
แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57
บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

รอบ เดือน ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

1,389,600 รายได คัดเลือก

ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา วันครบสัญญา

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 

การด จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65 ราคาต่ําสุด

15,000.00

วงเงินในสัญญาเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา

รายได เฉพาะเจาะจง

จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด
88,000.00



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุดหางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64

9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65 ราคาต่ําสุด

   ผูไดรับการคัดเลือก

เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 

การด จํากัด

บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช204PR65010009

 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

รอบ เดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา วันครบสัญญา



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท.โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท.โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด

บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

ี  ํ ั
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ
บรษท เอ.ซ.เอนจเนยรง เซอรวส แอนด 

ั
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

ราคาต่ําสุด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด
88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 

การด จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน ธันวาคม 2564

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65 ราคาต่ําสุดบริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75991.4



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

ราคาต่ําสุด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
      14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด
88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 

การด จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน มกราคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65 ราคาต่ําสุดบริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุดบริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน กุมภาพันธ 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคาต่ําสุดบริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน มีนาคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 ราคาต่ําสุด- -



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

24 พ.ย. 64

17 ธ.ค.64

19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด

30

30

150

08 ต.ค. 64

03 พ.ย.64

20 ธ.ค.64

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด

9,951.00

49,755.00

      14,500,000.00 

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน เมษายน 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคาต่ําสุดบริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน พฤษภาคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

ราคาต่ําสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

19 พ.ค.65 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน มิถุนายน 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

C45/2565 งานปรับปรุงหองประชุม 5724 คณะวิทยาการจัดการ 1,587,600 รายได คัดเลือก บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากบริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 

บริษัท รุงนรา จํากัด บริษัท รุงนรา จํากัด

08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด17 ธ.ค.64

ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน กรกฏาคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -

ราคาต่ําสุด1,586,102.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,586,102.00 75 6 ก.ค.65 18 ก.ค.65



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

C45/2565 งานปรับปรุงหองประชุม 5724 คณะวิทยาการจัดการ 1,587,600 รายได คัดเลือก บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากบริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 

บริษัท รุงนรา จํากัด บริษัท รุงนรา จํากัด

24 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14500000 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64

ราคาต่ําสุด

88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน สิงหาคม 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75991.4 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -

ราคาต่ําสุด1,586,102.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,586,102.00 75 6 ก.ค.65 18 ก.ค.65



แหลงเงิน  เหตผุลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

บรษท รกษาความปลอดภย พระสมุทร 

การด จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด จํากัด 1,389,600.00

บรษท รกษาความปลอดภย สมารท .โปร.

คลีนนิ่ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมารท .โปร.คลีนนิ่ง 1,392,000.00

หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย หางหุนสวนจํากัด สบายยิ่งรุงเรืองทรัพย 1,401,600.00

204PR65010017 เครื่องเย็บกระดาษไฟฟา 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 14,980.00 15 29 ต.ค.64 19 พ.ย.64 ราคาต่ําสุด

204PR65010010 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400.00 หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 110,445.40

บริษัท รุงนรา จํากัด 105,202.40

204PR65010009 เครื่องควบรวมสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00

หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 14,744.60

บริษัทโซลูชั่น จํากัด 12,840.00

204PR65010008 พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 6,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 บริษัท ธัชกร คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,298.02 30 08 ต.ค. 64 25 พ.ย. 64 ราคาต่ําสุด

204PR65020001 เลนสกลองสําหรับกลองถายภาพและวีดีโอและ 19,900 รายได เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00

ชุดไฟสตูดิโอแบบคู 29,900.00 หางหุนสวนจํากัด ธราพัฒน 54,463.00

หางหุนสวนจํากัด ปรวี 55,779.10

204PR65020002 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 55,000.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 55,000.00 45 3 พ.ย.64 8 ก.พ.65 ราคาต่ําสุด
บรษท นากาโน คอนสตรคชน แอนด อนท

เรีย จํากัด
บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด บริษัท เอพีที แอดวานซ จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง 

จํากัด
บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 14,500,000.00

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด ไมผานคุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS WINDOW 

SINGLE FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
31,000.00

โปรแกรมบัญชีเอ็กซืเพลส แบบใชเครื่องเดียว (EXPRESS

 WINDOW LAN FOR THAI-ENGLISH VERSION 1.5)
45,000.00

204PR65050008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู 276,600.00 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 276,600.00 30 18 ก.พ.65 31 ม.ีค.65 ราคาต่ําสุด

บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ออสการ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น บริษัท บีแอนดอาร เทคโนโลยี คอรเปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด บริษัท เอ็มเทคโนโลยี ซิสเสต็มส จํากัด

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากบริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 

บริษัท รุงนรา จํากัด บริษัท รุงนรา จํากัด

ราคาต่ําสุดหางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 9,951.00 30 08 ต.ค. 64 24 พ.ย. 64

ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 88,000.00 30 29 ต.ค.64 14 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การด 

จํากัด
1,389,600.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย 65 12 ต.ค 64 30 ก.ย.65

ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็น ฟนนิช 49,755.00 30 03 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 ราคาต่ําสุด

บริษัท สิงหคอนสตรัคชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด       14,500,000.00 150 20 ธ.ค.64 19 พ.ค.65

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา

รอบ เดือน กันยายน 2565

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง รายการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อใบเสนอราคา จํานวนผูยื่นเสนอราคา  ราคาที่เสนอ    ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา ระยะเวลา ดําเนินการ วันที่ลงนามในสัญญา

C23/2565
งานปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 56 ชั้น 2 พรอม

ครุภัณฑประกอบ
14,700,000 งบประมาณแผนดิน e-bidding

C07/2565 งานจางทําความสะอาดอาคาร 56 และ 57 1,389,600 รายได คัดเลือก

ราคาต่ําสุด204PR65030008 รายได เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด 75,991.40 บริษัท ไอซัพพลาย จํากัด             75,991.40 45 17 ธ.ค.64 23 ก.พ.65

ราคาต่ําสุด204PQ65060001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับจัดการเรียนการสอน 1,000,000 รายได e-bidding 980,120.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 980,120.00 30 - -

C45/2565 1,587,600 ราคาต่ําสุดรายได คัดเลือกงานปรับปรุงหองประชุม 5724 คณะวิทยาการจัดการ 1,586,102.00 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,586,102.00 75 6 ก.ค.65 18 ก.ค.65


	ต.ค.64
	พ.ย.64
	ธ.ค.64
	ม.ค.65
	ก.พ.65
	มี.ค.65
	เม.ย.65
	พ.ค.65
	มิ.ย.65
	ก.ค.65
	ส.ค.65
	ก.ย.65

