
 

 

 

 

 

 

 

C12/2562 จางปร ับปร ุงระบบปร ับอากาศ อาคาร 32 25,527,500.00       แผนด ิน ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท โฟลว ซ ิสเต ็ม โซล ูช ั่น จ ําก ัด 25,527,500.22             บร ิษ ัท ค ูลล ิ่งเว ิลด จ ําก ัด 24,953,268.66        160 28 ธ.ค 2561 21 ก.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ค ูลล ิ่งเว ิลด จ ําก ัด 24,953,268.66             

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทว ีแอร 25,294,655.15             

C13/2562 จางปร ับปร ุงหองควบค ุมการขนสงส ินคาทางถนน พรอมคร ุภ ัณฑประกอบ  1,924,001.00         แผนด ิน E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ก.ก ิจสยาม - บร ิษ ัท ว ิช ัยเทรดด ิ้ง (1983) จ ําก ัด 1,907,009.01          60 28 ธ.ค 2561 25 ก.พ 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ว ิช ัยเทรดด ิ้ง (1983) จ ําก ัด 1,907,009.01              

บร ิษ ัท ท ี ไซน โซล ูช ั่น จ ําก ัด 1,914,849.71              

บร ิษ ัท อ ิมเมจ ว ิชวล 1993 จ ําก ัด 1,896,263.23              

C14/2562 จางปร ับปร ุงหองออกก ําล ังกายและส ุขภาพช ั้น 2 อาคารศ ูนยส ุขภาพและก ีฬา 6,583,600.00         แผนด ิน E-bidding บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัด - บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 6,547,897.00          90 28 ธ.ค 2561 1 เม.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด -

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 6,547,897.00              

บร ิษ ัท ภ ูม ิภ ัทรวล ัย จ ําก ัด -

บร ิษ ัท ชายนอาค ิเทคท จ ําก ัด -

C15/2562 จางท ําความสะอาดอาคารศ ูนยส ุขภาพและก ีฬา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ระยะเวลาต ั้งแต 1 มกราคม  ถ ึง 30 ก ันยายน 2562  866,700.00           รายได E-bidding บร ิษ ัท ราชาโยค จ ําก ัด 859,789.00                 บร ิษ ัท ราชาโยค จ ําก ัด 859,789.00            273 28 ธ.ค 2561 30 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอส แอนด เอ ็ม คร ิสต ัล คล ีน จ ําก ัด -

บร ิษ ัท พ ี.เอส.เอ ็น. (ประเทศไทย) จ ําก ัด -

C16/2562 จางปร ับปร ุงอาคารพ ิสม ัยพ ิมลส ัตย(อาคาร 44)  15,467,300.00       แผนด ิน E-bidding บร ิษ ัท ก ันตกน ิษฐ กอสราง จ ําก ัด 14,990,000.00             บร ิษ ัท ก ันตกน ิษฐ กอสราง จ ําก ัด 14,990,000.00        240 28 ธ.ค 2561 29 ส.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด
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3/2562 รถโดยสารขนาด12ท ี่น ั่ง(ด ีเซล) จ ํานวน 1 ค ัน 1500000 รายได e-bidding บ.โตโยตาบางกอก จก. 1,353,500 บ.โตโยตาบางกอก จก. 1,353,500 90 ว ัน 13 ธ.ค.2561 13 ม ี.ค.2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 1,498,000

4/2562 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏ ิบ ัต ิการฯ 2298000 งบประมาณ e-bidding บ.คอมเซเวน จก.(มหาชน) 2,296,434 บ.คอมเซเวน จก.(มหาชน) 2,296,434 30 ว ัน 13 ธ.ค.2561 12 ม.ค.2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซาป ูระ ซ ินเนอรย ี (ประเทศไทย) จ ําก ัด 2,298,000

5/2562 เคร ื่องว ิเคราะหขนาดและร ูปรางของอน ุภาค จ ํานวน 1 เคร ื่อง 4000000 งบประมาณ e-bidding บ.ด ีไอด ี(ประเทศไทย) จก. 3,956,860 บ.ด ีไอด ี(ประเทศไทย) จก. 3,956,860 120 ว ัน 27 ธ.ค.2561 26 เม.ย.2562 ราคาต ่ําส ุด

6/2562 เคร ื่องเก ็บต ัวอยางฝ ุนละอองฯ 513,600 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท น ีด ีส ซ ัพพลาย อ ินสตร ูเมนท จ ําก ัด 502,900 บร ิษ ัท น ีด ีส ซ ัพพลาย อ ินสตร ูเมนท จ ําก ัด 502,900 90 ว ัน 28-ธ.ค.-61 28-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

7/2562 กลองส ําหร ับถายภาพยนตร 35 มม. พรอมอ ุปกรณประกอบฯ 4,454,900 งบประมาณ e-bidding  บร ิษ ัท  แอดวานซ ด ิจ ิตอล เทคกร ุป จ ําก ัด 4,215,800 บร ิษ ัท  แอดวานซ ด ิจ ิตอล เทคกร ุป จ ําก ัด 4,215,800 60 ว ัน 25-ธ.ค.-61 23-ก.พ.-62 ราคาต ่ําส ุด

8/2562 ช ุดฝกทดลองไฮดรอล ิกสพรอมโปรแกรม จ ํานวน 1 ช ุด 850,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ม ีแทค อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 846,500 บร ิษ ัท ม ีแทค อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 698,950 40 ว ัน 28-ธ.ค.-61 21-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอสท ูเค เทคโนโลย ี จ ําก ัด 849000

9/2562 เคร ื่องเขยาต ัวอยาง จ ํานวน 2 เคร ื่อง 1400000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ  จ ําก ัด 1,399,560 บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ  จ ําก ัด 1,399,560 90 ว ัน 28-ธ.ค.-61 28-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นาโนเทค อ ินเตอร จ ําก ัด 1400000

10/2562 เตาเผาอ ุณหภ ูม ิส ูง จ ํานวน 1 เตา 630,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ไซแอนต ิฟค โปรโมช ั่น จ ําก ัด 629909 บ.ไซแอนต ิฟค โปรโมช ั่น จก. 629909 120 ว ัน 28-ธ.ค.-61 27-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ฐาต ิชน จ ําก ัด 580,000

11/2562 เคร ื่องแยกว ิเคราะหหาปร ิมาณชน ิดและปร ิมาณสารในสภาวะกส 5,500,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท พาราไซแอนต ิฟค จ ําก ัด 5,949,500 บร ิษ ัท พาราไซแอนต ิฟค จ ําก ัด 5,949,500 90 ว ัน 28-ธ.ค.-61 28-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

จ ํานวน 1 เคร ื่อง บร ิษ ัท ลาโบเทค จ ําก ัด 5,498,000

12/2562 เคร ื่องทดสอบความแข ็งว ัสด ุ จ ํานวน 1 เคร ื่อง 599,200 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เทค ควอล ิต ี้ จ ําก ัด 576,730 บร ิษ ัท เทค ควอล ิต ี้ จ ําก ัด 576730 60 ว ัน 28-ธ.ค.-61 26-ก.พ.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บ ีพ ีเอสอ ินสทร ูเมนต จ ําก ัด 589,000
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