
 

C35/2562 จางงานสรางถนนรอบศ ูนยการศ ึกษา 4,500,000.00    รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัดไทยธาน ีเอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 4,490,000.00     บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 4,490,000.00   120 3 พ.ค 2562 31 ส.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

จ ังหว ัดสม ุทรสงคราม  หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง บร ิษ ัท น ิว ไลท ซาวด จ ําก ัด 4,495,000.00     

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา บร ิษ ัท เทพวรน ันท จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพ ียงพอ พร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ันวอเตอร กร ีน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด

หจก. เอส.พ ี.อารเดคคอรเรช ั่น

บร ิษ ัท ภคว ัต พ ัฒนา จ ําก ัด

หางห  นสวนจ ําก ัด เอ ็นเนอรจ ิต ิก

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็นเนอรจ ิต ิก

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

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท ไลบรา อาค ิเต ็ค แอนด คอนสตร ั๊คช ั่น จ ําก ัด 

บร ิษ ัท พรพ ัฒนา การกอสราง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.วร ินทรท ิพย

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

บร ิษ ัท ผาเม ือง เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เทค จ ําก ัด

บจก.หงษทอง การชาง 2016

หางห ุนสวนจ ําก ัด อ.แดง

บร ิษ ัท สหสมช ัยธนาพร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศ ิร ิไพบ ูลย พ ัฒนาการ จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิว ไลท ซาวด จ ําก ัด

C36/2562 ปร ับปร ุงลานบร ิเวณอาคารส ําหร ับผ ูท ุพพลภาพ 2,000,000.00    รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง 1,999,300.00     หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง 1,999,300.00   30 15 พ.ค 2562 14 ม ิ.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

เอกวรานนทการชางและโฆฆณา เอกวรานนทการชางและโฆฆณา 2,114,236.46     

พนมเซอรว ิส พนมเซอรว ิส 2,008,403.86     

C37/2562 จางปร ับปร ุงหองขายของท ี่ระล ึก  1,000,000.00    รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัดไทยธาน ีเอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 995,000.00       บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 995,000.00     90 16 พ.ค 2562 14 ส.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

อาคารฟนฟ ูส ุขภาพ หางห ุนสวนจ ําก ัด ก.ก ิจสยาม บร ิษ ัท สยามโปรคอม เทคโนโลย ี จ ําก ัด 997,000.00       

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา บร ิษ ัท แมทเท ็น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพ ียงพอ พร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรทร ัช จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามโปรคอม เทคโนโลย ี จ ําก ัด

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

ประจ ําเด ือน พฤษภาคม  2562

 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 ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่

ส ัญญา
รายการจ ัดจาง

วงเง ินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

แหลงเง ิน

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



 

 

 

 

บร ิษ ัท เอสแอลเอ โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ปท ุมว ันร ีโนเวทแอนดเอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ันวอเตอร กร ีน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 

บร ิษ ัท ซ ูเปอรคอน จ ําก ัด

หจก. เอส.พ ี.อารเดคคอรเรช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ีระชล 2019

บร ิษ ัท เอฟ-โฟ เอลล ีเมนส ซ ัพพลายส จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ีบ ีซ ี บรอดคาสท แอนด คอนสตร ัคช ั่น เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็มแมเนจเมนท 1984 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท แมน-คราฟท เดคคอเรท ีฟ จ ําก ัด

บร ิษ ัท พรพ ัฒนา การกอสราง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เฉล ิมช ัยเฟอรน ิเจอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.วร ินทรท ิพย

หางห ุนสวนจ ําก ัด อ.แดง

C38/2562 จางปร ับปร ุงหองประช ุมส ําน ักงานคณบด ีและหองคณบด ี  628,200.00      รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีแซด ม ีเด ีย บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด 592,145.19       บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด 592,145.19     60 23 พ.ค 2562 22 ก.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นครหลวงว ิศวกรรมโยธา จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 645,978.00       

บร ิษ ัท ไอ.ซ ี.โอ.กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท มาด ีค ิทเชน เดคคอเรท จ ําก ัด -

บร ิษ ัท ว ี ท ี เอส เดคคอเรท จ ําก ัด บร ิษ ัท เนเชอรร ัล ด ีไซน พล ัส จ ําก ัด 596,994.00       

บร ิษ ัท ม ัลต ิม ีเด ีย อ ินโฟเทนเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ูท 168 คร ีเอช ั่น จ ําก ัด และ หางห ุนสวนจ ําก ัด ส.เอ ็นจ ิเน ียรคอนกร ีต

บร ิษ ัท น ิชยา จ ําก ัด

บร ิษ ัท แมทเท ็น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ั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 ี่ลงนามใน

ส ัญญา

เลขท ี่

ส ัญญา
รายการจ ัดจาง

วงเง ินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

ประจ ําเด ือน พฤษภาคม  2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา



 

 

 

 

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 จ ําเปนตองกอสราง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอส.พ ี.อารเดคคอรเรช ั่น

บร ิษ ัท มาด ีค ิทเชน เดคคอเรท จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ีด ับเบ ิ้ลย ูเอส เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ีระชล 2019

บร ิษ ัท เนเชอรร ัล ด ีไซน พล ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็มแมเนจเมนท 1984 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัด ภ ักด ี กอสราง แอนด กลาส

บร ิษ ัท ร ูท 168 คร ีเอช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท ร ูท 168 คร ีเอช ั่น จ ําก ัด และ หางห ุนสวนจ ําก ัด ส.เอ ็นจ ิเน ียรคอนกร ีต

C39/2562 จางออกแบบปร ับปร ุงภายในศ ูนยการศ ึกษา 500,000.00      รายได ว ิธ ีเช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด 470,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด 470,000.00     30 31 พ.ค 2562 29 ม ิ.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

จ ังหว ัดนครปฐม (ระยะท ี่ 2)  บร ิษ ัท กราวด(สน ูด ิโอ2127) จ ําก ัด บร ิษ ัท กราวด(สน ูด ิโอ2127) จ ําก ัด

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ี อ ับเรด ี้ จ ําก ัด

C40/2562 จางออกแบบกอสรางแทนพระบรมราชาน ุสาวร ียฯ    250,000.00      รายได ว ิธ ีเช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด 230,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด 230,000.00     30 31 พ.ค 2562 29 ม ิ.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

และปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา บร ิษ ัท กราวด(สน ูด ิโอ2127) จ ําก ัด บร ิษ ัท กราวด(สน ูด ิโอ2127) จ ําก ัด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม  หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ีไซน101 จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ี อ ับเรด ี้ จ ําก ัด

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

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

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

ประจ ําเด ือน พฤษภาคม  2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่

ส ัญญา
รายการจ ัดจาง

วงเง ินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ



 

 

39/2562 คร ุภ ัณฑเคร ื่องคอมพ ิวเตอรเพ ื่อการศ ึกษาและ 1,490,000 รายได ค ัดเล ือก บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 1,490,000.00 บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 1,490,000 30 ว ัน 13-พ.ค.-62 10-พ.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

เคร ื่องคอมพ ิวเตอรแมขายพรอมต ิดต ั้ง

40/2562 รถต ูโดยสาร ขนาด 12 ท ี่น ั่ง จ ํานวน 1 ค ัน 1,440,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 1,440,000 บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 1,440,000 30 ว ัน 27-พ.ค.-62 26-ม ิ.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด 1,443,000

ประจ ําเด ือน พฤษภาคม 2562

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2562 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา
ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา

แหลงเง ิน

งบประมาณ

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดยส ับ

เขป

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ
ว ันครบส ัญญา


