
 

 

  
 

รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

  



 

 

รายงานผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน  
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้ออหรือจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเภท หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ 
ที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังและศึกษา กฏเกณฑ์ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับจัดซื้อ 
จัดจ้างจะต้องมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานโดยการศึกษารายละเอียดเพ่ือน าไปใช้ใน การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการแข่งขันกันสูงจึงท าให้เศริษฐกิจภายในประเทศ ขยายตัวมากขึ้นใน 
ด้านการจัดหาพัสดุต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความ เจริญเติบโตและขยาย 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึน้เป็นทวีคูณ 
 มหาวิทยาลัยเน้นความถูกต้องให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะเปน็แนวทางในการปฏิบัติ 
เจ้าหน้าทีพั่สดุหรือผู้ที่เกีย่วข้องโดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านักและด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
๓. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก  
๔. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องที่เข้ามามีนิติสมัพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับ

การพัสดุ  
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่  โดยให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและการพัฒนางาน 
๖. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้เกีย่วข้อง 
๗. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  มีความโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 
 

 
 

 



 
 

 

           
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจ าแนกตาม

หมวดรายจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 
งบลงทุน   

-ค่าครุภัณฑ์ ๓๗,๐๗๒,๙๘๐ ๕๕,๒๓๑,๒๕๔.๐๘ 
-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๑๒,๖๙๙,๖๓๒.๙๑ ๒๔๓,๖๐๖,๖๖๐.๖๑ 

รวม   

รวมทั้งสิ้น ๔๔๘,๖๑๐,๕๒๗.๖๐ 
 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ผลด าเนินการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ งปม.
ผูกพัน 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๖ 

งบลงทุน      

-ค่าครุภณัฑ ์ ๓๗,๐๗๒,๙๘๐ ๕๕,๒๓๑,๒๕๔.๐๘ ๙๒,๓๐๔,๒๓๔.๐๘ ๐.๐๐ - 

-ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑๑๒,๖๙๙,๖๓๒.๙๑ ๒๔๓,๖๐๖,๖๖๐.๖๑ ๓๕๖,๓๐๖,๒๙๓.๕๒ 

๐.๐๐ - 

รวมเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น ๔๔๘,๖๑๐,๕๒๗.๖๐ 

   

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
จ านวน ๔๔๘,๖๑๐,๕๒๗.๖๐บาท ผลการเบิกจ่ายร่วม จ านวน ๔๔๘,๖๑๐,๕๒๗.๖๐บาท ผลการ
ด าเนินการในงบลงทุนประจ าปี ๒๕๖๕  สามารถเบิกจ่ายเงินไดต้ามแผนทีก่ าหนด 



 

 

 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 



 

 

 
 

1/2565 รถตู้โดยสาร ขนาด12ทีน่ั่ง (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 โตโยต้าภูมพัิฒนา จ ากัด 1,466,500

บริษัท โตโยต้าภูมพัิฒนา 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 อินสทรูเมน้ท์ 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 ากั
 บริษัท ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

3/2565 เคร่ืองจ าลองฝึกปฎิบัติการกายวิภาค 3 มติิ แบบจอสัมผัส 6,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด 6,495,000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น 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 มริาเคิลแอนด์บราเธอร์ 6,500,000
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มริาเคิลแอนด์บราเธอร์
บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด

4/2565 ครุภัณฑ์หุ่นจ าลอง จ านวน 2 รายการ 7,340,000 งบประมาณ e-bidding  บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด  บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด 7,334,000  บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น 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 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมอืนจริง 40,000,000 รายได้ e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด 39,935,000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด 39,935,000 120 24 พฤศจิกายน 2564 24 มนีาคม 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 คอร์ปอเรชั่น 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 หุ่นฝึกปฎิบัติการคืนชีพผู้ใหญ่ข้ันสูงแบบม ี 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. คอนสตรัคชั่น (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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤศจกิายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา วันท่ีลงนามในสัญญา
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสับ

เขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันครบสัญญาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา



 
 

 

 

7/2565 หุ่นฝึกปฎิบัติการประเมนิสุขภาพและบ าบัดโรคเบ้ืองต้นทาง 1,550,500 งบประมาณ e-bidding บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บริษัท บี อาร์ ที โปรดักส์ จ ากัด 1,550,500  บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด 1,545,500 90 วัน 1 ธันวาคม 2564 1 มนีาคม 2565 ราคาต่ าสุด
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 เคร่ือง  บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด  บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด 1,545,500

 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกลบอล เมท กรุ๊ป จ ากัด 1,548,500
บริษัท บี อาร์ ที โปรดักส์ จ ากัด
 บริษัท อีเอ็นที กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมท กรุ๊ป จ ากัด

8/2565 ข้อสอบ Oxford Online Placement Test 2,000,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 30 วัน 1 ธันวาคม 2564 1 มกราคม 2565 ราคาต่ าสุด

9/2565 เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,979,500 งบประมาณ e-bidding  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัสชัย แมชชินเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอสพี.ซัพพลายแอนด์ ไซเอนซ์ 1,979,100 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,978,965 120 วัน 17 ธันวาคม 2564 16 เมษายน 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอสพี.ซัพพลายแอนด์ ไซเอนซ์ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,978,965
 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด ไมผ่่าน
 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
บริษัท โปรดัคทีฟ แวคค่ัม เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท นิวนอร์มอลโปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-คอนเว เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เอ.21
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
 หจก.ทีเคเค.เทค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์เซอร์วิส
 บริษัท อินซอมเนีย จ ากัด
บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด
 บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

