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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
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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 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจ าแนกตาม
หมวดรายจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 
งบลงทุน   

-ค่าครุภัณฑ์ ๒๐,๖๑๒,๔๐๐ ๔๖,๔๓๔,๓๔๓.๔๐ 
-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙๓,๙๘๒,๔๐๐ ๑๒๘,๓๕๓,๓๙๖.๓๓ 

รวม ๑๑๔,๕๙๔,๘๐๐ ๑๗๔,๗๘๗,๘๓๐.๗๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๙,๓๘๒,๖๓๐.๗๓ 
 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

งบรายจ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลด าเนินการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ งปม.ผูกพัน 
ปี๒๕๖๕ 

งบลงทุน      
-ค่าครุภณัฑ ์ ๒๐,๖๑๒,๔๐๐ ๔๖,๔๓๔,๓๔๓.๔๐ ๖๗,๐๔๖,๐๔๖.๗๔ ๐.๐๐  
-ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๙๓,๙๘๒,๔๐๐ ๑๒๘,๓๕๓,๓๙๖.๓๓ ๒๒๒,๓๓๕,๗๙๕.๓๓ 

๐.๐๐ ๑๐๖,๒๘๐,๖๐๐ 

รวม ๑๑๔,๕๙๔,๘๐๐ ๑๗๔,๗๘๗,๘๓๐.๗๓ ๒๘๙,๓๘๑,๘๔๒.๐๗ ๐.๐๐  
รวม

เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

๒๘๙,๓๘๑,๘๔๒.๐๗ 
   

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
จ านวน ๒๘๙,๓๘๑,๘๔๒.๐๗ บาท ผลการเบิกจ่ายร่วม จ านวน ๒๘๙,๓๘๑,๘๔๒.๐๗ บาท คงเหลือ
งบประมาณ ผูกพันข้ามปี  ๒๕๖๕  จ านวน ๑๐๖,๒๘๐,๖๐๐ บาท  ผลการด าเนินการในงบลงทุน
ประจ าปี ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายเงินไดต้ามแผนทีก่ าหนด 
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รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
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1/2564 รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน 1,420,000.00 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด 1,394,210 บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด 1,394,210 90 วัน 1/10/2563 29/12/2563 ราคาต่ าสุด

บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,416,000

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,418,500

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จ ากัด

บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด

บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

บริษัท มัน่ดีโอโตเซลส์กาฬสินธ์ุ จ ากัด

2/2564 รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน 1,500,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด 1,461,620 บริษัท โตโยต้าลิบร้า จ ากัด 1,461,620 90 วัน 1/10/2563 14/10/2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,485,000
 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด 1,497,000
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จ ากัด
บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด
บริษัท สยามนิสสันทวีทรัพย์ จ ากัด
 บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท มัน่ดีโอโตเซลส์กาฬสินธ์ุ จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

3/2564 ลิฟท์โดยสาร จ านวน 2 ตัว 5,000,000 รายได้ คัดเลือก บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 4,990,000 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 4,990,000 150 วัน 2/10/2563 01/03/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รีคอสเทค จ ากัด บริษัท รีคอสเทค จ ากัด 4,996,900
บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 5,000,000

4/2564 ระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ 2,000,000 รายได้ คัดเลือก บริษัท สตาร์ฮับลิงค์ จ ากัด บริษัท สตาร์ฮับลิงค์ จ ากัด 1,999,995.85 บริษัท อินโนวา จ ากัด 1,995,550 60 วัน 20/10/2563 20/12/2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น ซิสเต็ม จ ากัด 1,998,546
บริษัท อินโนวา จ ากัด บริษัท อินโนวา จ ากัด 1,995,550

5/2564 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา 1,286,696.40 รายได้ คัดเลือก บริษัท เฟอร์นวู๊ด จ ากัด บริษัท เฟอร์นวู๊ด จ ากัด 1,286,696.40 บริษัท เฟอร์นวู๊ด จ ากัด 1,286,696.40 15 วัน 18/11/2563 03/12/2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1,424,063
บริษัท รัฟเนค จ ากัด บริษัท รัฟเนค จ ากัด 1,318,240

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม-กันยายน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขท่ีสัญญา รายการจดัซ้ือ
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

 วิธีซ้ือ/จา้ง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา
วันท่ีลงนามใน

สัญญา
แหล่งเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลท่ี
คัดเลือก โดย

สับเขป
 ราคาท่ีเสนอ          ผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วันครบสัญญาจ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา
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6/2564 เคร่ืองวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 1,605,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท ทีซี ไซแอนด์ จ ากัด บริษัท ทีซี ไซแอนด์ จ ากัด 1,600,000 บริษัท ทีซี ไซแอนด์ จ ากัด 1,600,000 90 วัน 02/11/2563 29/11/2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด 1,603,800

7/2564 หุ่นจ าลอง จ านวน 3 รายการ 2,242,300 งบประมาณ e-bidding บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม.จ ากัด บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม.จ ากัด 2,198,000 บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม.จ ากัด 2,198,000 120 วัน 23/11/2563 23/03/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิปเมน้ท์ จ ากัด บริษัท เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิปเมน้ท์ จ ากัด 2240,000
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 2130,185

8/2564 ชุดทดลองการเล้ียวแบนของแสงเลเซอร์ฯ จ านวน 1 ชุด 625,100 งบประมาณ e-bidding บริษัท ลิมเิต็ด ซาน์ จ ากัด บริษัท ลิมเิต็ด ซาน์ จ ากัด 610,000 บริษัท ลิมเิต็ด ซาน์ จ ากัด 610,000 150 วัน 30/11/2563 29/04/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เจนเนอรัล แมชเทค จ ากัด บริษัท เจนเนอรัล แมชเทค จ ากัด 619,000

9/2564 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์จ านวน 1 ชุด 6,800,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด 6,759,000 บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด 6,759,000 150 วัน 30/11/2563 29/04/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จ ากัด บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จ ากัด 6,780,000

10/2564 ชุดเตรียมและท าแห้งสารภายใต้สภาวะแช่เยือกแข็งจ านวน 1 ชุด 2,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด 2,498,450 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภัีณฑ์ จ ากัด2,498,450 90วัน 3/12/2563 03/03/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด 2,749,900
บริษัท ซายน์เทค จ ากัด
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
บริษัท แล็บ โฟกัส จ ากัด
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด
บริษัท ลักซ์ เทคโนเวชั่น จ ากัด
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เอ.21
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

11/2564 โต๊ะปฏิบัติการกลาง จ านวน 6 ตัว 1,020,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 747,900 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 747,900 90วัน 14/12/2563 14/03/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 760,000
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมาธิปไตย๙
บริษัทสวยสมพลเอ็นจิเนียร่ิง
บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมน้ท์ จ ากัด
บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จ ากัด
บริษัท ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จ ากัด
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัทแอดวานซ์ออโต้แคดจ ากัด
บริษัท เอ่ียมเฟอร์นิชิ่งและก่อสร้าง จ ากัด
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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
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12/2564 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่2จ านวน150เคร่ือง 4,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท นิวเทคซิสเต็ม จ ากัด บริษัท นิวเทคซิสเต็ม จ ากัด 3274,200 บริษัท นิวเทคซิสเต็ม จ ากัด 3,274,200 60วัน 15/12/2563 13/02/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 4,000,000
บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด
บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากัด
บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากัด
บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากัด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท อะกู้ดพลัส จ ากัด
บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คก้ิง แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษัท วิซ เวนเดอร์ จ ากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

13/2564 รถยนต์โดยสารขนาดไมเ่กิน7ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน 4,081,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด 4,078,000 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด4,078,000  90วัน 21/12/2563 21/03/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด 4,079,500
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด

14/2564 ข้อสอบOxford Online Placement Test (2021) 2,000,000 งบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 2,000,000 30วัน 21/12/2563 20/01/2564 ราคาต่ าสุด

15/2564 รถโดยสาร(ตู้)ขนาด 12 ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน 1,450,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,449,000บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด1,449,000 90วัน 4/1/2564 04/04/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด 1,449,500
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ ออโต้ จ ากัด
บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
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16/2564 เคร่ืองปฎิกรณ์ในห้องปฎิบัติการส าหรับงานวิจัยด้านเวชส าอาง 1,320,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เอช.วี.ท.ีซัพพลาย จ ากัด บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,318,000 บริษัท กิตติสิทธ์ิเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,318,000 120วัน 25/12/2563 24/04/2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เอช.วี.ท.ีซัพพลาย จ ากัด 1,320,000
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จ ากัด

17/2564 รถตู้โดยสารปริมาตรกระบอกสูบไมน่้อยกว่า 2,700 ซีซี(ดีเซล) 2,200,000 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,198,000 บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด2,198,000 30วัน 8/1/2564 08/02/2564 ราคาต่ าสุด
ขนาดไมน่้อยกว่า 9 ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด 2,199,000

บริษ ท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จ ากัด

18/2564 รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาดไมเ่กิน ๖ ทีน่ั่ง จ านวน ๑ คัน 2,000,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด 1,999,000 บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด 1,999,000 60 วัน 1 มนีาคม 256430 เมษายน 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท โตโยต้าเมอืงนนท์ จ ากัด
บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต จ ากัด

19/2564 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 157 เคร่ือง 3,925,000 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,909,300 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,909,300 90 วัน 10 มนีาคม 25648 มถุินายน 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท นีโอ อีลิท จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 3,939,130
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท นีโอ อีลิท จ ากัด 3,925,000

20/2564 ซ้ือระบบห้องเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Online 3,200,000 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส์ จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,185,000.00        บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,185,000.00   15 วัน 5 เมษายน 256420 เมษายน 2564 ราคาต่ าสุด
ระบบการสอบแบบ e-Exam จ านวน 1 ระบบ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 3,198,000.00        

