
C1/2561 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภยัและงานจราจร ศูนย์นครปฐม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  2,800,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็ม.วาย.เซอร์วสิ จ ากัด 2,772,000.00        บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็ม.วาย.เซอร์วสิ จ ากัด 2,772,000.00       365 1 ต.ค 2560  30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

C2/2561 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื อการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP: Enterprise Resource Planning) 2,490,000.00      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์สแควร์  1999 จ ากัด 2,490,000.00        บริษัท ซอฟต์สแควร์  1999 จ ากัด 2,490,000.00       365 1 ต.ค 2560 30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

C3/2561 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภยัและงานจราจร  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  2,388,240.00      รายได้ E-bidding บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็ม.วาย.เซอร์วสิ จ ากัด 2,246,400.00        บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็ม.วาย.เซอร์วสิ จ ากัด 2,246,400.00       365 1 ต.ค 2560  30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

C4/2561 จ้างก่อสร้างอาคารวทิยาศาสตร์ 70,000,000.00    งปม.แผ่นดิน E-bidding บริษัท ทอมส์ เวร์ิคเกอร์ส  จ ากัด 63,898,097.00      บริษัท ทอมส์ เวร์ิคเกอร์ส  จ ากัด 63,898,097.00     480 9 ต.ค 2560 2 ก.พ 2562 ราคาต  าสุด

บริษัท เทพนมิิตรการเคหะ จ ากัด 68,554,551.00      

C5/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งกิจกรรมเอนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 500,000.00         งปม.แผ่นเดิน วธิสีอบราคา บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 399,000.00          บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 399,000.00         60 1 พ.ย 2560  30 ธ.ค 2560 ราคาต  าสุด

บริษัท เอ็นวายเอส อินโนเวชั น จ ากัด  455,264.10          

บริษัท วพีี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด 439,995.94          

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดน้ าอิง 465,000.00          

C6/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเอือ้นอาชวแ์ถมถวลัย์ (อาคาร 51) 15,000,000.00    รายได้ E-bidding บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนยีริ ง แอนด์ เดคคอร์เรชั น จ ากัด - บริษัท กันต์กนษิฐ์ ก่อสร้าง 12,900,000.00     240 8 พ.ย 2560 5 ก.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท กันต์กนษิฐ์ ก่อสร้าง 12,900,000.00      

C7/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งพัสดุ อาคาร 35 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 585,138.00         รายได้ E-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 575,000.00          บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 575,000.00         30 8 พ.ย 2560 7 ธ.ค 2560 ราคาต  าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญ อลูมิเนยีม -

บริษัท เจท ีคอนสตรัคชั น โปรเจคท ์จ ากัด -

C8/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทางภาษา อาคาร 35 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,480,564.00      รายได้ E-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 1,470,000.00        บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 1,470,000.00       30 8 พ.ย 2560 7 ธ.ค 2560 ราคาต  าสุด

บริษัท เจท ีคอนสตรัคชั น โปรเจคท ์จ ากัด -

C9/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้ง 3728 อาคาร 37 สามขาวชิาการอุตสาหกรรมทอ่งเที ยวและบริการ550,466.00         รายได้ E-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 540,000.00          บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 540,000.00         30 8 พ.ย 2560 7 ธ.ค 2560 ราคาต  าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฉลิมภาน ุคอนสตรัคชั น -

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญ อลูมิเนยีม -

บริษัท สุพัฒนาเซอร์วสิ จ ากัด -

บริษัท คิงส์ วาไรต้ี อาร์ต จ ากัด -

C10/2561 จ้างปรับปรุงภมูิทศันพ์ิพิธภณัฑ์ อาคารสายสุธานภดล 1,500,000.00      รายได้ E-bidding บริษัทมาร์ชอินเตอร์ จ ากัด 1,276,826.30        บริษัท มาร์ชอินเตอร์ จ ากัด 1,276,826.30       90 17 พ.ย 2560 14 ก.พ 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท คูณพันพิม จ ากัด 1,391,193.00        

 เหตผุลที่
คัดเลือก

โดยสับเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขที่
สัญญา

รายการจัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผู้ไดร้บัการคัดเลือก วงเงนิในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนิน 

การ

วันที่ลงนาม
ในสัญญา

วันครบ
สัญญา



 เหตผุลที่
คัดเลือก

โดยสับเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขที่
สัญญา

รายการจัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผู้ไดร้บัการคัดเลือก วงเงนิในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนิน 

การ

วันที่ลงนาม
ในสัญญา

วันครบ
สัญญา

C11/2561 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน 1,369,600.00      รายได้ E-bidding บริษัท ราชาโยค จ ากัด 1,314,810.00        บริษัท ราชาโยค จ ากัด 1,314,810.00       304 1 ธ.ค 2560 30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รักษาความปลอดภยั ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด -

บริษัท รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด1,369,600.00        

บริษัท พี.เอส.เอ็น. (ประเทศไทย) จ ากัด 1,340,228.50        

C12/2561 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน 3,621,363.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภยั พระสมุทร การ์ด จ ากัด 3,621,300.00        บริษัทรักษาความปลอดภยั พระสมุทร การ์ด จ ากัด 3,621,300.00       304 1 ธ.ค 2560 30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รักษาความปลอดภยั สมาร์ท.โปร.คลีนนิ ง จ ากัด 4,060,000.00        

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสบายยิ งรุ่งเรืองทรัพย์ 3,654,000.00        

C13/2561 จ้างตกแต่งภายในอาคารศศิพงศ์ประไพ  1,400,000.00      รายได้ E-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นเิจอร์ - หา้งหุ้นสวน่จ ากัด มิสเตอร์เพาเวอร์ 1,279,000.00       30 25 ธ.ค 2560  23 ม.ค 2561 ราคาต  าสุด

หา้งหุ้นสวน่จ ากัด มิสเตอร์เพาเวอร์ 1,279,000.00        

บริษัท เอ็ม เอส อาร์ เทรดด้ิง จ ากัด -

บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด -

บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนยีริ ง แอนด์ เดคคอร์เรชั น จ ากัด -

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,290,000.00        

บริษัท คล่องชาญวฒันา จ ากัด -

บริษัท คูณพันพิม จ ากัด -

บริษัท เดคคอร์ ดี-ไซน ์จ ากัด -

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฉลิมชัยเฟอร์นเิจอร์ -

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวฒิุธรุกิจ -

บริษัท เค.พี.ท.ีกลอรี  จ ากัด -

C14/2561 จ้างปรับปรุงอาคาร 22 พร้อมครุภณัฑ์ประกอบอาคาร 930,000.00         รายได้ คัดเลือก บริษัท ธกัร คอนสตรัคชั น จ ากัด 939,853.43          บริษัท นธิกิร 2549 จ ากัด 921,000.00         60 20 ธ.ค 2560 17 ก.พ 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท เอส เอ เฟอร์นชิ จ ากัด 929,996.95          

บริษัท นธิกิร 2549 จ ากัด 921,000.00          

C15/2561 จ้างปรับปรุงพื้นฟุตบาท ระยะ 2 2,000,000.00      รายได้ คัดเลือก ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,996,844.60        ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,996,844.60       30 27 ธ.ค 2560 25 ม.ค 2561 ราคาต  าสุด

เอกวรานนทก์ารช่าง และโฆษณา 1,999,576.41        

ร้านพิมพ์ดีไซน์ 2,000,000.00        

C16/2561 จ้างปรับปรุงพื้นผิวถนน(ลาดยาง)ระยะ 2 2,000,000.00      รายได้ คัดเลือก ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,998,374.90        ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,998,374.90       30 27 ธ.ค 2560 25 ม.ค 2561 ราคาต  าสุด

เอกวรานนทก์ารช่าง และโฆษณา 1,999,691.53        

ร้านพิมพ์ดีไซน์ 2,000,000.00        

C17/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง   15,000,000.00    รายได้ คัดเลือก บริษัท วสุิรีย์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 14,800,000.00      บริษัท วสุิรีย์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 14,800,000.00     180 27 ธ.ค 25605 ม.ค - 3 ก.ค 2561ราคาต  าสุด

บริษัท พีเจ เอ็นจิเนยีริ ง เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 14,900,000.00      

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลีโอ เวร์ิค 16,000,000.00      

C18/2561 จ้างก่อสร้างอาคารหอพักบคุลากรและนกัศึกษา 6 ชัน้   ศูนย์การศึกษาระนอง21,000,000.00    รายได้ คัดเลือก บริษัท วสุิรีย์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 20,900,000.00      บริษัท วสุิรีย์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 20,900,000.00     210 27 ธ.ค 25605 ม.ค - 3 ก.ค 2561ราคาต  าสุด

บริษัท พีเจ เอ็นจิเนยีริ ง เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 20,970,000.00      

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลีโอ เวร์ิค 22,000,000.00      

C19/2561 จ้างปรับปรุงคลินกิแพทย์แผนไทยวทิยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม 1,000,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 749,000.00          บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 749,000.00         30 5 ม.ค 2561 6 ก.พ 2561 ราคาต  าสุด
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บริษัท เพียงพอ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด -

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอส วนั คอนสทรัคชั น 969,500.00          

C20/2561 จ้างออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารส านกังานอธกิารบดี  325,000.00         รายได้ คัดเลือก บริษัท อินดีด ดีไซน ์ดีเวลล๊อป แอนด์ คอนซัลแทนท ์จ ากัด 350,000.00          บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน ์แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 300,000.00         30 22 ม.ค 2561 20 ก.พ 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน ์แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 300,000.00          

บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน ์แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด- -

C21/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทดสอบทางไฟฟ้า มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 660,000.00         รายได้ E-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 645,100.00          บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 645,100.00         60 22 ม.ค 2561 22 มี.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด -

บริษัท เดคคอร์ ดี-ไซน ์จ ากัด -

C22/2561 จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสาร พร้อมครุภณัฑ์ 473,670.00         รายได้ วธิเีชิญชวนทั วไป บริษัท ดี.ซี.เดคคอรัม จ ากัด 470,000.00          บริษัท อะครอส ยูนเิวร์ิซ จ ากัด 450,000.00         30 24 ม.ค 2561  22 ก.พ 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท อิมเมจ วชิวล 1993 จ ากัด 468,000.00          

บริษัท อะครอส ยูนเิวร์ิซ จ ากัด 450,000.00          

C23/2561 จ้างก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 800,000.00         รายได้ E-bidding บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 795,000.00          บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 795,000.00         60 1 ก.พ 2561 1 เม.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท วทิคอนน ์จ ากัด 798,356.96          

C24/2561 จ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภณัฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  40,000,000.00    งปม.แผ่นดิน E-bidding บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ จ ากัด - บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 39,900,000.00     240 30 ม.ค 2561 26 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 39,900,000.00      

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท ซิวลิ -

บริษัท แอ็ดวา้นซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด 39,950,000.00      

C25/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งเรียนดิจิทลัเพื อส่งเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษที  ๒๑ พร้อมครุภณัฑ์ประกอบ ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 21,000,000.00    งปม.แผ่นดิน E-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 20,930,000.00      บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 20,880,000.00     180 30 ม.ค 2561 28 ก.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท พามมี ท ูเอ็ดดูเคชั น จ ากัด 20,880,000.00      

C26/2561 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง  275,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 265,000.00          บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 265,000.00         149 5 ก.พ 2561  3 ก.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท  หนึ งเก้าเก้าหา้ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 275,000.00          