10/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 7,340,000 งบประมาณ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูชิตชัย เทรดด้ิง  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 793,000  บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 790,050 3 วัน 17 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวน 15 เคร่ือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเอ63กรุ๊ป  บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 790,050

 บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จ ากัด 794,800
 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด
 บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด
 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด
 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด
 บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
 บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด
บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
 บริษัท หิรัญภัทรเวช จ ากัด
 บริษัท สยาม แคนนาบินอยด์ จ ากัด
 บริษัท โชคชัยพร ซัพพลายเทรด จ ากัด
บริษัท เจ.เอส. คอนสตรัคชั่น (2456) จ ากัด
บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จ ากัด
บริษัท ออวิด้า จ ากัด
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จ ากัด
 บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากัด
 บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ากัด
 มาฟอร์ที อินดัสทรี
 บริษัท ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม จ ากัด
 บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

11/2565 เคร่ืองทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพ่ือการเรียนรู้ข้ันสูง 1,157,000 รายได้ e-bidding  บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด  บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด 1,118,651.20  บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด 1,118,651.20 90 วัน 20 ธันวาคม 2565 20 มนีาคม 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวน 1 เคร่ือง  บริษัท หนึ่งเก้าโซลูชั่น จ ากัด

12/2565 เคร่ืองเก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ภายนอกอาคาร จ านวน 1 เคร่ือง 935,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 638,790 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 638,790 90 วัน 17 ธันวาคม 2565 17 มนีาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท โปรแล็บ จ ากัด บริษัท โปรแล็บ จ ากัด 641,280
บริษัท นิวนอร์มอลโปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ไซ มาสเตอร์ จ ากัด 646,395
บริษัท ไซ มาสเตอร์ จ ากัด
 บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพอร์เฟกต์ช้อป

วันท่ีลงนามในสัญญา วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 เดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
 เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย
สับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ



 
 

 

 

13/2565 ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ 650,000 งบประมาณ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. 1,380,000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. 1,380,000 90 วัน 27 ธันวาคม 2565 27 มนีาคม 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มบรอยเดอร่ี ซิสเท็ม บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด ไมผ่่าน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิเบียกรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเอ63กรุ๊ป
 บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมน้ท์ จ ากัด
 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.
 บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จ ากัด
 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด
 บริษัทแอดวานซ์ออโต้แคดจ ากัด
 บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด
บริษัท ภควิน จ ากัด
 บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด
 บริษัท เฮงสูง จ ากัด
บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด
 บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
 บริษัท ซีเอชบี เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
 บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท อัล-ลาซิซ จ ากัด
บริษัท วิธวินท์ เทรดด้ิง จ ากัด
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เดลต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
 บริษัทนีโอเทคจ ากัด
 บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเมน้ท์ จ ากัด
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ธนากุลวัฒน์และเซอร์วิส จ ากัด
 บริษัท เอฟ.ท.ีเอ กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท อินเทซ่าลอจิก จ ากัด
บริษัท อัพไรท์ ซิมมเูลชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.เทพมงคล (วีทีเอ็ม)
 บริษัท ออวิด้า จ ากัด
 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด
 บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เอ.21
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น คอนเน็คท์ ซัพพลาย
บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามชัยเจริญซัพพลาย
บริษัทไฮ พรีซิชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด
 บริษัท ชาร์ลี เมกเกอร์ จ ากัด
 บริษัท เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเมชั่น จ ากัด
บริษัท พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กรุ๊ป จ ากัด
 หจก.ที เค แอร์
 บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
 บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสต้ี จ ากัด
 แปซิฟิก พลัส ไอที
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีทรัพย์ อินเตอร์เทรดด้ิง
มาฟอร์ที อินดัสทรี
 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จ ากัด
 บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท เมอร์ร่ีแฟร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด
บริษัท บริลเล่ียนรับเบอร์ จ ากัด
 บริษัท สแตนด์พอยท์ อินเตอร์เทรด จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพอร์เฟกต์ช้อป

14/2565 รถตู้โดยสาร ขนาด12ทีน่ั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 1,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด 1,449,850 บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด 1,449,850 90 17 พฤศจิกายน 2564 12 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด  บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด 1,499,000
บริษัท โตโยต้าภูมพัิฒนา จ ากัด
 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
บริษัท พีเอ็น อาร์เดค จ ากัด
บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/2565 เคร่ืองวิเคราะห์พยาธิสภาพฯ จ านวน 1 เคร่ือง 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 ราคาต่ 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 เคร่ืองท าแห้งแบบเยือกแข็งFreeze dryer) แบบต้ังโต๊ะ 2,200,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด 2172100 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด 2172100 30 วัน 31 มกราคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 ราคาต่ าสุด
จ านวน 2 เคร่ือง บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด

 บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
 บริษัท ลาวา 99 จ ากัด
บริษัท มดีี โปรเฟสชั่นนอล ซอร์สซ่ิง จ ากัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา วันครบสัญญา
 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา



 
 

 

 

18/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 เคร่ือง 1,479,400 รายได้ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูชิตชัย เทรดด้ิง บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน) 1,440,399.97 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน) 1,440,399.97 120 วัน 1 มนีาคม 2565 29 มถุินายน 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเอ63กรุ๊ป บริษัท นิวฟอนท์ จ ากัด 1,402,700.00 
บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด บริษัท เอสโอเอส กรุ๊ป จ ากัด 1,470,000.00 
บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากัด
บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด
บริษัท นิวฟอนท์ จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
บริษัท มเีดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท วีคอมเมร์ิซคลิก จ ากัด
บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จ ากัด
บริษัท เอสโอเอส กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท อี-แอ็คเค้าน์ ดิจิตตอล จ ากัด
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน)
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014
บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด
บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จ ากัด
บจก.พีเอพี เทคโนโลยี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
บริษัท บอสวิน เอ็กซ์พี จ ากัด
บริษัท ไดมอนด์ พีเพิล จ ากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
แปซิฟิก พลัส ไอที
บริษัท ไอที แลนด์มาร์ค จ ากัด
บริษัท คลาวด์พลัส จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

19/2565 เคร่ืองป่ันแยกและเพาะเล้ียงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซฯ 1,605,000 งบประมาณ วิธีคัดเลือก บรษัิท ยนีพลัส จ  ำกดั บรษัิท ยนีพลัส จ  ำกดั 1,602,860 บรษัิท ยนีพลัส จ  ำกดั 1,602,860 30 วัน 14 มนีาคม 2565 13 เมษายน 2565 ราคาต่ าสุด

บรษัิท อำฟเตอรแ์ล็บ จ  ำกดั บรษัิท อำฟเตอรแ์ล็บ จ  ำกดั 1,605,000

บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ์ จ ากัด 1,605,000

20/2565 โปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3000000 งบประมาณ e-bidding บริษัท อัลฟ่า-บี คอมพ์แอนด์ลิงค์ จ ากัด บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 2,990,000 บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 2,990,000 60 วัน 18 มนีาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด บริษัท เดอะ เทค พลัส จ ากัด 2,9980,000
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ ากัด 2,469,200
บริษัท เอไจล์ แร็พ จ ากัด
บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ ากัด
บริษัท ดีเอพี โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เดอะ เทค พลัส จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส

21/2565 ข้อสอบ Microsoft Office Specialist 642,000 รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 642,000 บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 642,000 30 วัน 23 มนีาคม 2565 22 เมษายน 2565 ราคาต่ าสุด

22/2565 ตู้ปลอดเชื้อ 1,780,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด บริษัท เอส.เอ็ม. เคมคีอล ซัพพลาย จ ากัด 1,016,865 บริษัท เอส.เอ็ม. เคมคีอล ซัพพลาย จ ากัด 1,016,865 60 วัน 31 มนีาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซายน์เทค จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด 893,890
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด 1433,265
บริษัท เมดิทอป จ ากัด
บริษัท เอส.เอ็ม. เคมคีอล ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2565 ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud 1,481,950 รายได้ e-bidding บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จ ากัด 1,481,950 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จ ากัด 1,481,950 30 วัน 29 เมษายน 2565 29 พฤษภาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด บริษัท ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จ ากัด 1,498,000
บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท คัลเลอร์ ดอกเตอร์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จ ากัด
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด
บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จ ากัด
วินซัม คอสเมติก
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
 เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/2565 อุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board 1,481,950 รายได้ คัดเลือก บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จ ากัด บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จ ากัด 637,330.26 บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จ ากัด 637,330.26 30 วัน 3 พฤษภาคม 2565 17 มถุินายน 2565 ราคาต่ าสุด

บริษัท คอนเนคทู จ ากัด บริษัท คอนเนคทู จ ากัด 640,459.20

บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด 640,288.00

25/2565 รถตู้โดยสารขนาด12ทีน่ั่ง(ดีเซล) จ านวน ๑ คัน 1,500,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด  บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 1,475,000  บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 1,475,000 60 วัน 31 พฤษภาคม 2565 30 กรกฎาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,477,000
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เค.ท.ีเค. ออโต้คาร์ จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงิน
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
 เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย
สับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ



 
 

 

 

26/2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 1,801,000 รายได้ e-bidding ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด 1,796,530.00 บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด 1,796,530, 90 วัน 11 กรกฎาคม 2565 9 ตุลาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท คอนเนคทู จ ากัด บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากัด 1,799,000.00
บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด
บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เอส ซี ที ซี จ ากัด
บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท เอบิท มลัติซิสเต็ม จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด
บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากัด
บริษัท อินเทกริทิ เมเนจเมน้ท์ จ ากัด
บริษัท ธนสาร เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน)
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014
บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด
บจก.พีเอพี เทคโนโลยี
บริษัท ออวิด้า จ ากัด
บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท ชัยภูมก๊ิอปป้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แปซิฟิก พลัส ไอที

27/2565 ชุดเคร่ืองนอน จ านวน 15 รายการ 1,500,000 รายได้ คัดเลือก บริษัท มนไตรเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จ ากัด บริษัท มนไตรเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 1,360,826 บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1,299,402.65 30 วัน 11 กรกฎาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1,299,402.65
บริษัท กฤษณะ 908 จ ากัด บริษัท กฤษณะ 908 จ ากัด 1,347,665.00 

28/2565 เก้าอ้ี จ านวน 720 ตัว 1,039,990 รายได้ คัดเลือก บริษัท ทีไซน์ โซลุชั่น จ ากัด บริษัท ทีไซน์ โซลุชั่น จ ากัด 1,050,000 บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ากัด 1,039,990 90 วัน 26 กรกฎาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด 1,048,500
บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ากัด บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ากัด 1,039,990
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29/2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการเสมอืนจริง(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 ราคาต่ 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 ราคาต่ าสุด
บริษัทไอ.ท.ีโซลูชั่น 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 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
 บจก.พีเอพี เทคโนโลยี
บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จ ากัด
 บริษัท โซลูชั่น โทเคน จ ากัด
 บริษัท อินโนคราฟท์ จ ากัด
บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น 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 ราคาต่ าสุด

จ านวน 3,000 เล่ม บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง จ ากัด บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง จ ากัด 660,000

บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด บริษัท เทียนวัฒนาพร้ินท์ต้ิง จ ากัด 630,000

32/2565 รถโดยสารขนาด12ทีน่ั่ง(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 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,937,500
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด
บริษัท เค.ท.ีเค. ออโต้คาร์ จ ากัด
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C01/2565 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall และ  ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 3,000,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จ ากัด 2,988,800.00       บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จ ากัด 2,988,800.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 2,995,000.00       

บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 2,996,000.00       

C02/2565 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมลูขนาดใหญ่  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบวิจัย และระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3,550,000.00      รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 3,350,000.00       บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 3,350,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด

C03/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25651,617,840.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,617,840.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,617,840.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 1,629,600.00       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,621,200.00       

C04/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25652,542,320.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 2,542,320.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 2,542,320.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 2,600,000.00       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 2,580,000.00       

C05/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดรอบ ณ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 1,008,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,008,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,008,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 1,092,000.00       
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด 1,050,000.00       

C06/2565 จ้างท าความสะอาด อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 1,008,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,080,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,080,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 1,108,800.00       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,134,000.00       

C07/2565 จ้างท าความสะอาด อาคาร ๕๖-๕๗ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 1,389,600.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,389,600.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,389,600.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด 1,392,000.00       
ห้างหุ้นส่วนสามญั สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนสามญั สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,401,600.00       

C08/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25657,154,400.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 7,154,400.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 7,154,400.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 7,207,200.00       
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด 7,308,000.00       

C09/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25654,160,160.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 4,160,160.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 4,160,160.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด 4,200,000.00       
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส 4,180,000.00       

C10/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25651,020,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,020,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,020,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด 1,110,000.00       
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด จ ากัด 1,080,000.00       

C11/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25653,192,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 3,192,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 3,192,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด 3,360,000.00       
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส 3,264,000.00       

C12/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25651,230,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน 1,230,000.00       ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน 1,230,000.00                 365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด 1,344,000.00       
ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีนนิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีนนิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,320,000.00       

C13/2565 จ้างเปล่ียนหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูง 3,950,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด 3,949,000.00       บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด 3,949,000.00                 60 20 ต.ค 2564 19 ธ.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เต้า เหอ อินดัสตรี อิควิปเมน้ท์ จ ากัด บริษัท เต้า เหอ อินดัสตรี อิควิปเมน้ท์ จ ากัด 4,270,000.00       
บริษัท เพอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด บริษัท เพอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 4,422,000.00       

         ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
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C14/2565 จ้างเช่าใช้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรส่ือสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวณ  2 วงจรพร้อมระบบป้องกันภัยคุม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        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

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 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม7,000,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 6,989,979.89       บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด6,989,979.89                 100 8 พ.ย 2564 16 ก.พ 2565 ราคาต่ าสุด
นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 7,423,786.19       
นายอรรถพล พองจ าปา นายอรรถพล พองจ าปา 7,427,928.67       

C16/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน  2565                    916,663.00        รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีนนิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีนนิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 916,663.00          ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีนนิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 916,663.00                    334 1 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด 1,034,000.00       
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 คอนสตรัคชั่น 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 พรีมา่โกลบอลลิงค์ 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. แมนเนจเมน้ต์ จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท รูบิค คิวบ์ จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
 บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
 บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด
ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น
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 เดคคอเรชั่น 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 คอนสตรัคชั่น 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

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประจ าเดือน พฤศจกิายน  2564

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา



 
 

 

 

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 โซลูชั่น จ ากัด -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล 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 เดคคอเรชั่น 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.คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เยลโล่ บี คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัทรุ่งเรืองรวมช่างจ ากัด
บริษัท คีย์ ไลฟ์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท มคิซ์ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
 บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จ ากัด
 บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด
บริษัท เดอะ มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท ทู สตรอง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเมน้ท์ จ ากัด
บริษัท ชูสเวล จ ากัด
บริษัท ทรัสต้ี แอสเซท จ ากัด
บริษัท ศิวพล คอนสตรัคชั่น 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. คอนสตรัคชั่น (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 วิศวามติร จ ากัด
บริษัท วชิระดาก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท รูท 168 ครีเอชั่น จ ากัด
บริษัท พินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
ป.ประสงค์ทรัพย์ อีควิปเมนท์
บริษัท เก็บตะวัน ผ้ามา่น 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 คอนสตัรัคชั่น
 บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท ส.แคทลียา จ ากัด
 บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมน้ต์ จ ากัด
 ธารามนต์ วิศวกรรม
 บริษัท เอชเจเค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เค.พี.ท.ีกลอร่ี จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าซักเซอร์วิส
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส
 บริษัท ศักรินทร์ ก่อสร้าง 2017 จ ากัด
บริษัท สาธุ ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ
บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จ ากัด
 บริษัท อะตอม เดคคอเรชั่น 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   ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  25651,540,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,540,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,540,000.00                 334 1 พ.ย 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนนิ่ง จ ากัด 1,650,000.00       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนนิ่ง 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 วันหนึ่งวิศวกรรม จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 8,588,705.69       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกอัมพร เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พสุธรการโยธา
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด
บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั่น 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.คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 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 เดคคอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด
บริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์การช่าง2014 จ ากัด
บริษัท วันเนส เอ็นเนอย่ี จ ากัด
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม 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 คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท พีเอเค วิศวกรรมการโยธา จ ากัด
บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018
บริษัท ศรีลักษมโีชค 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 คอนสตรัคชั่น 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



 
 

 

 

 

บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด
บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท กิจรุ่งโรจน์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท แบด แอททิทูด จ ากัด
บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์(ประเทศไทย)จ ากัด
บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด
บริษัทบีท-ีฟิบูลิค จ ากัด
บริษัท เวลล์ ดัน เอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เอ.21
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิลล่า คอนซัลแทนท์แอนด์รีโนเวชั่น
บริษัท เอ็ม.ท.ีโปร เดคคอร์ จ ากัด
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม พรอสเพอริที แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามชัยเจริญซัพพลาย
บริษัท แมค คลีน โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด
บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) จ ากัด
บริษัท มหานครรุ่งเรืองโฮลด้ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีนิตย์สุรินทร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ ( 1999 )
บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสต้ี จ ากัด
หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น เมดิคอลอิควิปเมน้ต์
บี.ซี.เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เจ.คลาส คอมเมอเชี่ยล จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท ยูไนเต็ด เอเชีย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เซลแมก็ซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท แอพพลิแอนซ์ แอนด์ เซฟต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท หนึ่งสยาม วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด
ไฮเวย์ การพาณิชย์ โดย นายปธานิน ประทีป ณ ถลาง



 
 

 

 

C22/2565 เช่าใช้บริการระบบ Google Workspace for Education เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 840,000.00        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดี เอสเคิร์ฟ จ ากัด บริษัท ดี เอสเคิร์ฟ จ ากัด 829,250.00          บริษัท ดี เอสเคิร์ฟ จ ากัด 829,250.00                    30 3 ธ.ค 2564 2 ม.ค 2565 ราคาต่ าสุด

บริษัท จารวี ล าพูน จ ากัด บริษัท จารวี ล าพูน จ ากัด 898,800.00          

บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จ ากัด 970,000.00          

C23/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 14,700,000.00    งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 14,500,000.00      บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 14,500,000.00                150 20 ธ.ค 2564 19 พ.ค 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมสิทธ์ิ บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ บริษัท เอพีที แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด -
บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จ ากัด บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด -
บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด
บริษัท เวิลด์ เดสคอน จ ากัด
ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป
บริษัท ช.สิทธิผล จ ากัด
บริษัท เอ็ม เอส อาร์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บี. วิช แวลู จ ากัด
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จ ากัด
บ.ออมทอง อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด 
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท เอส.เจ.เอ. แมนเนจเมน้ต์ จ ากัด 
บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท เอพีที แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ศิวพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท หุ่นสิริ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บ้ิลด์ จ ากัด
บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด
บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ต้ิง โซลูชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
บริษัท ขีดขิน จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐนวกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ ( 1999 )
ชัยพัฒนศุภกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เจ ก่อสร้าง
บริษัท เพชรประยูร การโยธา จ ากัด
บริษัท ท-ีคอนเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท เมก้า ซีวิล จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาทระเบียบ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกวลินธุรกิจ

C24/2565 จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหารการศึกษา เพ่ือรองรับการใช้งาน Digital Transcript 1,070,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 1,065,000.00       บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 1,065,000.00                 150 21 ธ.ค 2564 20 พ.ค 2565 ราคาต่ าสุด

C25/2565 จ้างบริการดูแลและบริหารจัดการระบบ Access Point และ WIFI Network ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 31,749,456.00    รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น ซิสเต็ม จ ากัด 31,747,670.40      บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น ซิสเต็ม จ ากัด 31,747,670.40                1461 30 ธ.ค 2564 31 ก.ย 2568 ราคาต่ าสุด
บริษัท อินโนวา จ ากัด บริษัท อินโนวา จ ากัด
บริษัท สตาร์ ฮับ ลิงค์ จ ากัด บริษัท สตาร์ ฮับ ลิงค์ จ ากัด

         ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน ธันวาคม  2564

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ



 
 

 

 