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส์ จ ากัด 3,220,000.00        

21/2564 ซ้ือเคร่ืองตรวจข้อสอบจ านวน 1 เคร่ือง 850,000 รายได้ วิธีe-bidding บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 848,510 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด848,510 90 วัน 6 พฤษภาคม 25645 กรกฎาคม 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท จักรทอง โซอ้ิงแมชชีน จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
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22/2564 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 26 เคร่ือง 572,000 รายได้ วิธีe-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 567,580 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 567,580 60 วัน 17 พฤษภาคม 256416 กรกฎาคม 2564ราคาต่ าสุด
บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 571,220
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเอ63กรุ๊ป
บริษัท โอเชียนการ์เด้น คอร์ปอเรท จ ากัด
บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากัด
บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากัด
 บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
บริษัท แอดวานซ์เทเลคอม โซลูชั่น จ ากัด
 บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
 บริษัท อะกู้ดพลัส จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ทีเคซีซี คอมมวินิเคชั่น จ ากัด
บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัท ยู-เซอร์ จ ากัด
บริษัท ทีอาร์บิวด์ จ ากัด
บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด๕ทรัพย์รุ่งเรือง
บริษัท ออวิด้า จ ากัด
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท โอ.อี.เทค จ ากัด
บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด
บริษัท ไดมอนด์ พีเพิล จ ากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินด์มลิล์ 168
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโอซีที โซลูชั่น
ทีทีเค คอมเน็ตเวิร์ค
บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
แปซิฟิก พลัส ไอที
บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมร์ิซ จ ากัด
บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด
มาฟอร์ที อินดัสทรี
บริษัท เอส วี พลาซ่า เซ็นเตอร์ จ ากัด
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
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บริษัท บียอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท จัดหางาน แมบ้่านอันดับหนึ่ง จ ากัด
บริษัท ดีเอพี โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิวเจอร์ ฮับ จ ากัด
บริษัท เอสพีออโต้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป จ ากัด
บีพี วิศวกรรมและการค้า

26/2564 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่2 2,400,000 รายได้ วิธีe-bidding บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท ยู-เซอร์ จ ากัด 2,396,000 บริษัท ยู-เซอร์ จ ากัด 2,396,000 90วัน 10 สิงหาคม 25648 พฤศจิกายน 2564ราคาต่ าสุด
จ านวน 80 เคร่ือง บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด บริษัท เอสเอ็นเจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 2,400,000

บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากัด
บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด
บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด
บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท เอสเอ็นเจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ยู-เซอร์ จ ากัด
บริษัท ทีจีเอ็น ไอทีโซลูชั่น จ ากัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน)
บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
บริษัท ไดมอนด์ พีเพิล จ ากัด
บริษัท วิซ เวนเดอร์ จ ากัด
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บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแปซิฟิก พลัส ไอที
บริษัท รอยัล ยูนิเวอร์แซล แมเนจเมนท์ (รัม) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมาฟอร์ที อินดัสทรี
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

27/2564 ซ้ือครุภัณฑ์จ านวน 12 รายการ 883,320 รายได้ วิธีe-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิเบียกรุ๊ป 657,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิเบียกรุ๊ป 657,000 60วัน 10 สิงหาคม 25649 ตุลาคม 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิเบียกรุ๊ป บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด 769,950.60
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ โมเดิร์นมเีดีย บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด 658,585
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูชิตชัย เทรดด้ิง บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด 733,000
บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 856,428
บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมน้ท์ จ ากัด บริษัท ออวิด้า จ ากัด 670,761.60
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด
บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท เซ็นจูร่ี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด
บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากัด
บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จ ากัด
บริษัท เฮงสูง จ ากัด
บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด
บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลต้ิง จ ากัด
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท คงคูลวอเตอร์ จ ากัด
บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จ ากัด
บริษัท เดบูท์ ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมเพ็กซ์ จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท เอสวี กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส
บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด
บริษัท อัล-ลาซิซ จ ากัด
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28/2564 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 7,661,530 รายได้ วิธีe-bidding บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 7,594,000 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 7,594,000 60วัน 24 สิงหาคม 256423 ตุลาคม 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จ ากัด บริษัท เบย์ คอมพิวต้ิง จ ากัด 7,642,400
บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จ ากัด
บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด
บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จ ากัด
บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด
บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากัด
บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด
บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด
บริษัท เอมท้อบ จ ากัด
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ดีเอพี โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไบนาร่ี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท ชัยภูมก๊ิอปป้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เบย์ คอมพิวต้ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แปซิฟิก พลัส ไอที
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด

29/2564 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ระบบ 1,000,000 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็น.เอส.ไทเทค จ ากัด บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด 990,000 บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด 990,000 30 วัน 27 กันยายน 256427 ตุลาคม 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น จ ากัด บริษัท เอ็น.เอส.ไทเทค จ ากัด 995,750
บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น จ ากัด 999,500

30/2564 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือมลัติมเีดียออนไลน์พร้อมติดต้ัง 2,940,000 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 2,935,877 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 2,935,877 45 วัน 29 กันยายน 256413 พฤศจิกายน 2564ราคาต่ าสุด
บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด 2,934,900
บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จ ากัด บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จ ากัด 2,935,410
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63097209861 C01/2564 จ้างทีป่รึกษาบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP Enterprise Resource Planning) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มติิและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2,490,000.00         รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 2,490,000.00              บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 2,490,000.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด

63097299648 C02/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 4,802,400.00 รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัทรักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 4,801,400.00              บริษัทรักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 4,801,400.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลินนิ่ง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง 4,801,582.20              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ดแอนด์คลีนนิ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 4,801,903.20              

63097301546 C03/2564 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 3,192,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 3,191,000.00              บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 3,191,000.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด 3,193,308.00              
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 3,193,051.20              

63097241019 C04/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 1,200,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,199,000.00              บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,199,000.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง 1,201,824.00              
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 1,200,540.00              

63097127952 C05/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 3,065,640.00         รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี แอนด์ จี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี แอนด์ จี เซอร์วิส 3,065,640.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี แอนด์ จี เซอร์วิส 3,065,640.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท 9 เซต้ึ เคมคีอล จ ากัด บริษัท 9 เซต้ึ เคมคีอล จ ากัด 3,180,000.00              
บริษัท บียอนด์ ครีเอท กรุ๊ป จ ากัด บริษัท บียอนด์ ครีเอท กรุ๊ป จ ากัด 3,120,000.00              

63097315780 C06/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 1,152,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,151,000.00              บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมทุร การ์ด จ ากัด 1,151,000.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด 1,152,967.80              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงเรืองทรัพย์ 1,153,032.00              

63097302300 C07/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 1,617,840.00         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 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง 1,624,260.00              
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 1,625,158.80              

63097437553 C08/2564 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายใน วิทยาเขตนครปฐม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 4,160,160.00         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 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 4,162,260.00              
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ท.ีพี. เจเนอรัล จ ากัด 4,163,370.00              

63097437274 C09/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ  วิทยาเขตนครปฐม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 2,542,320.00         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 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท.โปร.คลีนนิ่ง จ ากัด 2,555,160.00              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการด์แอนด์คลีนนิ่ง 2,558,370.00              

63097164017 C10/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 583,200.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอร่ี การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอร่ี การ์ด จ ากัด 583,200.00                 บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอร่ี การ์ด จ ากัด 583,200.00           365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.อินเตอร์.การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.อินเตอร์.การ์ด จ ากัด 674,100.00                 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็น.วี.การ์ด จ ากัด 693,360.00                 
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63077207611 C11/2564 จ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝ่ังตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม 2,000,000.00         รายได้ e-bidding บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 1,988,000.00              บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 1,988,000.00         90  1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด บริษัท มติรโยธา (1999) จ ากัด -                          
บริษัท วัฒนพัฒนา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรประยูร กรุ๊ป -                          
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภูม ิเอ็นจิเนียร่ิง -                          
บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จ ากัด ริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด -                          
บริษัท เอส แอนด์ เอส ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด บริษัท เอส แอนด์ เอส ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด -                          
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ดรามา่ นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากัด -                          
บริษัท แมทท์ เคมมี ่จ ากัด บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด -                          
บริษัท ป.เกษตรพัฒนา (2545) จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด
บริษัท ลิตา เทค เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท น่านน้ าวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จ ากัด
บริษัท โปรวี 2013 จ ากัด
บริษัท จ าเป็นต้องก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท ชิณโชติ บิวด้ิง จ ากัด
บริษัท กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จ ากัด 
บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ณัชชา กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น 
บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท มติรโยธา (1999) จ ากัด
บริษัท ดรามา่ นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท บี เอ็น เจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐนวกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง
บริษัท ฟัลครัม เอนจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลก เทคโนโลยี
บริษ ท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์
บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา 19 จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรประยูร กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภูม ิเอ็นจิเนียร่ิง
บริษัท เทพนครสตีล โปรดัก จ ากัด
บริษัท ส.แคทลียา จ ากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส์ จ ากัด
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63087056896 C12/2564 จ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารปฏิบัติการโรงแรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม 2,000,000.00         รายได้ e-bidding บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 1,880,000.00              บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 1,880,000.00         45  1 ต.ค 2563 15 พ.ย 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิวรรธน์รัฐ บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด -                          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรเมธา เอ็นจิเนียร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.ดาวดีอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น -                          
บริษัท วัฒนพัฒนา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรไชยชนะกิจ -                          
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.อมรศิลป์ ก่อสร้าง -                          
บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.อมรศิลป์ ก่อสร้าง -                          
บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จ ากัด บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด -                          
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด -                          
บริษัท แมทท์ เคมมี ่จ ากัด
บริษัท สารพันงานสร้าง จ ากัด
บริษัท ฟีนิก้า พลัส จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท ไทย บิลบอร์ด จ ากัด
บริษัท ดงตาล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด
บริษัท พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท วรรณจา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท เดอะไมดาส จ ากัด
บริษัท แพน โปรไฟล์ จ ากัด
บริษัท เมเนอร์วา จ ากัด
บริษัท เบิกฟ้า คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท อยู่สุขส าราญ จ ากัด
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จ ากัด
บริษัท นพวัลย์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.อมรศิลป์ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
บริษัท เพฟมาสเตอร์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
บริษัท เบญจะพลากูล จ ากัด
บริษัท มติรโยธา (1999) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิลล่า คอนซัลแทนท์แอนด์รีโนเวชั่น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.อมรศิลป์ ก่อสร้าง
บริษัท ดรามา่ นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท บี เอ็น เจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง
บริษัท ฟัลครัม เอนจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.ดาวดีอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนูเพชร โยธาการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลก เทคโนโลยี
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์
บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา 19 จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรไชยชนะกิจ
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
บริษัท ต้นโพธ์ิ ก่อสร้าง จ ากัด
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมน้ต์ จ ากัด
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากัด
บริษัท โฮม จัง กึม จ ากัด



