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรช่ัน จ ากัด
บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท รุ่งเรืองรวมช่างจ ากัด
บริษัท กุลณภาภัค จ ากัด
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ากัด
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด
บริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิช่ิง จ ากัด
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์การช่าง2014 จ ากัด
บริษัท วันเนส เอ็นเนอย่ี จ ากัด
บริษัท วันหน่ึงวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด
บริษัท หุ่นสิริ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บ้ิลด์ จ ากัด
บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
บริษัท สองสมาน จ ากัด
บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
บริษัท พี เค พี อินทีเรียแอนด์ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท ขีดขิน จ ากัด
บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท พีเอเค วิศวกรรมการโยธา จ ากัด
บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
บริษัท ศรีลักษมีโชค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท เพชรประยูร การโยธา จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.รุ่งเจริญกิจการโยธา
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด
บริษัท เมก้า ซีวิล จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจิต บิลด์
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
บริษัท เพ่ิมพรการก่อสร้าง จ ากัด



1/2565 รถตู้โดยสาร ขนาด12ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 1,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,465,000 บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,465,000 90 17 พฤศจิกายน 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จ ากัด 1,466,500

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จ ากัด

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

บริษัท บิซ พีเค จ ากัด

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

2/2565 เคร่ืองวัดสี จ านวน 1 เคร่ือง 540,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด 538,000 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด 538,000 90 25 พฤศจิกายน 2564 23 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จ ากัด บริษัท เอส พี เอส ไซเอนทิฟิค จ ากัด 539,000
บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด
บริษัท สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด
บริษัท เอส พี เอส ไซเอนทิฟิค จ ากัด
บริษัท นิวนอร์มอลโปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จ ากัด
บริษัท พีเอเค วิศวกรรมการโยธา จ ากัด
บริษัท กรุงเทพไฮเวย์ จ ากัด
บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด
บริษัท ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

3/2565 เคร่ืองจ าลองฝึกปฎิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส 6,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 6,495,000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 6,495,000 90 24 พฤศจิกายน 2564 22 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด

จ านวน 1 เคร่ือง บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 6,500,000
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์
บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด

4/2565 ครุภัณฑ์หุ่นจ าลอง จ านวน 2 รายการ 7,340,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 7,334,000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 7,334,000 90 24 พฤศจิกายน 2564 22 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิเบียกรุ๊ป บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด
บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.
บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด
บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด
บริษัท ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม จ ากัด

5/2565 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง 40,000,000 รายได้ e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 39,935,000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 39,935,000 120 24 พฤศจิกายน 2564 24 มีนาคม 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวน 11 รายการ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด 40,000,000

บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จ ากัด
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด
บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟทูเอ็น เทรดด้ิง
บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด
บริษัท ช.รุ่งเรือง 198 จ ากัด

6/2565 หุ่นฝึกปฎิบัติการคืนชีพผู้ใหญ่ข้ันสูงแบบมี  iPad null 935,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด 930,000 บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด 39,935,000 120 25 พฤศจิกายน 2564 23 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวน 1 ตัว บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกลบอล เมท กรุ๊ป จ ากัด 933,000

บริษัท เจ.เอส. คอนสตรัคช่ัน (2456) จ ากัด
บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท บี อาร์ ที โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมท กรุ๊ป จ ากัด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา  เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสับเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา