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 ม.ีค 2565 ราคาต่ 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.คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ที แอนด์ ที มบุีญ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด -
บริษัท บี. วิช แวลู จ ากัด บริษัท สุจงดี จ ากัด -
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอส.เจ.เอ. แมนเนจเมน้ต์ จ ากัด
บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
บริษัท อ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท พีเอ็นพีซิสเทมเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ศิวพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต์
บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด
บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท เมค็คาจีเนียร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ที แอนด์ ที มบุีญ เอ็นจิเนียร่ิง 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 ธาดานครเอ็นจิเนียร่ิง
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 ม.ีค 2565 ราคาต่ 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 คอนสตรัคชั่น จ ากัด -
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท สุจงดี จ ากัด -
บริษัท โพรมเินนท์ เอ็นจิเนียร่ิง 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 พีเอ็นพีซิสเทมเอ็นจิเนียร่ิง 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 คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท เมค็คาจีเนียร์ เอ็นจิเนียร่ิง 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 ธาดานครเอ็นจิเนียร่ิง
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 เบรคทรูแมนเนจเมน้ต์ 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 ารุงและดูแลรักษาเคร่ืองแมข่่ายเสมอืนและระบบส ารองข้อมลู VM 1,200,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,178,000.00       บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,178,000.00                 242 28 ม.ค 2565 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,190,000.00       
บริษัท ไอที อินโนเวชั่น จ ากัด บริษัท ไอที อินโนเวชั่น จ ากัด 1,200,000.00       

C29/2565 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และห้องกระจายสัญญาณหลักประจ าตึก 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 ราคาต่ าสุด
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  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม  5,898,745.30      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 5,896,636.35       บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด5,896,636.35                 100 28 ม.ค 2565 9 ม.ค 2566 ราคาต่ าสุด
นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 5,899,587.16       
นายอรรถพล  พองจ าปา นายอรรถพล  พองจ าปา 5,955,931.94       

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน มกราคม 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C31/2565 จ้างปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนทีเ่หลือทัง้หมด และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ 9,500,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท โฮซิ(ไทย) จ ากัด บริษัท โฮซิ(ไทย) จ ากัด 9,417,231.84       บริษัท โฮซิ(ไทย) จ ากัด 9,417,231.84                 150 5 ก.พ 2565  4 ก.ค 2565

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 9,436,915.59       

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 9,424,932.97       

C32/2565 จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 708,461.63        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 705,861.03          บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 705,861.03                    45 11 ก.พ 2565 28 ม.ีค 2565
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 707,161.33          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 708,461.63          

วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก



 
 

 

 

C33/2565 จ้างท าส่ือการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทัว่ไป  ส านักวิชาการศึกษาทัว่ไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 4,900,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วัฒน88 จ ากัด บริษัท วัฒน88 จ ากัด 4,880,000.00       บริษัท วัฒน88 จ ากัด 4,880,000.00                 20 1 ม.ีค 2565 20 ม.ีค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จ ากัด บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จ ากัด 5,100,000.00       
บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด 4,900,000.00       

C34/2565 จ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                 15,670,000.00    งบประมาณแผ่นดิน e-bidding  บริษัท ท.ีซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จ ากัด  บริษัท ท.ีซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จ ากัด 15,664,800.00       บริษัท ท.ีซี.พี.แอร์คร้าฟท์ จ ากัด 15,664,800.00                180 24 ม.ีค 2565 20 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท เวิลด์ เดสคอน จ ากัด  บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ จ ากัด -                   
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด -                   
บริษัท โมชั่น คอนสทัคชั่น จ ากัด
 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จ ากัด
บริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จ ากัด
 บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จ ากัด
บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรรุ่งโรจน์โยธาการ
 บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
 บริษัท เอสเอ็มวัน จ ากัด
 บริษัท วี.ท.ีเจ. คอนสตรัคชั่น จ ากัด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐนวกิจ
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
 บริษัท เข่ืองในคอนสตรัคชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเค-ยูดี
บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง
 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 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 ม.ีค 2565 23 เม.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ไซท์ แปดสิบสาม จ ากัด
บริษัท กราวด์ (สตูดิโอ2127)จ ากัด
บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด
นางสาวณภัสนันท์ ขุนบรรเทา

C36/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริคคสาสรูม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2,400,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีดีไอ จ ากัด บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 2,380,000.00       บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 2,380,000.00                 120 24 ม.ีค 2565 22 ก.ค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเลชั่น ซัพพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเลชั่น ซัพพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเลชั่น ซัพพล

C37/2565 จ้างออกแบบห้องประชุมส านักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จ านวณ 2 ห้อง  250,000.00        รายได้ วิธีเชิญชวนทัวไป นาย คณินทุ ์อ่ าก าเนิด นาย คณินทุ ์อ่ าก าเนิด 248,000.00          นาย คณินทุ ์อ่ าก าเนิด 248,000.00                    60 24 ม.ีค 2565 23 เม.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ไซท์ แปดสิบสาม จ ากัด
บริษัท กราวด์ (สตูดิโอ2127)จ ากัด
บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด
นางสาวณภัสนันท์ ขุนบรรเทา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา



 
 

 

 

C38/2565 จ้างปรับปรุงศาลากลางน้ า 585,163.31        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 582,088.43          บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 582,088.43                    30 8 เม.ย 2565  9 พ.ค 2565 ราคาต่ าสุด
นายอรรถพล พองจ าปา นายอรรถพล พองจ าปา 590,565.49          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ แอนด์ ดับบลิว เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ แอนด์ ดับบลิว เซอร์วิส 596,875.83          

C39/2565 จ้างปรับปรุงห้องควบคุมเสียงและห้องบันทึกเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์             2,980,000.00      งบประมาณแผ่นดิน e-bidding บริษัท เซเว่น เรนจ์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท เซเว่น เรนจ์ ดีไซน์ จ ากัด 2,966,786.23       บริษัท เซเว่น เรนจ์ ดีไซน์ จ ากัด 2,966,786.23                 90 28 เม.ย 2565 27 ก.ค 2565 ราคาต่ าสุด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด -
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ บริษัท ซี อี แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปภัสสรอินทีเรียร์แอนด์คอนสตรัคชั่น บริษัท เทอร์มนิอล โซลูชั่น จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิกร เทรดด้ิง บริษัท มสั บี โซล จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ บริษัท เอ็นทรัส เทค จ ากัด -
บริษัท ศิริเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด บริษัท ไอ แคม พลัส จ ากัด -
บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ส.ทวีพงษ์ จ ากัด
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด
บริษัท ไวส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท ซี อี แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษัท นิชยา จ ากัด
บริษัท กุลณภาภัค จ ากัด
บริษัท พรีมา่โกลบอลลิงค์ จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด 
บริษัท ทรี บี เอส จ ากัด
บริษัท เทอร์มนิอล โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท สปอร์ตเทค ซิสเต็ม จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท มสั บี โซล จ ากัด
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด
บริษัท แซนด้ี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด
บริษัท เคที ไบโอเทค จ ากัด
บริษัทแอมมทิี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เช็ค อินฟินิต้ี จ ากัด
บริษัท เอ็นทรัส เทค จ ากัด
บริษัท ทีดี ไทย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เอ็ม.ดี.ดี. โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท พี เค พี อินทีเรียแอนด์ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท ไอ แคม พลัส จ ากัด
บริษัท แสวง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยาซาวา คอนสตรัคชั่น 1999
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคล 999
ห้างหุุุนส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนแน็คชั่น วัน

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน เมษายน 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C40/2565 จ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านส่ือและมลัติมเิดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม 497,550.00        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด 495,000.00          บริษัท คอนเอ็นพี จ ากัด 495,000.00                    60 9 พ.ค 2565 8 ก.ค 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 496,480.00          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 497,550.00          

41/2565 จ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างบันไดทางเดิน เชื่อมโยงห้องน้ านอกอาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4,000,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 3,987,972.24       บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จ ากัด 3,987,972.24                 60 12 พ.ค 2565  11 ก.ค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท โปรเกรส ไบโอเทค จ ากัด บริษัท โปรเกรส ไบโอเทค จ ากัด 3,994,002.36       
บริษัท คอล ม ีราวด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอล ม ีราวด์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,999,498.48       

C42/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเทีย่วและบริการ แบบ Multifunction  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ        5,000,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 4,973,000.00       บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 4,973,000.00                 60 12 พ.ค 2565  11 ก.ค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท อลาบา(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อลาบา(ประเทศไทย) จ ากัด 4,999,000.00       
บริษัท คอล ม ีราวด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอล ม ีราวด์ เทรดด้ิง จ ากัด 4,990,000.00       

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C43/2565 จ้างผลิตส่ือวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ(โรงเรียนภาคกลาง) 34,850,000.00    งบประมาณแผ่นดิน วิธีคัดเลือก บริษัท นิวนอร์มอล การศึกษาไทย จ ากัด บริษัท นิวนอร์มอล การศึกษาไทย จ ากัด 34,600,000.00      บริษัท นิวนอร์มอล การศึกษาไทย จ ากัด 34,600,000.00                70 6 ม.ิย 2565  15 ส.ค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท หนังสือ ดอท คอม จ ากัด บริษัท หนังสือ ดอท คอม จ ากัด 35,750,000.00      
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(1997)  จ ากัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(1997)  จ ากัด 34,850,000.00      

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป
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C44/2565 จ้างบริการฐานข้อมลูออนไลน์ Scopus 1,410,000.00      รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด  บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด  1,410,000.00       บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด  1,410,000.00                 30 5 ก.ค 2565 4 ส.ค 2565 ราคาต่ าสุด

C45/2565 จ้างปรับปรุงห้องประชุม 5724 คณะวิทยาการจัดการ 1,587,600.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,586,102.00       บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,586,102.00                 75 5 ก.ค 2565 18 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 1,600,301.04       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 1,612,078.36       

C46/2565 จ้างปรับปรุงภูมทิัศน์ของวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       640,000.00        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 640,000.00          บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 640,000.00                    60 8 ก.ค 2565 6 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 647,000.00          
บริษัท บี.เค. รุ่งเรือง จ ากัด บริษัท บี.เค. รุ่งเรือง จ ากัด 645,000.00          

C47/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การศึกษานานาชาติ 2,400,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 2,371,711.62       บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 2,371,711.62                 30 8 ก.ค 2565 7 ส.ค 2565 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2,398,060.30       
บริษัท ทีแซด มเิดีย จ ากัด บริษัท ทีแซด มเิดีย จ ากัด 2,389,511.06       

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา



 
 

 

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 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,700,000.00       
บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมนูิเคชั่น จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมนูิเคชั่น จ ากัด 3,700,000.00       
บริษัท ไบร์ท แอนด์ ไบร์ทเทอร์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เมเนจจ้ิง อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท บ๊ิก ไอที คอร์ปอเรชั่น 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 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์

C50/2565 จ้างพิมพ์คู่มอืนักศึกษา ประจ าปี 2565 1,105,000.00      งบประมาณแผ่นดิน วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่ือและส่ังพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ังพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,105,000.00       ศูนย์ส่ือและส่ังพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,105,000.00                 7 9 ส.ค 2565 16 ส.ค 2565 ราคาต่ าสุด

C51/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมลูนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และระบบฐานข้อมลูศิษย์เก่า (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 ราคาต่ 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 ชั้น ๔ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 931,286.08        รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 925,775.33          บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 925,775.33                    30 9 ส.ค 2565 8 ก.ย 2565 ราคาต่ 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 จ้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่ว่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 1,700,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,682,251.48       บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,682,251.48                 90 15 ส.ค 2565 13 พ.ย 2565 ราคาต่ 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 ชั้น 1 900,000.00        รายได้ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง 755,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง 755,000.00                    45 24 ส.ค 2565 243,168.00         ราคาต่ าสุด
บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั่น จ ากัด บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด 818,181.00          
บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั่น จ ากัด 850,000.00          
บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั่น 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.ท.ี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชั่น 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 โพรวิชชั่น จ ากัด
บริษัท 18 พรเจริญกิจ จ ากัด
บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเมน้ท์ จ ากัด
บริษัท กฤต88 จ ากัด
บริษัท สไปรท์ คอนส์ จ ากัด
บริษัท ฟาโร คอนสตรัคชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มทู จีทู
บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด
บริษัท เวอร์ทู - เดคคอร์ จ ากัด
บริษัท เดอะเบสท์รีโนเวชั่น จ ากัด
บริษัท เดค อิน คอน จ ากัด
บริษัท ปวิชญา แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท ไมอา มเีดีย จ ากัด
บริษัท ภัทรณชัย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท บี เอ็น เจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท พีซีเอสโปร จ ากัด
บริษัท พี.เอ็น.เค. คอนบิลท์ จ ากัด
บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น 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 คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์พี ซัคเซส เซอร์วิส
ห้างหุุุนส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมน้ต์ จ ากัด
บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จ ากัด
บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด
บริษัท ทรัพย์โสภาการโยธา 2005 จ ากัด

C55/2565 จ้างจัดท าส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 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 ราคาต่ าสุด
บริษัท เบทแมน เอเจนซ่ี แอนด์ โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เบทแมน เอเจนซ่ี แอนด์ โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ จ ากัด 2,685,000.00       
บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด 278,000.00          

วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันท่ีลงนามใน
สัญญา

วันครบสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

เลขท่ีสัญญา รายการจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
แหล่งเงิน

งบประมาณ
 วิธีซ้ือ/จา้ง  จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา จ านวนผู้ยืนเสนอราคา

 เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสับเขป

 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก



 

 

รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในการนี้ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการด าเนินเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ดังนี้ 

 
๑. รายการจัดจ้าง ๖๘ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินท้ังสิ้น  ๓๕๖,๓๐๖,๒๙๓.๕๒ บาท 
๒. รายการจัดซื้อ ๓๒ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินท้ังสิ้น  ๙๒,๓๐๔,๒๓๔.๐๘ บาท 

 
 

   
 
 

 
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ สัญญา 

 

 
 

สรุป   
ผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๑๐๐ สัญญา  
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔๘,๖๑๐,๕๒๗.๖๐ บาท 

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

รายการจัดซื้อ 
๓๒ สัญญา 

๓๒% รายการจัดจ้าง 
๖๘ สัญญา 

๖๘% 



 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ล าดับที ่ รายการจ้าง จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

๑๒ ๑๗.๖๕  

๒ วิธีคัดเลือก ๕๓ ๗๗.๙๔  
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๓ ๔.๔๑  
 รวมทั้งสิ้น ๖๘ ๑๐๐.๐๐  

 
สรุป ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๑๐๐  

โครงการ ประกอบด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-bidding จ านวน ๑๒ โครงการ คิดเปน็ร้อยละ   
๑๗.๖๕ วิธีคัดเลือก จ านวน ๕๓ โครงการ คิดเปน็ร้อยละ ๗๗.๙๔  วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑ 

 
 

 
    
 

 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

วิธีe-bidding วิธีคดัเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจดัจา้ง วิธีจดัซือ้



 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ล าดับที ่ รายการซื้อ จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 

๒๕ ๗๘.๑๓  

๒ วิธีคัดเลือก ๖ ๑๘.๗๕  
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ๓.๑๓  
 รวมทั้งสิ้น ๓๒ ๑๐๐.๐๐  

 
สรุป ผลด าเนินการจัดซื้อจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๓๒  

โครงการ ประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding จ านวน ๒๕ โครงการ คิดเปน็ร้อยละ    
๗๘.๑๓  วิธีคัดเลือก จ านวน ๖  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕   และวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 
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วิธีe-bidding วิธีคดัเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจดัจา้ง วิธีจดัซือ้



 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สภามีมติอนุมัติ

ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้ 

๑. หน่วยงานต้องมีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการล่วงหน้า 
๒. เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ 
๓. ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ตรงตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
๕. คณะกรรมการมีภาระงานสอนมาก 

แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 แนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายเงินตรงตามไตรมาส 
แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑. เมื่อหน่วยงานได้รับทราบถึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วให้จัดท าแผนก าหนดระยะเวลา 
๒. ผู้เกี่ยวข้องก ากับติดตามให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดมาตรฐานด้านราคาและ

ระยะเวลา 
๔. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ

เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติ 
๕. ร่วมประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
๖. จัดอบรมให้หน่วยงานโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบพัสดุมาบรรยายให้ความรู้ 
๗. สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
๘. ประชุมร่วมกันผลักดันด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้ 


