
 

 



 

C23/2562 จางปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศนภายในศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดด ุดรธาน ีและบร ิเวณโดยรอบ 3,250,000.00  รายได E-bidding บร ิษ ัท ทร ี บ ี เอส จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัดนาโนซายส 3,250,000.00  หางห ุนสวนจ ําก ัดนาโนซายส 3,250,000.00   120 4 ม ี.ค 2562 1 ก.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เพอรเฟค อ ีคว ิปเมนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท สวอน แอนด เซนส คอนเทร ็คช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ีระชล 2019

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ก ิจร ุงร ักษ

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท ไทย เมเจอร เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดนาโนซายส

จ.บานด ุงกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดยอดอร ุณเซ ็นเตอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด วรรณวน ัชว ิศวกรรม

บร ิษ ัท เอสพ ีออโตแอนดเซอรว ิสกร ุป จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พรเทพยมงคลช ัย การโยธา

C24/2562 จางปร ับปร ุงหองสถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนา 3,300,000.00  รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 3,298,600.00  บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 3,298,600.00   30 12 ม ี.ค 2562 10 เม.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ว ีเอสอาร คอนส จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีเอสอาร คอนส จ ําก ัด 3,314,200.37  

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 3,367,736.32  

C25/2562 จางระบบการเร ียนร ูอ ังกฤษ Speexx หล ักส ูตร Cefr เวอรช ั่นออนไลน 2,800,000.00  รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น  จ ําก ัด บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น  จ ําก ัด 2,800,000.00  บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น  จ ําก ัด 2,800,000.00   30 12 ม ี.ค 2562 10 เม.ย 2562  -

C26/2562 จางปร ับปร ุงและพ ัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา30,000,000.00 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท คอมเซ ิรฟ สยาม จ ําก ัด บร ิษ ัท คอมเซ ิรฟ สยาม จ ําก ัด 29,900,000.00 บร ิษ ัท คอมเซ ิรฟ สยาม จ ําก ัด 29,900,000.00 180 12 ม ี.ค 2562 7 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ล ็อกซเลย จ ําก ัด (มหาชน) บร ิษ ัท ล ็อกซเลย จ ําก ัด (มหาชน) 29,949,300.00 

บร ิษ ัท อ ินเตอรเนช ั่นแนล เน ็ตเว ิรค ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ินเตอรเนช ั่นแนล เน ็ตเว ิรค ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด30,461,830.00 

C27/2562 จางตรวจส ุขภาพส ําหร ับน ักศ ึกษา ช ั้นปท ี่ 1 ประจ ําปการศ ึกษา 2561           664,000.00     รายได E-bidding บร ิษ ัท ศร ีสาครเวชว ิว ัฒน จ ําก ัด บร ิษ ัท โรงพยาบาล นาคราช อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด480,480.00     บร ิษ ัท โรงพยาบาล นาคราช อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด480,480.00     30 17 ม ี.ค 2562 15 เม.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ม ีนบ ุร ีการแพทย จ ําก ัด 597,600.00     

บร ิษ ัท เนช ั่นแนล เฮลทแคร ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ีนบ ุร ีการแพทย จ ําก ัด

บร ิษ ัท โรงพยาบาล นาคราช อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เมดเทค ลาบอราทอร ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท อารไอเอ แลบบอราทอร ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฮลท แอนด เนเจอร ัล จ ําก ัด

C28/2562 จางปร ับปร ุงหองศ ิลปะและว ัฒนธรรม 2,600,000.00  รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก เอก วรานนทการชางและโฆษณา เอก วรานนทการชางและโฆษณา 2,627,775.10  รานพนมเซอรว ิส 2,597,000.00   30 27 ม ี.ค 2562  26 เม.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

รานพนมเซอรว ิส รานพนมเซอรว ิส 2,597,000.00  

นางสาวเยาวภา ส ุภาพ นางสาวเยาวภา ส ุภาพ 2,616,248.25  

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนาม

ในส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2561

ประจ ําเด ือน  ม ีนาคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา



 

C29/2562 จางซอมแซมปร ับเปล ี่ยนต ัวถ ึงรถบ ัสโดยสารขนาด 45 ท ี่น ั่ง ทะเบ ียน 41-4648  2,000,000.00  รายได E-bidding บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท จงเจร ิญบ ัส บอด ี้ จ ําก ัด - บร ิษ ัท อ ูม ีแสงบานโปง (1988) จ ําก ัด 1,970,000.00   120 27 ม ี.ค 2562 20 ก.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท จงเจร ิญบ ัส บอด ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ูม ีแสงบานโปง (1988) จ ําก ัด 1,970,000.00  

บร ิษ ัท อ ูม ีแสงบานโปง (1988) จ ําก ัด

C30/2562 จางเปล ี่ยนรางน ้ําและซอมหล ังคาร ั่ว 883,000.00     รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด เอส.พ ี.เทรดด ิ้ง แอนด เซอรว ิส หางห ุนสวนจ ําก ัด เอส.พ ี.เทรดด ิ้ง แอนด เซอรว ิส 850,650.00     บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด 820,000.00     45 27 ม ี.ค 2562 11 พ.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บานสายน ้ํา (ประเทศไทย) บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด 820,000.00     

