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29/2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการเสมือนจริง(Simulation Lab) 1,642,000 รายได้ คัดเลือก บริษัท พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 1,610,000 บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 1,610,000 150 วัน   7 กันยายน 2565   4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาต  าสุด

จ านวน 7 รายการ บริษัท เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จ ากัด บริษัท เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จ ากัด

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด

30/2565 โปรแกรมMicrosoftลิขสิทธ์ิ 800,000 รายได้ e-bidding บริษัทเอ็มเวิร์จ จ ากัด บริษัทเอ็มเวิร์จ จ ากัด 775,000 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 775,000 30 วัน 25 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 ราคาต  าสุด

บริษัทไอ.ที.โซลูชั น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์)จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 750,000

ริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จ ากัด 787,000

บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จ ากัด

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัทบางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด

บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั น จ ากัด

 บจก.พีเอพี เทคโนโลยี

บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากัด

 บริษัท โซลูชั น โทเคน จ ากัด

 บริษัท อินโนคราฟท์ จ ากัด
บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั น จ ากัด

31/2565 หนังสือประกอบการอบรมส าหรับการเรียนรู้ Active Learning 630,000 งบประมาณ คัดเลือก บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด 693,000 บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด 693,000 60 วัน   7 กันยายน 2565   6 พฤศจิกายน 2565 ราคาต  าสุด

จ านวน 3,000 เล่ม บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ ง จ ากัด บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ ง จ ากัด 660,000

บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด 630,000

32/2565 รถโดยสารขนาด12ที นั ง(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 1,935,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,935,000 บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,935,000 120 วัน 21 กันยายน 2565 19 มกราคม 2566 ราคาต  าสุด
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,937,500

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด
บริษัท เค.ที.เค. ออโต้คาร์ จ ากัด

C56/2565 จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 8,146,800.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท นิวซาลอน 1999 จ ากัด บริษัท นิวซาลอน 1999 จ ากัด 8,146,800.00      บริษัท นิวซาลอน 1999 จ ากัด ######### 90 29 ส.ค 2565 28 ธ.ค 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท เทคนิคภาพถ่าย จ ากัด บริษัท เทคนิคภาพถ่าย จ ากัด 9,504,600.00      
บริษัท เฟิส์ทดิจิตอลแลบ จ ากัด บริษัท เฟิส์ทดิจิตอลแลบ จ ากัด 9,776,160.00      

C57/2565 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 264,950.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด 261,080.00         บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด261,080.00  30 1 ก.ย 2565 1 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท ทู ไนน์ ไนน์ ดีไซน์ เดคคอเรชั น แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัดบริษัท ทู ไนน์ ไนน์ ดีไซน์ เดคคอเรชั น แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด264,290.00         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ แอนด์ ดับบลิว เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ แอนด์ ดับบลิว เซอร์วิส 263,755.00         

C58/2565 จ้างตัดเส้ือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕              900,000.00      งบแผ่นดิน วิธีคัดเลือก ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา900,000.00         ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา900,000.00  45 1 ก.ย 2565 1 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด
ภัทรดา การ์เมนท์ ภัทรดา การ์เมนท์ 1,200,000.00      
บริษัท โซลิดาริต้ีกรุ๊ป จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท โซลิดาริต้ีกรุ๊ป จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 1,087,500.00      

C59/2565 จ้างปรับปรุงห้องถ่ายท าและห้อง  ตัดต่อพร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี1,000,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ฤทธิ อนันต์ เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด บริษัท ฤทธิ อนันต์ เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด 998,000.00         บริษัท ฤทธิ อนันต์ เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด 998,000.00  60 12 ก.ย 2565 11 พ.ย 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท แพลงก์ตอน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท แพลงก์ตอน ซิสเต็ม จ ากัด 999,000.00         
บริษัท วิทย์ ดีไซด์ แอด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท วิทย์ ดีไซด์ แอด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 999,500.00         

วันครบสัญญา
 เหตุผลท่ี

คัดเลือก    
โดยสับเขป

จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงินใน
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา
แหล่งเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

วันครบสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา
แหล่งเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

วันครบสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

C60/2565 จ้างปรับปรุงจุดให้บริการ One Stop Service และห้องพยาบาล ช้ัน ๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา            1,500,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียริ ง  จ ากัด บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียริ ง  จ ากัด 1,491,373.00      บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียริ ง  จ ากัด ######### 45 12 ก.ย 2565 27 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 1,495,208.00      
บริษัท ทีแซด มิเดีย จ ากัด บริษัท ทีแซด มิเดีย จ ากัด 1,498,861.00      

C61/2565 จ้างติดต้ังและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริดและระบบการเรียนการสอน  รูปแบบไฮบริด อาคาร ๓๔ ห้อง ๓๔๒๒ 2,200,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั น จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั น จ ากัด 2,195,000.00      บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั น จ ากัด ######### 30  11 ก.ย 2565  12 ต.ค 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท ซีเอ็มบี รัชดา เซลส์ จ ากัด บริษัท ซีเอ็มบี รัชดา เซลส์ จ ากัด 2,310,000.00      
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 2,280,000.00      

C62/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา68,500,000.00  รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอฟต์สแควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 68,480,000.00     บริษัท ซอฟต์สแควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด ######### 510  22 ก.ย 2565  14 ก.พ 2567 ราคาต  าสุด
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 68,495,000.00     
บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด 68,490,000.00     

C63/2565 จะจ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง ส าหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัด   สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2,000,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วาย อาร์ อาร์คิเทค  จ ากัด บริษัท วาย อาร์ อาร์คิเทค  จ ากัด 2,000,000.00      บริษัท วาย อาร์ อาร์คิเทค  จ ากัด ######### 120  23 ก.ย 2565 20 ม.ค 2566 ราคาต  าสุด
บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จ ากัด บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จ ากัด 2,000,000.00      
บริษัท อีเอ็กซ์เอ็ม คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อีเอ็กซ์เอ็ม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2,000,000.00      

C64/2565 จ้างปรับปรุงช้ันลอย ศูนย์วิทยบริการ อาคารส านักงานอิการบดี 11,000,000.00  รายได้ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิกร เทรดด้ิง บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 10,975,000.00     บริษัท ดีดีไอ จ ากัด ######### 180 29 ก.ย 2565 27 มี.ค 2566 ราคาต  าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ากัด - บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด - บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จ ากัด - กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จ ากัด
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด
บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ ง แอนด์เดคคอร์เรชั น จ ากัด
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด
บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด
บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด
บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ดีดีไอ จ ากัด
บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บ้ิลด์ จ ากัด
บริษัท โพรเซสเอ็นจิเนียร์แอนด์คอนซัลแทนท์ จ ากัด
บริษัท สองสมาน จ ากัด
บริษัท ศรนิธิพร จ ากัด
บริษัท พสุธา วิศวะโยธา จ ากัด
หจก.เอกอนันต์ ซีวิล
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
บริษัท เขื องในคอนสตรัคชั น จ ากัด
บริษัท ชานน 2010 จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหกสิบสามการโยธา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรฝ่ังแดงก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั น จ ากัด
บริษัท โปรเฟสชั นแนล ซิสเท็มส์ จ ากัด
บริษัท นามชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท ศรีภักดี รุ่งเจริญ จ ากัด
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านบุณยา การโยธา
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จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจัดซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา
แหล่งเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก

วงเงินใน
สัญญา

วันครบสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จ ากัด

C65/2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ช้ัน G 3,000,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท มัส บี โซล จ ากัด บริษัท มัส บี โซล จ ากัด 2,980,000.00      บริษัท มัส บี โซล จ ากัด ######### 90 29 ก.ย 2565 27 ธ.ค 2565 ราคาต  าสุด
บริษัท ดอนซ์ สตูดิโอ จ ากัด บริษัท ดอนซ์ สตูดิโอ จ ากัด 3,033,000.00      
บริษัท โปร ฟายน์ เดคคอร์ จ ากัด บริษัท โปร ฟายน์ เดคคอร์ จ ากัด 3,090,000.00      

C66/2565 จ้างปรับปรุงหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  2,400,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เค.ซี.พี. อาร์ต แอน เดคอร์จ ากัด บริษัท เค.ซี.พี. อาร์ต แอน เดคอร์จ ากัด 2,380,000.00      บริษัท เค.ซี.พี. อาร์ต แอน เดคอร์จ ากัด ######### 60 29 ก.ย 2565 27 พ.ย 2565 ราคาต  าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโพประจักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโพประจักษ์ 2,490,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จาต้า คอนสตรัคชั น จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จาต้า คอนสตรัคชั น จ ากัด 2,450,000.00      

C67/2565 จ้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44)   11,642,700.00  แผ่นดิน วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงเสริมสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงเสริมสิทธ์ิ 11,628,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงเสริมสิทธ์ิ ######### 180 30 ก.ย 2565 29 มี.ค 2566 ราคาต  าสุด

C68/2565 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) 522,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด 510,000.00         บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด 510,000.00  180 30 ก.ย 2565 29 มี.ค 2566 ราคาต  าสุด
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 515,000.00         
บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 522,000.00         