บริษัท  เอไอท ีคอนซัลต้ิงแอนด์ดีไซน ์ จ ากัด 272,000.00          

C27/2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบคุลากรและนกัศึกษา 6 ชัน้ ศูนย์การศึกษาระนอง  380,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 370,000.00          บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 370,000.00         179 5 ก.พ 2561  2 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท  หนึ งเก้าเก้าหา้ คอร์ปอเรชั น  จ ากัด 380,000.00          

บริษัท  เอไอท ีคอนซัลต้ิงแอนด์ดีไซน ์ จ ากัด 378,000.00          

C28/2561 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา     ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  473,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท พรวเิศษ วศิว ์จ ากัด 459,999.99          บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแต้นท ์จ ากัด 448,000.00         30 9 ก.พ 2561 10 มี.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแต้นท ์จ ากัด 448,000.00          

บริษัท เค.ซาน อาคิเทค จ ากัด 449,400.00          

บริษัท โอนสิ ไซน ์จ ากัด 331,100.00          

C29/2561 จ้างออกแบบปรับปรุงระบบสุขาภบิาล(รอบพื้นที  ระยะที  1) มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม 775,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท พรวเิศษ วศิว ์จ ากัด 759,999.99          บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแต้นท ์จ ากัด 768,000.00         30 9 ก.พ 2561 10 มี.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแต้นท ์จ ากัด 768,000.00          
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บริษัท เค.ซาน อาคิเทค จ ากัด 706,200.00          

บริษัท โอนสิ ไซน ์จ ากัด 542,500.00          

C30/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งประชุมและหอ้งรับรองภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนนัทา    3,008,870.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท เอส เอ เฟอร์นชิ  จ ากัด 3,015,256.99        บริษัท นธิกิร 2549 จ ากัด 3,003,005.10       30 15 ก.พ 2561 16 มี.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ธชักร คอนสตรัคชั น  จ ากัด 3,008,174.46        

บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 3,003,005.10        

C31/2561 จ้างถ่ายภาพหมูบ่ณัฑิต ประจ าปพีุทธศักราช 2559  1,640,650.00      รายได้ วธิคัีดเลือก นายสกล ต้ังสันติกุลานนท์ 1,998,610.00        บริษัท  นวิซาลอน 1999 จ ากัด 1,640,650.00       90 26 ก.พ 2561 26 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

นายอ านวย สกุลสัญชาติไทย 2,088,100.00        

บริษัท  นวิซาลอน 1999 จ ากัด 1,640,650.00        

C32/2561 จ้างออกแบบและจัดรูปแบบโครงการปรับปรุง SSRU Wellness Center  300,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท  ฟอส สตูดิโอ  จ ากัด 315,000.00          บริษัท  เลเวล ไนน ์สตูดิโอ  จ ากัด 300,000.00         30 28 ก.พ 2561 29 มี.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท  เลเวล ไนน ์สตูดิโอ  จ ากัด 300,000.00          

บริษัท  เอ็ม โอ แอล อินเตอร์ เซอร์วสิเซล  จ ากัด 320,000.00          

C33/2561 จ้างออกแบบปรับปรุงลานด้านหนา้ส านกังานอธกิารบดี  200,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท  ช้างปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท ์ จ ากัด 350,000.00          บริษัท  ยางปา่สถาปนกิ  จ ากัด 200,000.00         30 8 มี.ค 2561  6 เม.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท  แพลนเมคเกอร์  จ ากัด 300,000.00          

บริษัท  ยางปา่สถาปนกิ  จ ากัด 200,000.00          

C34/2561 จ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงพิพิธภณัฑ์อาคารสายสุทธานภดลพร้อมครุภณัฑ์ประกอบการจัดแสดง4,780,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท เทน็ ฟินนโิต้ จ ากัด 4,545,782.38        บริษัท เทน็ ฟินนโิต้ จ ากัด 4,545,782.38       90 23 มี.ค 2561  30 มิ.ย 61 ราคาต  าสุด

บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด -

C35/2561 จ้างส ารวจระบบเมนไฟฟ้าในอาคารด้วยเทอร์โมสแกน 750,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท เฟอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 748,144.00          บริษัท เฟอร์เฟค ทรี เอ็ฯเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 748,144.00         45 21 มี.ค 2561 4 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท พิรุณการช่าง จ ากัด 749,000.00          

บริษัท หา้สาม กรุ๊ป จ ากัดล 749,535.00          

C36/2561 จ้างซีนกระจก อาคารส านกังานอธกิารบดี 1,000,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก นายพนม ศรีแสงทรัพย์ 998,500.00          นายพนม ศรีแสงทรัพย์ 998,500.00         30 2 เม.ย 2561 1 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

นางสาวเยาวภา สุภาพ 1,000,000.00        
นายอาทติย์ มะจุเงิน 1,020,000.00        

C37/2561 จ้างปรับระดับพื้นบริเวณต าหนกัอาคารสายสุทธานภดล 900,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก นางสาวกันติชา  เชือ้ชาวนา 922,635.00          ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 899,728.20         30 2 เม.ย 2561 1 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

ร้านช่างนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 899,728.20          

เอกวรานนทก์ารช่าง และโฆษณา 909,909.00          

C38/2561 จ้างปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณพระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทากุมารีรัตน ์ด้านหลังอาคาร ๕๗  1,975,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,973,342.25        บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,973,342.25       30 5 เม.ย 2561 4 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ร่วมพัฒนาซัพพลาย จ ากัด 1,992,454.20        

บริษัท รุ่งนรา  จ ากัด 1,994,058.00        

C39/2561 จ้างปรับปรุงร้านเส้ือผ้า SSRU Closet บริเวณอาคารศรีจุฑาภา 2,865,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท เอส เอ เฟอร์นชิ  จ ากัด 2,907,700.11        บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 2,864,000.00       60 5 เม.ย 2561 3 มิ.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ธชักร คอนสตรัคชั น  จ ากัด 2,871,024.26        

บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 2,864,000.00        

C40/2561 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนงัหนิแกรนติและตราสัญลักษณ์บริเวณหนา้จั ว  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 625,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก ร้านบญุเลิศก่อสร้าง 630,000.00          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โพประจักษ์ 625,000.00         30 9 เม.ย 2561 8 พ.ค 2561 ราคาต  าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โพประจักษ์ 625,000.00          

ร้านแสวงหาก่อสร้าง 638,000.00          
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C41/2561 จ้างก่อสร้างซุ้มประตูและปา้ยชื อมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง  918,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท  พีเจ เอ็นจิเนยีริ ง เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย  จ ากัด 954,566.20          บริษัท  วสุิรีย์ ซีสเต็มส์  จ ากัด 917,673.32         45 25 เม.ย 2561 8 มิ.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท  วรวรรณ เอ็นจิเนยีริ ง ๗๘๙  จ ากัด 795,713.36          

บริษัท  วสุิรีย์ ซีสเต็มส์  จ ากัด 917,673.32          

C42/2561 จ้างปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนโปรแกรมลิขสิทธิ์และโปรแกรมส ารองข้อมูลเครื องแม่ข่ายเสมือนขนาดใหญ่โปรแกรมลิขสิทธิ์ ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา1,200,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,198,000.00        บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,198,000.00       60 25 เม.ย 2561 23 มิ.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,200,000.00        

C43/2561 จ้างปรับปรุงพื้น อาคาร 12  996,452.16         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ธกัร คอนสตรัคชั น จ ากัด 1,011,328.86        บริษัท นธิกิร เอ็นจิเนยีริ ง 2549 จ ากัด 996,000.00         30 26 เม.ย 2561 241,572.00  ราคาต  าสุด

บริษัท พีแอล โฮมดีไซน ์จ ากัด 1,002,617.91        

บริษัท นธิกิร เอ็นจิเนยีริ ง 2549 จ ากัด 996,000.00          

C44/2561 จ้างท าปล่องลิฟต์พร้อมติดต้ังลิฟท ์ 6,000,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 6,000,000.00        บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด 6,000,000.00       210 2 พ.ค 2561 27 พ.ย 2561 ราคาต  าสุด

C45/2561 จ้างตรวจสุขภาพส าหรับนกัศึกษา ชัน้ปทีี  1 ประจ าปกีารศึกษา 2560 688,000.00         รายได้ E-bidding บริษัท โรงพยาบาล นาคราช อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด 525,218.00          บริษัท โรงพยาบาล นาคราช อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด 525,218.00         30 2 พ.ค 2561 1 มิ.ย 2561 ราคาต  าสุด

C46/2561 จ้างถมดินสวนสาธารณะเพื อรองรับปรับปรุงภมูิทศัน ์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 2,000,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 1,988,000.00        บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 1,988,000.00       90 8 พ.ค 2561 5 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด -

บริษัท โชคดีมีโชค จ ากัด -

C47/2561 จ้างสร้างระบบหมุนเวยีนของน้ าและบ าบดัน้ าเสีย ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 1,400,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 1,390,000.00        บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 1,390,000.00       90 8 พ.ค 2561 5 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเพาเวอร์เมค เอ็นจิเนยีริ ง -

บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด -

C48/2561 จ้างควบคุมท าปล่องลิฟต์พร้อมติดต้ังลิฟท ์ 120,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 118,000.00          บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 114,627.60         204 8 พ.ค 2561 27 พ.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท เอไอท ีคอนซัลต้ิงแอนด์ดีไซน ์จ ากัด 120,000.00          

C49/2561 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงกายภาพและภมูิทศันส์ านกัวชิาการศึกษาทั วไป 2,150,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเนก็ชั น จ ากัด 2,128,000.00        บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเนก็ชั น จ ากัด 2,128,000.00       90 21 พ.ค 2561 18 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 2,335,000.00        
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์ 2,142,000.00        
บริษัท เจเอ็นเอสโปรดักส์ชั น จ ากัด -
บริษัท สวอน แอนด์ เซนส์ คอนเทร็คชั น จ ากัด -
บริษัท ทาร์เก็ทคอนเนคชั น จ ากัด -

C50 /2561จ้างปรับปรุงภมูิทศันโ์ดยรอบมหาวทิยาลัย 1,000,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 949,000.00          บริษัท มายด์ ดีไซน ์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 929,000.00         70 6 มิ.ย 2561 14 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ภมูิทศัน์ 937,826.51          
บริษัท มายด์ ดีไซน ์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 929,000.00          

C51/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ า มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง2,500,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท วสุิรีย์ ซีสเต็มส์ จ ากัด 2,498,827.83        บริษัท วสุิรีย์ ซีสเต็มส์ จ ากัด 2,498,827.83       90 7 มิ.ย 2561 4 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
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กิจการค้าร่วม เออาร์ -

C52/2560 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภมูิทศันภ์ายในศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม (ระยะที  1) มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม  430,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท กรีนรีโวลด์ จ ากัด 365,500.00          บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท ์ จ ากัด  400,000.00         30 13 มิ.ย 2561 12 ก.ค 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท ์จ ากัด 400,000.00          

C53/2560 ก่อสร้างถนนทางเข้ามหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา   ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม10,527,000.00    รายได้ E-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 8,288,000.00        หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 8,288,000.00       90 20 มิ.ย 2561 17 ก.ค 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจนก์่อสร้าง จ ากัด -

C54/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งประชุมชัน้ 2 หอ้งสโมสรนกัศึกษาและหอ้งพักอาจารย์ 3732 อาคาร 37 วทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ  1,800,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,797,400.00        บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,797,400.00       45 9 ก.ค 2561 22 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท ธชักร คอนซัลตรัคชั น จ ากัด 1,806,485.10        
บรัษัท เอส เอ เฟอร์นชิ จ ากัด 1,812,588.78        

C55/2561 จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 800,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซาวด์ แอสเซท 831,705.30          บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 795,000.00         60 9 ก.ค 2561  6 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 795,000.00          
บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด 856,238.25          

C56/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งครัวโรงแรมวงัสวนสุนนัทา 1,200,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท อัยกิจ เทรดด้ิง จ ากัด 1,200,000.00        บริษัท อัยกิจ เทรดด้ิง จ ากัด 1,200,000.00       30 13 ก.ค 2561 11 ส.ค 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท พี พลัส ซิสเต็มส์ จ ากัด 1,440,000.00        
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี แอล โลลูชั น 1,320,000.00        

C57/2561 จ้างตัดเส้ือตราสัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยฯ ประจ าปกีารศึกษา 2561 990,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา990,000.00          ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา990,000.00         50 16 ก.ค 2561  3 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
ปญัญาการ์เม้นท์ 1,080,000.00        
ร้านสกลการ์เม้นท์ 1,035,000.00        

C58/2561 จ้างปรับปรุงโถงทางเข้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 880,000.00         รายได้ E-bidding บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 860,000.00          บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัดล 860,000.00         90 24 ก.ค 2561 21 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด -
บริษัท ซิมม์ 072 จ ากัด -

C59/2561 ปรับปรุงโรงงานผลิตยาแผนโบราณ วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม1,550,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท รววิฒัน ์เทค คอน จ ากัด 1,540,000.00        บริษัท  รววิฒัน ์เทค คอน จ ากัด 1,540,000.00       26 ก.ค 2561 23 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท รววีฒัน ์เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,856,061.56        
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หนอ่นลิ เอ็นจิเนยีริ ง 1,978,943.90        

C60/2561 ถนนทางเข้าอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม1,000,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 1,000,000.00        บริษัท พีไฟวพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 998,000.00         45 3 ส.ค 2561 16 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท พีไฟวพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 998,000.00          
บริษัท เคทพีี 18 จ ากัด 1,050,000.00        

C61/2561 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน1,000,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ธชักร คอนสตรัคชั น จ ากัด 1,017,392.53        บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 999,000.00         30 3 ส.ค 2561 1 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท เอส เอ เฟอร์นชิ จ ากัด 1,009,195.13        
บริษัท นธิกิร 2549 เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 999,000.00          

C62/2561 ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณด้านหนา้ส านกังานอธกิารบดี 10,000,000.00    รายได้ E-bidding บริษัท อิทธ ิคอร์ปอเรชั น จ ากัด - บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 9,855,000.00       150 15 ส.ค 2561 11 ม.ค 2562 ราคาต  าสุด
บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 9,855,000.00        

C63/2561 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภมูิทศันแ์ละระบบสาธาณูปโภค ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา8,600,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 8,562,000.00        บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 8,455,000.00       150 15 ส.ค 2561 11 ม.ค 2562 ราคาต  าสุด
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บริษัท วไีอพี ซิสเต็ม จ ากัด 8,455,000.00        

C64/2561 จ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน ์Scopus 1,199,470.00      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวนับุ๊ค แอนด์ เม็กกาซีน จ ากัด 1,199,470.00        บริษัท ตะวนับุ๊ค แอนด์ เม็กกาซีน จ ากัด 1,199,470.00       30  15 ส.ค 2561  13 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

C65/2561 จ้างท าคู่มือนกัศึกษา ประจ าป ี2561 1,020,000.00      งบประมาณแผ่นดินวธิเีฉพาะเจาะจง ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา1,020,000.00        ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา1,020,000.00       30 28 ส.ค 2561 26 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

C66/2561 จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโถงกิจกรรมนกัศึกษาอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 634,830.00         รายได้ E-bidding บริษัท สุพัฒนาเซอร์วสิ จ ากัด -
บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 599,000.00          บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 599,000.00         30 29 ส.ค 2561 27 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น เพ็นท์ -

C67/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง 15,000,000.00    รายได้ E-bidding บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 13,490,000.00      
บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 13,490,000.00      บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั น จ ากัด 13,490,000.00     180 29 ส.ค 2561 24 ก.พ 2562 ราคาต  าสุด
บริษัท วสุิรีย์ ซีสเต็มส์ จ ากัด 14,820,000.00      
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ช.เจริญทรัพย์คอนสตรัคชั น 2012 -
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรต้ังฮวดหลี -

C68/2561 จ้างพิมพ์เอกสารสรุปสาระส าคัญ ของรายวชิาศึกษาทั วไป 2,052,100.00      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา2,052,100.00        ฝ่ายธรุกิจมัลติมิเดียเพื อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา2,052,100.00       45 3 ก.ย 2561 11 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด
C69/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งส านกังานสภาคณาจารย์และข้าราชการเปน็หอ้งรับรอง 2,000,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,999,300.00        บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,999,300.00       30 6 ก.ย 2561 5 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 2,011,905.85        
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 2,013,209.36        

C70/2561 จ้างท าซุ้มประตูทางเข้าสู่เส้นทางนทิรรศการ  (Exhibition Entrance & Exhibition Road) 1,500,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท บิ๊กปอ็ก พร้ินต้ิง แอนด์ดีไซน์ 1,800,000.00        บริษัท ม็อบ เอ็กซ์โปซิซั น จ ากัด 1,500,000.00       70 4 ก.ย 2561 12 พ.ย 2561 ราคาต  าสุด
บริษัท ม็อบ เอ็กซ์โปซิซั น จ ากัด 1,500,000.00        
บริษัท เยส ไอ แอม โปรด๊ักซ์ชั น จ ากัด 1,750,000.00        

C71/2561 จ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสาร พร้อมครุภณัฑ์ 10,526,000.00    รายได้ E-bidding บริษัท ท ีไซน ์โซลูชั น จ ากัด 10,493,264.04      
บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 9,660,000.00        บริษัท โอนสี ดีไซน ์จ ากัด 9,660,000.00       180 13 ก.ย 2561 11 มี.ค 2562 ราคาต  าสุด
บริษัท อิมเมจ วชิวล 1993 จ ากัด 10,472,729.86      
บริษัท อะครอส ยูนเิวร์ิซ จ ากัด 10,504,813.39      

C72/2561 จ้างปรับปรุงสะพานปนูด้านหนา้อาคาร คหกรรมศาสตร์ 1,864,900.00      รายได้ วธิคัีดเลือก ร้านนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,864,000.00        ร้านนอ้ยรับเหมาก่อสร้าง 1,864,000.00       30 17 ก.ย 2561 16 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

ร้านเอกวรานนทก์ารช่างและโฆษณา 1,870,108.86        

นางเยาวภา สุภาพร 1,876,257.00        

C73/2561 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง 260,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท เอไอท ีคอนซัลติ งแอนด์ดีไซน์ 270,000.00          บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 260,000.00         180 29 ส.ค 2561 24 ก.พ 2562 ราคาต  าสุด

บริษัท พลัส โปรเฟสชั นแนล จ ากัด 260,000.00          

บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท ์จ ากัด -

C74/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งพักอาจารย์ อาคาร ๓๕ ชัน้ ๒ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์1,483,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,482,000.00        บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 1,482,000.00       30 13 ก.ย 2561 12 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 1,500,000.00        



 เหตผุลที่
คัดเลือก

โดยสับเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา

เลขที่
สัญญา

รายการจัดจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

 วิธีซ้ือ/จ้าง จ านวนผู้ยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผู้ไดร้บัการคัดเลือก วงเงนิในสัญญา
ระยะเวลา
ด าเนิน 

การ

วันที่ลงนาม
ในสัญญา

วันครบ
สัญญา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 1,490,000.00        

C75/2561 จ้างออกแบบปรับปรุงหอ้งฝึกปฏบิติัการวชิาชีพด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมทอ่งเที ยว200,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 200,000.00          บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 200,000.00         30 13 ก.ย 2561 12 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รีพลีทด์ไซน ์แอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากัด 379,850.00          

บริษัท แบล็คซีพดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 285,000.00          

C76/2561 จ้างปรับปรุงนทิรรศการ “อุโมงค์ใต้เนนิพระนาง” และปรับภมูิทศัน ์ 2,500,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท เทน็ ฟินนโิต้ จ ากัด 2,473,600.00        บริษัท เทน็ ฟินนโิต้ จ ากัด 2,473,600.00       55 19 ก.ย 2561 12 พ.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท มาร์ฟ ครีเอทฟี เฮ้าท ์จ ากัด 2,484,500.00        

บริษัท สยามพัฒนาคุณภาพสิ งแวดล้อม จ ากัด 2,485,800.00        

C77/2561 จ้างบ ารุงรักษาการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall และชุดเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade 1,470,000.00      รายได้ E-bidding บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,469,110.00        บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,465,900.00       5 25 ก.ย 2561 30 ก.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,465,900.00        

C78/2561 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื อการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP: Enterprise Resource Planning) ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บญัชีกองทนุโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติและระบบบญัชีต้นทนุรายกิจกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา2,490,000.00      รายได้ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์สแควร์  1999 จ ากัด 2,490,000.00        บริษัท ซอฟต์สแควร์  1999 จ ากัด 2,490,000.00       365 1 ต.ค 2561 30 ก.ย 2562 ราคาต  าสุด

C79/2561 จ้างปรับปรุงหอ้งเก็บอุปกรณ์อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม770,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 770,000.00          บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 770,000.00         45 28 ก.ย 2561 11 พ.ย 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 780,520.50          

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคทพีี มอเตอร์ 777,127.50          

C80/2561 จ้างปรับปรุงภมูิทศันร์อบอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร  ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม900,000.00         รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนยีริ ง จ ากัด 926,550.00          บริษัท วเีอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 899,667.00         30 28 ก.ย 2561 27 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท รุ่งนรา จ ากัด 930,204.00          

บริษัท วเีอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 899,667.00          

C81/2561 จ้างติดต้ังระบบภาพ เสียง และระบบไฟฟ้า 1,600,000.00      รายได้ วธิคัีดเลือก บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,586,000.00        บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,586,000.00       15 28 ก.ย 2561 12 ต.ค 2561 ราคาต  าสุด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต็ จ ากัด 1,600,000.00        

บริษัท รูธ วเิตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 1,615,000.00        
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1/2561 ครุภณัฑ์ส าหรับเปน็สื อในการจัดการเรียนการสอนหอ้ง 2,161,060 รายได้ e-bidding บริษัท ท ีไซน์ โซลูชั น จ ากัด 2,153,000 บ.อิมเมจวิชวล 1993 จก. 2,150,400 120 วัน 20 ต.ค.2560 17 ก.พ.2561 ราคาต  าสุด
smart classroom สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน 22 รายการ บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 2,150,000

2/2561 ครุภณัฑ์ส าหรับเปน็สื อในการจัดการเรียนการสอนหอ้ง 3,366,340 รายได้ e-bidding บริษัท ท ีไซน์ โซลูชั น จ ากัด 3,358,800 บ.อิมเมจวิชวล 1993 จก. 3,351,000 120 วัน 20 ต.ค.2560 17 ก.พ.2561 ราคาต  าสุด
smart classroom สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน 26 รายการ บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 3,351,000

3/2561 รถตู้โดยสารและรถยนต์นั งโดยสารแบบเก๋ง 2301000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 2,301,000 บ.โตโยต้ากรุงไทย จก. 2,298,895 30 วัน 17 พ.ย.2560 17 ธ.ค.2560 ราคาต  าสุด
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 2,298,895
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรโยธา2016 2,281,000

4/2561 เครื องปรับอากาศจ านวน 4 รายการ 2,794,000 รายได้ e-bidding บ.เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จก. 2,380,000 บ.เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จก. 2,380,000 90 วัน 10-ม.ค.-61 10-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด
บริษัท เฮงสูง จ ากัด 2580091
บริษัท เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 2593500
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จ ากัด 2588387
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิคคอน อินเตอร์เนชั นแนล 2620000
หจก. เค.แอล. คูลลิ ง เอ็นจิเนียริ ง 2775576
บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอร์เทรด จ ากัด 2744555
บริษัท อินแอนด์ไอ จ ากัด 2500000
บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จ ากัด 2451800
บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บ ีคอร์ปอเรชั น จ ากัด 2737376
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั น 1998 2488000
 บริษัท ไพโอเนียร์เอ็นจิเนียริ งอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2696235

5/2561 ลิฟท์โดยสารอาคาร26 2,359,350 รายได้ e-bidding บริษัท มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,700,000 บ.มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก. 1,700,000 180 วัน 10-ม.ค.-61 18-ก.ค.-61 ราคาต  าสุด

6/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที 1 3,520,000 รายได้ e-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 3,518,160 บ.ซิสเนค อินฟอเมชัน จก. 3,518,160 90 วัน 18-ม.ค.-61 17-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด
จ านวน 160 เครื อง

7/2561 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 11,425,000 รายได้ e-bidding  บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั น จ ากัด 11,401,500 บ.เอสเอ็นอินเตอร์คอนเน็กชัน จก. 11,401,500 60 วัน 24-ม.ค.-61 24-มี.ค.-61 ราคาต  าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 ร้านเอสพาวเวอร์เซ็นเตอร์ 

8/2561 ระบบบริหารและควบคุมการเบกิจ่ายต่างๆ จ านวน 1 ระบบ 700,000 รายได้ e-bidding บริษัท ดู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 698,950 บ.ดูกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จก. 698,950 40 วัน 13-มี.ค.-61 21-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด

9/2561 รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที นั ง(ดีเซล)จ านวน1คัน 1,288,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้าเมืองนนท ์จ ากัด 1,287,000 บ.โตโยต้าเมืองนนท ์จก. 1,287,000 30 วัน 14-มี.ค.-61 12-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด
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10/2561 รถกวาดและดูดฝุ่น 1,500,000 รายได้ e-bidding บริษัท แว้ปซิสเต็ม จ ากัด 1,038,435 บ.แว้ปซิสเต็ม จก. 1,038,435 30 วัน 19-มี.ค.-61 17-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด
บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท ์จ ากัด

11/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที  1 1,100,000 รายได้ e-bidding บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั น จ ากัด 1,092,000 บ.เอสเอ็นอินเตอร์คอนเน็กชันจก. 1,092,000 30 วัน 28-มี.ค.-61 27-เม.ย.-61 ราคาต  าสุด
จ านวน 50 เครื อง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์

12/2561 รถยนต์โดยสาร(ตู้)จ านวน 2 คัน 1,2788,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้าเมืองนนท ์จ ากัด 2,787,000 บ.โตโยต้าเมืองนนท ์จก. 2,787,000 60 วัน 26-มี.ค.-61 27-พ.ค.-61 ราคาต  าสุด

13/2561 เครื องมือวิเคราะหน์้ าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ 600,000 งบประมาณ e-bidding  บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซ ลแทนท ์จ ากัด 589,002.90 บ.วอเตอร์อินเด็กซ์ฯจก. 589,002.90 60 วัน 30-มี.ค.-61 29-พ.ค.-61 ราคาต  าสุด
จ านวน 12 ชุด บริษัทจิรนท ีแอสโซซิเอสทจ์ ากัด 597,060

14/2561 โปรแกรมส าเร็จรูปเชื อมต่อสัญญาณจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ า 1,500,000 งบประมาณ e-bidding บริษัท เพียว ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด 1,490,000 บ.วอเตอร์แปซิฟิก จก. 1,490,000 60 วัน 30-มี.ค.-61 29-พ.ค.-61 ราคาต  าสุด
ในลุ่มน้ าแม่กลอง บริษัท วอเตอร์แปซิฟิก จ ากัด 1,500,000

15/2561 เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 20 เครื อง 695,000 รายได้ e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 695,500 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 695,500 5 วัน 2 พ.ค.61 7 พ.ค.61 ราคาต  าสุด

16/2561 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ ์1 ชุด 799,290 รายได้ e-bidding บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 799,290 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 799,290 30 วัน 15 พ.ค.61 14 มิ.ย.61 ราคาต  าสุด
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จ ากัด 820,000

17/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที  1 1,750,000 รายได้ e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์1,756,000 บริษัท ท ีแอนด์ พี เพิ มทรัพย์ จ ากัด 1,750,400 90 วัน 8-พ.ค.-61 6 ส.ค.61 ราคาต  าสุด
จ านวน 80 เครื อง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 1,479,168

บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,571,616
บริษัท ท ีแอนด์ พี เพิ มทรัพย์ จ ากัด 1,750,400

18/2561 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,729,320 รายได้ e-bidding บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 2,736,260 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 2,729,320 30 วัน 13 มิ.ย.61 13 ก.ค.61 ราคาต  าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 2,729,320

