
C26/2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 4,326,100.00   งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 4,319,594.00      บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 4,319,594.00                60 18 ม.ค 2565 19 มี.ค 2565 ราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิกร เทรดด้ิง บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 4,323,500.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด -

บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ -
บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคชั น จ ากัด บริษัท ที แอนด์ ที มีบุญ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด -
บริษัท บี. วิช แวลู จ ากัด บริษัท สุจงดี จ ากัด -
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอส.เจ.เอ. แมนเนจเม้นต์ จ ากัด
บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
บริษัท อ สแควร์ คอนสตรัคชั น จ ากัด
บริษัท พีเอ็นพีซิสเทมเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท ศิวพล คอนสตรัคชั น แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต์
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท เม็คคาจีเนียร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ที แอนด์ ที มีบุญ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 
บริษัท กุลชัยการโยธา จ ากัด
บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐนวกิจ
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
บริษัท  โปร เทคโน เซอร์วิส จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ จี เดคโค่
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธาดานครเอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์
บริษัท สุจงดี จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
บริษัท ดงยางอินโนเทค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาทระเบียบ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกวลินธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านบุณยา การโยธา

C27/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    2,099,900.00   งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 2,094,981.00      บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 2,094,981.00                60 18 ม.ค 2565 19 มี.ค 2565 ราคาต  าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิกร เทรดด้ิง บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 2,097,327.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ -
บริษัท บาเนีย จ ากัด บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด -
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท สุจงดี จ ากัด -
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด -
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท บี. วิช แวลู จ ากัด
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
บริษัท พีเอ็นพีซิสเทมเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต์
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
ริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด
บริษัท เม็คคาจีเนียร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
บริษัท ไอคอนิค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐนวกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง 
บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธาดานครเอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปิยพันธ์ การช่าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์
บริษัท สุจงดี จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม้นต์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
บริษัท ดงยางอินโนเทค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาทระเบียบ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกวลินธุรกิจ

C28/2565 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาเครื องแม่ข่ายเสมือนและระบบส ารองข้อมูล VM 1,200,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,250,000.00      บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,250,000.00                242 28 ม.ค 2565 30 ก.ย 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,260,000.00      
บริษัท ไอที อินโนเวชั น จ ากัด บริษัท ไอที อินโนเวชั น จ ากัด 1,260,000.00      

C29/2565 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center 875,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 860,000.00         บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 860,000.00                   242 28 ม.ค 2565 30 ก.ย 2565 ราคาต  าสุด
และห้องกระจายสัญญาณหลักประจ าตึก บริษัท ดีดีไอ จ ากัด บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 865,630.00         

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 868,840.00         

C30/2565 จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องเจ้าหน้าที  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  5,898,745.30   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัดบริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด 5,896,636.35      บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด 5,896,636.35                100 28 ม.ค 2565 9 ม.ค 2566 ราคาต  าสุด
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 5,899,587.16      

นายอรรถพล  พองจ าปา นายอรรถพล  พองจ าปา 5,955,931.94      

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน มกราคม 2565

เลขท่ี
สัญญา

รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา
 เหตุผลท่ีคัดเลือก   

 โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา



15/2565 เครื องวิเคราะห์พยาธิสภาพฯ จ านวน 1 เครื อง 2,100,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด 2,098,000 บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด 2,098,000 120 วัน 20 มกราคม 2565 20 พฤษภาคม 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท ไซเนอจี พลัส จ ากัด 2,247,000
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

บริษัท ไซเนอจี พลัส จ ากัด

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

17/2565 เครื องท าแห้งแบบเยือกแข็งFreeze dryer) แบบต้ังโต๊ะ 2,200,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 2172100 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 2172100 30 วัน 31 มกราคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 ราคาต  าสุด
จ านวน 2 เครื อง บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด

บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
บริษัท ลาวา 99 จ ากัด
บริษัท มีดี โปรเฟสชั นนอล ซอร์สซิ ง จ ากัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

วันครบสัญญา
 เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสับเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ี
สัญญา

รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงินงบประมาณ  วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา