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธรรมาธ ิปไตย 9 บร ิษ ัท เคท ี เทค เซอรว ิส แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด860,000.00     

บร ิษ ัท สว ีทรานส จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด วราร ัตน 2015 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง  -

บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เคเอสบ ีท ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพ ียงพอ พร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เคท ี เทค เซอรว ิส แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท แอดวานซ แมทท ีเร ียล เซอรว ิส จ ําก ัด 

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี.เอ ็น.เค. คอนบ ิลท จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด วราร ัตน 2015 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง 

บร ิษ ัท วร ิษฎฐ (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฃ ี เอ ็ม เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ปาร ิชาต 017 บ ิวท

หางห ุนสวนจ ําก ัด หนองโพ 2510

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิณทองพ ัทล ุงการโยธา

C31/2562 จางปร ับปร ุงหองประช ุม 26109(หอง26108 เด ิม) 2,730,000.00  รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ศร ัณยฉ ัตร 3 บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด - บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 2,650,000.00   60 27 ม ี.ค 2562 26 พ.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด แสงส ีทองพ ัฒนา บร ิษ ัท เจเค เดคคอน จ ําก ัด -

บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 2,650,000.00  

บร ิษ ัท ย ูเอฟโอ จ ําก ัด บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด -

บร ิษ ัท โมเด ิรน 456 จ ําก ัด บร ิษ ัท ทร ิพเพ ิล ท ี อ ินด ัสเทร ียล เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด -

บร ิษ ัท ไอ.ซ ี.โอ.กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ี ท ี เอส เดคคอเรท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ัลต ิม ีเด ีย อ ินโฟเทนเมนท จ ําก ัด 

บร ิษ ัท น ิชยา จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจเค เดคคอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซ ็นเตอร สเตจ จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพ ิ่มพ ูล ว ิศวะ จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินเตอรแบรนด เทรดเดอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2561

ประจ ําเด ือน  ม ีนาคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนาม

ในส ัญญา
ว ันครบส ัญญา



 

 

 

 

 

 

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ับเบ ิลย ู พ ี เค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี ทเวนต ี้ว ัน อ ินท ีเร ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอล.พ ี.เอส.(1983) จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเปอรคอน จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอส.พ ี.อารเดคคอรเรช ั่น

บร ิษ ัท ด ับบล ิว เอ ็ม พ ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พน ัส ด ีไซน

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ีระชล 2019

บร ิษ ัท เดค อ ิน คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ีเอส888 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ทร ิพเพ ิล ท ี อ ินด ัสเทร ียล เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอกอน ันต ซ ีว ิล

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็นซ ีว ิล

หางห ุนสวนจ ําก ัด เฉล ิมช ัยเฟอรน ิเจอร

บร ิษ ัท ธารามนต ว ิศวกรรม จ ําก ัด

ราน พ ี เฮาส

C32/2562 จางสอบภาษาอ ังกฤษ TOEIC  1,470,000.00  รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หางห ุนสวนจ ําก ัดน ิต ิบ ุคคล เซ ็นเตอรฟอรโปรเฟสช ั่นแนลแอสเซสเมนท (ประเทศไทย)หางห ุนสวนจ ําก ัดน ิต ิบ ุคคล เซ ็นเตอรฟอรโปรเฟสช ั่นแนลแอสเซสเมนท (ประเทศไทย)1,470,000.00  หางห ุนสวนจ ําก ัดน ิต ิบ ุคคล เซ ็นเตอรฟอรโปรเฟสช ั่นแนลแอสเซสเมนท (ประเทศไทย)1,470,000.00   30 27 ม ี.ค 2562  26 เม.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนาม

ในส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2561

ประจ ําเด ือน  ม ีนาคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา



 

36/2562 รถบรรท ุก จ ํานวน 1 ค ัน 2,100,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท ท ี.เอ ็ม.เอส. ทร ัค อ ินด ัสทร ี จ ําก ัด 2,075,800 บร ิษ ัท ท ี.เอ ็ม.เอส. ทร ัค อ ินด ัสทร ี จ ําก ัด 2,075,800 90 ว ัน 20-ม ี.ค.-62 18-ม ิ.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท สยาม ฟล ีท เซอรว ิส จ ําก ัด 2,095,000

37/2562 ระบบร ักษาความปลอดภ ัยพรอมต ิดต ั้ง จ ํานวน 1 ระบบ 2,000,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 1,995,720 บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 1,995,720 30 ว ัน 25-ม ี.ค.-62 24-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ไอพ ีเอ ็ม เทคโนเวช ั่น จ ําก ัด 2,015,400

บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 2,019,500

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2562 

ประจ ําเด ือน มกราคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา


