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18/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เคร่ือง 1,479,400 รายได้ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูชิตชัย เทรดด้ิง บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) 1,440,399.97 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) 1,440,399.97 120 วัน 1 มีนาคม 2565 29 มิถุนายน 2565 ราคาตํ่าสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ63กรุ๊ป บริษัท นิวฟอนท์ จำกัด 1,402,700.00 

บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จำกัด บริษัท เอสโอเอส กรุ๊ป จำกัด 1,470,000.00 

บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จำกัด

บริษัท นิวฟอนท์ จำกัด

บริษัท จอย วิช่ัน จํากัด

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด

บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จํากัด

บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด

บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จํากัด

บริษัท เอสโอเอส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อี-แอ็คเค้าน์ ดิจิตตอล จำกัด

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีปกร 2014

บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จํากัด

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

บจก.พีเอพี เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค

บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลาย จํากัด

บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด

บริษัท โอ.อี.เทค จํากัด

บริษัท บอสวิน เอ็กซ์พี จำกัด

บริษัท ไดมอนด์ พีเพิล จำกัด

บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรช่ัน จำกัด

บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

แปซิฟิก พลัส ไอที

บริษัท ไอที แลนด์มาร์ค จำกัด

บริษัท คลาวด์พลัส จำกัด

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด

19/2565 เคร่ืองปั่นแยกและเพาะเล้ียงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซฯ 1,605,000 งบประมาณ วิธีคัดเลือก บริษัท ยีนพลัส จํากัด บริษัท ยีนพลัส จํากัด 1,602,860 บริษัท ยีนพลัส จํากัด 1,602,860 30 วัน 14 มีนาคม 2565 13 เมษายน 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท อาฟเตอร์แล็บ จํากัด บริษัท อาฟเตอร์แล็บ จํากัด 1,605,000

บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ์ จำกัด บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ์ จำกัด 1,605,000

20/2565 โปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3000000 งบประมาณ e-bidding บริษัท อัลฟ่า-บี คอมพ์แอนด์ลิงค์ จำกัด บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด 2,990,000 บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด 2,990,000 60 วัน 18 มีนาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด บริษัท เดอะ เทค พลัส จํากัด 2,9980,000

บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด บริษัท ดิโอ อินโนเวช่ัน จํากัด 2,469,200

บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด

บริษัท ดิโอ อินโนเวช่ัน จํากัด

บริษัท ดีเอพี โซลูช่ัน จํากัด

บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท เดอะ เทค พลัส จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าซักเซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส

21/2565 ข้อสอบ Microsoft Office Specialist 642,000 รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 642,000 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 642,000 30 วัน 23 มีนาคม 2565 22 เมษายน 2565 ราคาตํ่าสุด

22/2565 ตู้ปลอดเช้ือ 1,780,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,016,865 บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,016,865 60 วัน 31 มีนาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท ซายน์เทค จำกัด บริษัท เมดิทอป จํากัด 893,890

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 1433,265

บริษัท เมดิทอป จํากัด

บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จํากัด

C33/2565 จ้างทำส่ือการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 4,900,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วัฒน88 จํากัด บริษัท วัฒน88 จํากัด 4,880,000.00        บริษัท วัฒน88 จํากัด 4,880,000.00    20 1 มี.ค 2565 20 มี.ค 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จำกัด 5,100,000.00        

บริษัท นวไทย เอสโก้ จำกัด บริษัท นวไทย เอสโก้ จำกัด 4,900,000.00        

C34/2565 จ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                 15,670,000.00 งบประมาณแผ่นดิน e-bidding  บริษัท ที.ซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จำกัด  บริษัท ที.ซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จำกัด 15,664,800.00       บริษัท ที.ซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จำกัด 15,664,800.00  180 24 มี.ค 2565 20 ก.ย 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด  บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ จํากัด -                        

บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จํากัด -                        

บริษัท โมช่ัน คอนสทัคช่ัน จํากัด

 บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด

 บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จำกัด

 บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จำกัด

บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิช่ิง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรุ่งโรจน์โยธาการ

 บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จำกัด

 บริษัท เอสเอ็มวัน จํากัด

 บริษัท วี.ที.เจ. คอนสตรัคช่ัน จํากัด

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐนวกิจ

บริษัท มะลิทอง จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง

 บริษัท เข่ืองในคอนสตรัคช่ัน จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค-ยูดี

บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัณกมล ก่อสร้าง

 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด

บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จำกัด

 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด

 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบุณยา การโยธา

 วันชนะ เพียรเจริญ

35/2565 จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ห้อง 750,000.00      รายได้ วิธีเชิญชวนทัวไป นายกิติศักด์ิ รัศมี นายกิติศักด์ิ รัศมี 747,000.00           นายกิติศักด์ิ รัศมี 747,000.00       60 24 มี.ค 2565 23 เม.ย 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท ไซท์ แปดสิบสาม จำกัด

บริษัท กราวด์ (สตูดิโอ2127)จํากัด

บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ดีไว พลัส จํากัด

นางสาวณภัสนันท์ ขุนบรรเทา

C36/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริคคสาสรูม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2,400,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีดีไอ จํากัด บริษัท ดีดีไอ จํากัด 2,380,000.00        บริษัท ดีดีไอ จํากัด 2,380,000.00    120 24 มี.ค 2565 22 ก.ค 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเลช่ัน ซัพพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเลช่ัน ซัพพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเลช่ัน ซัพพล

C37/2565 จ้างออกแบบห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จำนวณ 2 ห้อง  250,000.00      รายได้ วิธีเชิญชวนทัวไป นาย คณินทุ์ อ่ำกำเนิด นาย คณินทุ์ อ่ำกำเนิด 248,000.00           นาย คณินทุ์ อ่ำกำเนิด 248,000.00       60 24 มี.ค 2565 23 เม.ย 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท ไซท์ แปดสิบสาม จำกัด

บริษัท กราวด์ (สตูดิโอ2127)จํากัด

บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ดีไว พลัส จํากัด

นางสาวณภัสนันท์ ขุนบรรเทา

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันท่ีลงนามใน

สัญญา

ระยะเวลา

ดําเนินการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซื้อ

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

 วิธีซื้อ/จ้าง จำนวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา

แหล่งเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

วันครบสัญญา
 เหตุผลท่ี

คัดเลือก   

วันครบสัญญา

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 

แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จ้าง  จำนวนผู้ซื้อซองเสนอราคา จำนวนผู้ยืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

จำนวนผู้ซื้อซองเสนอราคา