19/2561 กล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ 1,290,000 รายได้ e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์1,297,000 บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั น จ ากัด 1,290,000 30 วัน 11 มิ.ย.61 11 ก.ค.61 ราคาต  าสุด
บริษัท สมบรูณ์ประกอบกิจ จ ากัด 785,999
บริษัท เอสเอ็น อินเตอร์ คอนเน็กชั น จ ากัด 1,290,000

20/2561 ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าพร้อมซอฟทแ์วร์ 3,450,000 รายได้ e-bidding บริษัท ย-ูอินดัสเทรียล เทค จ ากัด 3,638,000 บริษัท เซทเทค อินโนเวชั น จ ากัด 3,450,000 150 วัน 19 มิ.ย.61 16 พ.ย.61 ราคาต  าสุด
 บริษัท เซทเทค อินโนเวชั น จ ากัด 3,450,000
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21/2561 ระบบจัดการเครื องปรับอากาศโดยใช้โทรศัพทม์ือถือ 947,388.70 รายได้ คัดเลือก บริษัทเอสดับบลิวเอสเอ็นจิเนียริ งแอนด์ซัพพลายจ ากัด949,999.50 บริษัท ดีไอดี โซลูชั น จ ากัด 947,388.7 90 วัน 26 มิ.ย.61 24 ก.ย.61 ราคาต  าสุด
บริษัท มิเนอร์ว่า กรุ๊ป จ ากัด 949935.3
บริษัท ดีไอดี โซลูชั น จ ากัด 947388.7

22/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที  1 1,027,200 รายได้ e-bidding บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด 1,027,200 บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด 1,027,200 30 วัน 26 มิ.ย.61 29 ก.ค.61 ราคาต  าสุด
จ านวน 60 เครื อง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 1,290,000

23/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๙ เครื อง 1,644,000 รายได้ e-bidding บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 1,642,280 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,638,100 30 วัน 11 ก.ค.61 10 ส.ค.61 ราคาต  าสุด
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,638,100

24/2561 ประตูอัตโนมัตินับคนเข้า-ออก 1200000 รายได้ e-bidding บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากัด 975,000 บริษัท เปน็หนึ งโฮลด้ิง จ ากัด 975,000 90 วัน 13 ก.ค.61 11 ต.ค.61 ราคาต  าสุด
บริษัท เทรซ ออน จ ากัด 1,090,000
บริษัท ซิสเต็ม ควอลิต้ี แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 1,198,000

25/2561 รถโดยสารขนาด 12 ที นั ง(ดีเซล) 1,400,000 รายได้ e-bidding บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั นแนล จ ากัด 1,392,000 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 1,304,500 120 วัน 17 ก.ค.61 15 ต.ค.61 ราคาต  าสุด
บริษัท โตโยต้า บางกอก จ ากัด 1,335,000
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 1,304,500

26/2561 ครุภณัฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร 2087200 รายได้ คัดเลือก บริษัท ดี.ท.ีซอร์สซิ ง จ ากัด 2,478,000. บริษัท ชาร์ลี เมกเกอร์ จ ากัด 2,087,200 15 วัน 6 ส.ค.61 21 ส.ค.61 ราคาต  าสุด
พร้อมติดต้ัง บริษัท ดราก้อนคิง เฟอร์นิช จ ากัด 2335300

บริษัท ชาร์ลี เมกเกอร์ จ ากัด 2,087,200
27/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จ านวน 5,842 เครื อง 46151800 รายได้ e-bidding บริษัท แอพลิเทค โซลูชั น จ ากัด 46,146,800 บริษัท เน็ก สเต็ป โซลูชั น จ ากัด 46,122,590 90 วัน 27 ส.ค.61 25 พ.ย.61 ราคาต  าสุด

บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั น จ ากัด 46,122,590
ตากคอมพิวเตอร์ 46,151,800

28/2561 เครื องปรับอากาศ จ านวน 17 เครื อง 683400 รายได้ คัดเลือก บริษัท สิทธิศักด์ิ แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 674,900 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์ โปรดักท ์เซอร์วิส 663,000 30 วัน 7 ก.ย.61 7 ต.ค.61 ราคาต  าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์ โปรดักทเ์ซอร์วิส 663,000.
บริษัท เอส.พี.แอร์คอนดิชั น จ ากัด 680,000

29/2561 หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 148 รายการ 994,134 รายได้ e-bidding บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 966,495 บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 960,000 45 วัน 20 ก.ย.61 4 พ.ย.61 ราคาต  าสุด
บริษัท เอ สแควร์ อี จ ากัด 991919

30/2561 เครื องคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา จ านวน 1,185 เครื อง 9,355,575 รายได้ คัดเลือก บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั น จ ากัด 9,355,575 บริษัท เน็ต สเต็ปโซลูชั น จ ากัด 9,355,575 15 วัน 17 ก.ย.61 2 ต.ค.61 ราคาต  าสุด

31/2561 เครื องปรับอากาศ จ านวน 30 เครื อง 1,371,900 รายได้ คัดเลือก ร้านเอกวรานนทก์ารช่างและโฆษณา 1,690,000 ร้านพนม เซอร์วิส 1,371,900 30 วัน 17 ก.ย.61 17 ต.ค.61 ราคาต  าสุด
ร้านพนมเซอร์วิส 1,371,900
ร้านสุภาพเซอร์วิส 1,500,000

32/2561 เครื องแพ็คขนม จ านวน 1 เครื อง 1,177,000 รายได้ e-bidding บริษัท ซินแมกซ์ อีควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 1,177,000 บริษ ท ซินแมกซ์ อีควิปเม้นท์ 1,177,000 30 วัน 26 ก.ย.61 26 ต.ค.61 ราคาต  าสุด