๑๖ 
 

 

63087523215 C13/2564 ปรับปรุงระบบการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 1,500,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ฟีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริษัท ฟีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1,485,000.00              บริษัท ฟีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1,485,000.00         90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 1,499,447.16              
บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1,490,000.00              

63087526848 C14/2564 จ้างก่อสร้างถมดินภายในพ้ืนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 1,500,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิชัย คอนสทรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิชัย คอนสทรัคชั่น 1,442,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิชัย คอนสทรัคชั่น 1,442,000.00         60 2 ต.ค 2563 1 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชควันชัยก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชควันชัยก่อสร้าง 1,490,641.20              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมธาดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมธาดา 1,470,000.00              

63087358541 C15/2564 จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร 35 ชั้น 2 และส านักงานฝ่ายบริการการศึกษา อาคาร 35 ชั้น 1  11,000,000.00       รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด 10,980,000.00             บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จ ากัด 10,980,000.00       120 1 ต.ค 2563 29 ม.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท พี ที มลัติมเิดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ที มลัติมเิดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 10,995,000.00             
บริษัท โอนีส ดีไซน์ จ ากัด บริษัท โอนีส ดีไซน์ จ ากัด 10,990,000.00             

63097225863 C16/2564 จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 3,500,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 3,484,000.00              บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 3,484,000.00         90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด 3,495,000.00              
บริษัท พฤศจิกายน อาร์คิเทค จ ากัด บริษัท พฤศจิกายน อาร์คิเทค จ ากัด 3,492,000.00              

63097230657 C17/2564 จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าอาคาร 2 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1,500,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1,485,000.00              บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1,485,000.00         90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด บริษัท อุดร ปัทมา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด 1,497,000.00              
บริษัท พฤศจิกายน อาร์คิเทค จ ากัด บริษัท พฤศจิกายน อาร์คิเทค จ ากัด 1,493,000.00              

63097356942 C18/2564 จ้างปรับปรุงภูมทิัศน์ริมครอง ศูนย์การศึกษา   จังหวัดอุดรธานี 2,000,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท บ้านบุญโฮมวิศว์ จ ากัด บริษัท บ้านบุญโฮมวิศว์ จ ากัด 1,995,915.00              บริษัท บ้านบุญโฮมวิศว์ จ ากัด 1,995,915.00         90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
บริษัท วายเคเค คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท วายเคเค คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1,998,000.00              
บริษัท จันเสนา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จันเสนา กรุ๊ป จ ากัด 1,996,600.00              

63097615986 C19/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 1,694,880.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พี เอส เอ็น(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท พี เอส เอ็น(ประเทศไทย) จ ากัด 1,694,880.00              บริษัท พี เอส เอ็น(ประเทศไทย) จ ากัด 1,694,880.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย 5 จี การ์ด(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย 5 จี การ์ด(ประเทศไทย) จ ากัด 1,746,240.00              
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีที กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พีที กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ ากัด 1,797,000.00              

63097617535 C20/2564 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 2,503,400.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พีเอ คลีนนิ่ง จ ากัด บริษัท พีเอ คลีนนิ่ง จ ากัด 2,503,800.00              บริษัท พีเอ คลีนนิ่ง จ ากัด 2,503,800.00         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
เอส คลีน เอส คลีน 2,556,000.00              
ห้างหุ้นส่วนสามญัธรรมปพน ห้างหุ้นส่วนสามญัธรรมปพน 2,520,000.00              

63097719449 C21/2564 จ้างปรับปรุงสายสุทธานพดล อาคาร 27 ปีกซ้าย 3,655,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท โฮช(ิไทย) จ ากัด บริษัท โฮช(ิไทย) จ ากัด 3,655,000.00              บริษัท โฮช(ิไทย) จ ากัด 3,655,000.00         90 14 ต.ค 2563 12 ม.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 3,715,102.15              
บริษัท อินเทรนด์ เดคคอเรชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด บริษัท อินเทรนด์ เดคคอเรชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด 3,724,923.10              

63097158728 C22/2564 จ้างปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที ่3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  8,000,000.00         รายได้ e-bidding บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 7,958,000.00              บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด 7,958,000.00         150 19 ต.ค 2563 18 ม.ีค 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.โอ.อาร์. ธุรกิจและก่อสร้าง บริษัท ปาล์ม คอน จ ากัด -
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิกร เทรดด้ิง บริษัท ไลท์กรีน คอนสตรัคชั่น จ ากัด -
บริษัท บลูเคอร์ จ ากัด
บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จ ากัด
บริษัท ปาล์ม คอน จ ากัด
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด
บริษัท พนาทัศน์ จ ากัด
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท แมทท์ เคมมี ่จ ากัด
บริษัทรุ่งเรืองรวมช่างจ ากัด
บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท สวนสิริน จ ากัด
บริษัท พาณิภัค คอนสทรัคชั่น จ ากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด
บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จ ากัด
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด
บริษัท แซนด้ี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด
บริษัท นครอินทร์วัฒนาจ ากัด
บริษัท นวจิตร กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จ ากัด
บริษัท ทรูบิวท์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒณา99
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ภูมทิัศน์
บริษัท สามบี แอนด์ ซี จ ากัด
บริษัท ทรูวัน จ ากัด
บริษัท ไลท์กรีน คอนสตรัคชั่น จ ากัด
หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิลล่า คอนซัลแทนท์แอนด์รีโนเวชั่น
บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
บริษัท ดรามา่ นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ากัด
บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุดคณา
บริษัท มะลิทอง จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.กันตินันท์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒนศุภกิจ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น
บริษัท ปัญญาเอกนครสวรรค์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.รุ่งเจริญกิจการโยธา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์
บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรต้ังฮวดหลี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชร ชุมพร วิศวกรรม
บริษัท ดับเบ้ิลเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด
บริษัท เอ แซด เทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด



๑๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

63117006817 C23/2564 จ้างจัดภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีที ่1-6 ประจ าปีการศึกษา 2563 1,012,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ไอเอสเอที จ ากัด บริษัท ไอเอสเอที จ ากัด 1,012,000.00              บริษัท ไอเอสเอที จ ากัด 1,012,000.00         30 6 พ.ย 2563 5 ธ.ค 2563 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พุ้มมาลี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พุ้มมาลี เซอร์วิส 1,099,425.00              
บริษัท อัมสัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท อัมสัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,025,000.00              

63107056349 C24/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพ่ือผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการออกแบบ 40,000,000.00       แผ่นดิน e-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 39,759,000.00             บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 39,759,000.00       240 13 พ.ย 2563 10 ก.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จ ากัด บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จ ากัด -                          
บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด 39,890,000.00             
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัณกมล ก่อสร้าง

63097757481 C25/2564 จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 35,000,000.00       แผ่นดิน e-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 34,699,000.00             บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 34,699,000.00       240 23 พ.ย 2563 21 ก.ค 2564 ราคาต่ าสุด
. บริษัท โมดูลล่า ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท โมดูลล่า ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด -                          

บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด 34,795,000.00             
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ -                          

63097763491 C26/2564 จ้างปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทาง สังคมผู้สูงวัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 10,982,400.00       แผ่นดิน e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป 10,886,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป 10,886,000.00       120 23 พ.ย 2563 23 ม.ีค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด 10,561,020.34             
บริษัท โอนีส ดีไซน์ จ ากัด บริษัท โอนีส ดีไซน์ จ ากัด -                          

63097718667 C27/2564 จ้างปรับปรุงระบบอัคคีภัยและระบบสุขาภิบาล อาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศ   ในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3,840,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป 3,824,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มกิเซอร์คาร์พ กรุ๊ป 3,824,000.00         90 23 พ.ย 2563 21 ก.พ 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอกะ นานา จ ากัด บริษัท เอกะ นานา จ ากัด 3,913,000.00              
บริษัท เอฟ อาร์ พี อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ อาร์ พี อินดัสตร้ี จ ากัด 3,840,000.00              

63127152485 C28/2564 จ้างปรับปรุงห้องสันทนาการ เพ่ือการศึกษา Co-working Space 8,000,000.00         แผ่นดิน e-bidding บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 7,824,136.02              บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด7,824,136.02         100 29 ธ.ค 2563 8 เม.ย 2564 ราคาต่ าสุด
นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 7,890,752.60              
นายอรรถพล พองจ าปา นายอรรถพล พองจ าปา 7,954,657.05              

63127232582 C29/2564 จ้างท าความสะอาด อาคาร 56-57 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  1,305,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามญั วีเอ คลีน ห้างหุ้นส่วนสามญั วีเอ คลีน 1,305,000.00              ห้างหุ้นส่วนสามญั วีเอ คลีน 1,305,000.00         273 4 ม.ค 2564 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด 1,345,500.00              
ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนสามญั พีเอ คลีน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,332,000.00              

63127521534 C30/2564 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาเคร่ืองแมข่่ายเสมอืนและระบบส ารองข้อมลู VM 1,260,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,250,000.00              บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,250,000.00         249 25 ม.ค 2564 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,260,000.00              
บริษัท ไอที อินโนเวชั่น จ ากัด บริษัท ไอที อินโนเวชั่น จ ากัด 1,260,000.00              

64017274636 C31/2564 จ้างปรับปรุงผิวถนนทางเข้าออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม 10,000,000.00       รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 9,990,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 9,990,000.00         180 15 ก.พ 2564 14 ส.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 10,000,000.00             
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพระยา 2006 ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพระยา 2006 ก่อสร้าง 10,500,000.00             

64017459025 C32/2564 จ้างบ ารุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และห้องกระจายสัญญาณหลักประจ าตึก 925,000.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 909,500.00                 บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 909,500.00           224 18 ก.พ 2564 30 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ดีดีไอ จ ากัด บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 918,060.00                 
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 919,986.00                 

64027086871 C33/2564 จ้างปรับปรุงห้อง 1721,1731,1732 อาคาร 17 (หอประชุมสุนันทานุสรณ์) 1,284,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 1,275,300.00              บริษัท ดีดี ซูพรีม จ ากัด 1,275,300.00         15 24 ก.พ 2564 11 ม.ีค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ณิบ คอร์ป จ ากัด บริษัท ณิบ คอร์ป จ ากัด 1,283,300.00              
บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั่น จ ากัด บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั่น จ ากัด 1,279,000.00              



๑๘ 
 

 

64027349688 C34/2564 จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนและส านักงาน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 3,800,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3,789,000.00              บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3,789,000.00         90 19 ม.ีค 2564 17 ม.ิย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท บี.เค. รุ่งเรือง จ ากัด บริษัท บี.เค. รุ่งเรือง จ ากัด 3,797,794.76              
บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคลูซีฟเนส จ ากัด บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคลูซีฟเนส จ ากัด 3,798,935.68              

64027350076 C35/2564 จ้างปรับปรุงส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4,699,840.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,682,000.00              บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,682,000.00         90 25 ม.ีค 2564 23 ม.ิย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท นิธิกร ๒๕๔๙ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท นิธิกร ๒๕๔๙ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,691,437.05              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 4,699,000.00              

64037243166 C36/2564 จ้างปรับปรุงส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคารปฏิบัติการฟ้ืนฟูสุขภาพ   ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมทุรสงคราม  6,360,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 6,356,871.30              บริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด6,356,871.30         100 9 ม.ีค 2564 18 ก.ค 2564 ราคาต่ าสุด
นายพงศธร เหล่านิธิชัย นายพงศธร เหล่านิธิชัย 6,383,964.91              
นายอรรถพล พองจ าปา นายอรรถพล พองจ าปา 6,441,332.33              

64037528946 C37/2564 จ้างท าปกปริญญาบัตรบัณฑิต 747,500.00           รายได้ วิธีคัดเลือก ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 747,500.00                 ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา747,500.00           45 22 เม.ย 2564 6 ม.ิย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท คงคา อินตอร์-เทรด จ ากัด บริษัท คงคา อินตอร์-เทรด จ ากัด 836,740.00                 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกปริญญาบัตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกปริญญาบัตร 861,350.00                 

64047101682 C38/2564 จ้างท าวีดีโอส่ือส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์และบทเรียนทบทวนของนักศึกษา 3,590,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วัฒน 88 จ ากัด บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 3,573,800.00              บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 3,573,800.00         60 13 พ.ค 2564  12 ก.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด บริษัท นวไทย เอสโก้ จ ากัด 4,205,100.00              
บริษัท โซ ดู ไอ จ ากัด บริษัท โซ ดู ไอ จ ากัด 3,589,850.00              

64037433278 C39/2564 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาระนอง 8,600,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 8,490,000.00              บริษัท สิงห์คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 8,490,000.00         150 13 พ.ค 2564  10 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 8,538,000.00              
บริษัท พี ที มลัติมเิดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ที มลัติมเิดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8,565,000.00              

64037603319 C40/2564 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาระนอง 150,000.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ท.ีซี.เอ็มแมนเนจเมน้ท์ จ ากัด บริษัท ท.ีซี.เอ็มแมนเนจเมน้ท์ จ ากัด 148,900.00                 บริษัท ท.ีซี.เอ็มแมนเนจเมน้ท์ จ ากัด 148,900.00           150 13 พ.ค 2564  10 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอไอที คอนซัลต้ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากัด บริษัท เอไอที คอนซัลต้ิงแอนด์ดีไซน์ จ ากัด 150,000.00                 
บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด 170,000.00                 

64057060208 C41/2564 จ้างออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ และศูนย์แสดงสินค้านวัตกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม    2,500,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 2,500,000.00              บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 2,500,000.00         120 14 ม.ิย 2564 12 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากัด บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากัด
บริษัท เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด

64057238334 C42/2564 จ้างออกแบบต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม   490,000.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 490,000.00                 บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 490,000.00           60 14 ม.ิย 2564 12 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากัด บริษัท เอ-คอนเซ็ปต์ จ ากัด
บริษัท เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท เอส เอส ดับเบิลยู แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด

64067294022 C43/2564 จ้างบริการฐานข้อมลูออนไลน์ Scopus 1,342,850.00         รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด 1,342,850.00              บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จ ากัด 1,342,850.00         30 5 ก.ค 2564 4 ส.ค 2564 ราคาต่ าสุด

64037532054 C44/2564 จ้างปรับปรุงส านักงานคณบดี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  486,210.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ทีแซด มเีดีย จ ากัด บริษัท ทีแซด มเีดีย จ ากัด 853,500.00                 บริษัท ทีแซด มเีดีย จ ากัด 853,500.00           20 5 ก.ค 2564 25 ก.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 855,000.00                 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น โอ.ไอ.รวมช่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น โอ.ไอ.รวมช่าง 856,300.00                 

64077372329 C45/2564 จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 997,147.07           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 994,000.00                 บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 994,000.00           45 26 ส.ค 2564 10 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 996,647.14                 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 996,346.30                 

64077372190 C46/2564 จ้างปรับปรุงส านักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมครุภัณฑ์ 2,000,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 1,990,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 1,990,000.00         30 26 ส.ค 2564 25 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งนรา จ ากัด 1,997,098.42              
บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ซอคเก้อร์กลาส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,995,141.97              

64087073207 C47/2564 จ้างท าส่ือการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาการศึกษาทัว่ไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 1,850,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท วัฒน 88 จ ากัด บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 1,845,750.00              บริษัท วัฒน 88 จ ากัด 1,845,750.00         20 31 ส.ค 2564 20 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เดอะ แพน คอนซัลต้ิง จ ากัด บริษัท เดอะ แพน คอนซัลต้ิง จ ากัด 1,850,000.00              
บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จ ากัด บริษัท นาโนเบย์ สตูดิโอ จ ากัด 1,985,100.00              

64087073525 C48/2564 จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ 250,000.00           รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด 245,000.00                 บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ ากัด 245,000.00           45 6 ก.ย 2564 21 ต.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท ดีดีไอ จ ากัด บริษัท ดีดีไอ จ ากัด 248,000.00                 
บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 249,000.00                 

64087356650 C49/2564 จ้างพิมพ์คู่มอืนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 1,050,000.00         แผ่นดิน วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,050,000.00              ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม 1,050,000.00         7 15 ก.ย 2564 22 ก.ย 2564 ราคาต่ าสุด

64087357299 C50/2564 จ้างปรับปรุงห้องเรียนปริญญาเอกสาขาศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นใต้ดิน   2,000,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท มสั บี โซล จ ากัด บริษัท มสั บี โซล จ ากัด 1,997,600.00              บริษัท มสั บี โซล จ ากัด 1,997,600.00         90 15 ก.ย 2564 14 ธ.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท โปรฟายน์ เดคคอร์ จ ากัด บริษัท โปรฟายน์ เดคคอร์ จ ากัด 2,100,000.00              
บริษัท เอส.เอ.พี อีเว้นท์ จ ากัด บริษัท เอส.เอ.พี อีเว้นท์ จ ากัด 2,056,000.00              

64087464118 C51/2564 จ้างตัดเส้ือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 900,000.00           รายได้ วิธีคัดเลือก ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา 900,000.00                 ฝ่ายธุรกิจมลัติมเิดียเพ่ือการศึกษา 900,000.00           45 22 ก.ย 2564 6 พ.ย 2564 ราคาต่ าสุด
ร้านตัดเส้ือวันเพ็ญ ร้านตัดเส้ือวันเพ็ญ 937,500.00                 
ทรดา การ์เมน้ท์ ทรดา การ์เมน้ท์ 1,027,500.00              

64097133793 C52/2564 จ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น ๔ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1,450,000.00         รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีไซน์ แมเนีย จ ากัด บริษัท ดีไซน์ แมเนีย จ ากัด 1,437,670.23              บริษัท ดีไซน์ แมเนีย จ ากัด 1,437,670.23         60 29 ก.ย 2564 27 พ.ย 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท มวิส์ อาร์ต ดีไซน์ จ ากัด บริษัท มวิส์ อาร์ต ดีไซน์ จ ากัด 1,470,761.02              
บริษัท คิวดอส เดคคอร์ จ ากัด บริษัท คิวดอส เดคคอร์ จ ากัด 1,507,527.11              



๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในการนี้ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการด าเนินเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ดังนี้ 

 
๑. รายการจัดจ้าง ๕๒ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินท้ังสิ้น  ๒๒๒,๓๓๕,๗๙๕.๓๓ บาท 
๒. รายการจัดซื้อ ๓๐ สัญญา  เป็นจ านวนวงเงินท้ังสิ้น  ๖๗,๐๔๖,๐๔๖.๗๔ บาท 

 
 

   
 
 

 
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ ๘๒ สัญญา 

 

 
 

สรุป   
ผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการในปีงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน  ๘๒ สัญญา  
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘๙,๓๘๑,๘๔๒.๐๗ บาท 

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

รายการจัดซื้อ 
๓๐ สัญญา 

๓๗% รายการจัดจ้าง 
๕๒ สัญญา 

๖๓% 



๒๐ 
 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ รายการจ้าง จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

๔ ๗.๖๙  

๒ วิธีคัดเลือก ๔๕ ๘๖.๕๔  
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๓ ๕.๗๗  
 รวมทั้งสิ้น ๕๒ ๑๐๐.๐๐  

 
สรุป ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน ๘๒  

โครงการ ประกอบด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding จ านวน ๔ โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 
๗.๖๙  วิธีคัดเลือก จ านวน ๔๕  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  ๓ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๗ 
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วิธีอิเลก็ทรอนิกส ์e-bidding วิธีคดัเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง



๒๑ 
 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ รายการจ้าง จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 

๒๑ ๗๐  

๒ วิธีคัดเลือก ๘ ๒๖.๖๗  
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ๓.๓๓  
 รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๑๐๐.๐๐  

 
สรุป ผลด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จมีจ านวน  ๓๙  

โครงการ ประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding จ านวน ๒๑โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  
๗๐   วิธีคัดเลือก จ านวน ๘  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗   และวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
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๒๒ 
 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 


