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C48/2565 จ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        3,700,000.00       รายได้ e-bidding บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 3,698,000.00     บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 3,698,000.00    792 3 ส.ค 2565 4 ต.ค 2568 ราคาต  าสุด

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,700,000.00     

บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั น จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั น จ ากัด 3,700,000.00     

บริษัท ไบร์ท แอนด์ ไบร์ทเทอร์ จ ากัด

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

บริษัท เมเนจจ้ิง อินฟอร์เมชั น เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท บ๊ิก ไอที คอร์ปอเรชั น จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวบึง เจริญชัย

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

C49/2565 จ้างออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 517,505.50          รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด 495,000.00        บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด 495,000.00      60 3 ส.ค 2565 2 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์

C50/2565 จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจ าปี 2565 1,105,000.00       งบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์สื อและสั งพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์สื อและสั งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,105,000.00     ศูนย์สื อและสั งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,105,000.00    7 9 ส.ค 2565 16 ส.ค 2565 ราคาต  าสุด

C51/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื อการศึกษา (กยศ.) และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า (SSRU ALUMNI SYSTEM) 798,000.00          รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 798,000.00        บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 798,000.00      120 9 ส.ค 2565 8 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด

บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด 834,600.00        

บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จ ากัด บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จ ากัด 821,760.00        

C52/2565 จ้างปรับปรุงโถงลิฟท์และห้องแต่งตัวพร้อมครุภัณฑ์ บริเวณ ช้ัน ๔ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 931,286.08          รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 925,775.33        บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 925,775.33      30 9 ส.ค 2565 8 ก.ย 2565 ราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 931,285.08        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 945,368.33        

C53/2565 จ้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 1,700,000.00       รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 1,682,251.48     บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 1,682,251.48    90 15 ส.ค 2565 13 พ.ย 2565 ราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 1,682,251.48     

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพระยา 2006 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพระยา 2006 1,700,000.00     

C54/2565 จ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โอลิมปิก อาคาร 22 ช้ัน 1 900,000.00          รายได้ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ ง 755,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ ง 755,000.00      45 24 ส.ค 2565 7 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด

บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั น จ ากัด บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด 818,181.00        

บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั น จ ากัด 850,000.00        

บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั น จ ากัด บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั น จ ากัด 879,000.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ-โปร อินเตอร์ เทรดด้ิง

บริษัท ช.สิทธิผล จ ากัด

บริษัท วี ที เอส เดคคอเรท จ ากัด

บริษัท นิชยา จ ากัด

 บริษัท ไบร์ท แอนด์ ไบร์ทเทอร์ จ ากัด

 บริษัท คีย์ ไลฟ์ กรุ๊ป จ ากัด

 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

บริษัท 1555 บิซ จ ากัด

บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ ง คอนสตรัคชั น จ ากัด

บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท เบทเทอร์ คอนส์ จ ากัด

บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์(ประเทศไทย)จ ากัด 

บริษัท พีแอนด์เอ็น อินเทลลิเจ้น โพรวิชชั น จ ากัด

บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด

บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเม้นท์ จ ากัด

บริษัท กฤต88 จ ากัด

บริษัท สไปรท์ คอนส์ จ ากัด

บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั น จ ากัด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนาม
ในสัญญา

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

วันครบ
สัญญา
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ระยะเวลา
ด าเนินการ

จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนาม
ในสัญญา

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

วันครบ
สัญญา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มทู จีทู

บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด

บริษัท เวอร์ทู - เดคคอร์ จ ากัด

บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั น จ ากัด

บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด

บริษัท ปวิชญา แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด

บริษัท ไมอา มีเดีย จ ากัด

บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท บี เอ็น เจ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด

บริษัท พีซีเอสโปร จ ากัด

บริษัท พี.เอ็น.เค. คอนบิลท์ จ ากัด

บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั น จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา

บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จ ากัด 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2 ที พี คอนสตรัคชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์พี ซัคเซส เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์

บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม้นต์ จ ากัด

บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคชั น จ ากัด

บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จ ากัด

บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด

บริษัท ทรัพย์โสภาการโยธา 2005 จ ากัด

C55/2565 จ้างจัดท าสื อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 2,685,000.00       รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วัฒน 88 จ ากัด บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 2,680,000.00     บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 2,680,000.00    30 26 ส.ค 2565 24 ก.ย 2565 ราคาต  าสุด

บริษัท เบทแมน เอเจนซี  แอนด์ โปรดักส์ชั นเฮ้าส์ จ ากัดบริษัท เบทแมน เอเจนซี  แอนด์ โปรดักส์ชั นเฮ้าส์ จ ากัด 2,685,000.00     

บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด 278,000.00        


