
 

C56/2562 จางกอสรางลานกิจกรรมและนันทนาการ ศูนยการศึกษาจังหวัด  2,250,000.00  รายได E-bidding บริษัท ทิพยรัตนสุดภักดีภูไชย จํากัด บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,249,250.00    บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,249,250.00   60 4 ก.ย 2562  4 พ.ย 2562 ราคาต่ําสุด

บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เพิ่มพูลทรัพยการชาง2014 จํากัด

บริษัท พญาไท คอรเปอเรชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

หางหุนสวนจํากัดเขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

หางหุนสวนจํากัด กิจรุงรักษ

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง 

หางหุนสวนจํากัด วรรณวนัชวิศวกรรม

หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง

หางหุนสวนจํากัดหกสิบสามการโยธา

หางหุนสวนจํากัด ช .วรินทรทิพย

C57/2562 จางบํารุงรักษาการรับประกันอุปกรณ Next Generation Fire    2,100,000.00  รายได วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จํากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จํากัด 2,100,000.00    บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จํากัด 2,100,000.00   5 4 ก.ย 2562  9 ก.ย 2562 ราคาต่ําสุด

และชุดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบ Blade 

C58/2562 จางกอสรางแทนพระบรมราชานุสาวรียฯ และปรับปรุงภูมิทัศน 7,000,000.00  รายได E-bidding หางหุนสวนจํากัด วุฒิกร เทรดดิ้ง บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป จํากัด 6,995,000.00    บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป จํากัด 6,995,000.00   120 9 ก.ย 2562  7 ม.ค 2562 ราคาต่ําสุด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม บริษัท ลิ่มพงศพันธกอสราง จํากัด หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร

บริษัท ปาลม คอน จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ไอ .ซ.ีโอ.กรุป

บริษัท ซี เจ ซี กรุป จํากัด

บริษัท แมทท เคมมี่ จํากัด

บริษัท พี.เค.ท.ี อีเลคทริค ซัพพลายส จํากัด

บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด

บริษัท โอหม แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จํากัด

บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จํากัด

บริษัท วิสสุพัฒน จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

บริษัท ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป จํากัด

บริษัท คูณพันพิม จํากัด

บริษัท มุมทอง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บี เอส พี กรีนแอนดการเดน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

ประจําเดือน กันยายน 2562

เลขที่สัญญา รายการจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อซองเสนอราคา จํานวนผูยืนเสนอราคา

 เหตุผลที่

คัดเลือก    

โดยสับเขป

 ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา



 

หางหุนสวนจํากัด เอ็มเอ็น เพ็นท

บริษัท พงศพัฒนชัย จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

หางหุนสวนจํากัด เอกอนันต ซีวิล

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒนศุภกิจ

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เจิดชัยคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ช .วรินทรทิพย

หางหุนสวนจํากัด ศักดินนท

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร

บริษัท พีไฟวพร็อพเพอรตี้ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ฉัตรไชยชนะกิจ

บริษัท สุจงดี จํากัด

บริษัท เมกา ซีวิล จํากัด

C59/2562 จางปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม 12,000,000.00 รายได E-bidding หางหุนสวนจํากัด วุฒิกร เทรดดิ้ง บริษัท สวนสิริน จํากัด  - บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป จํากัด 11,984,972.75 150 20 ก.ย 2562  17 ก.พ 2563 ราคาต่ําสุด

(ระยะที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บริษัท ลิ่มพงศพันธกอสราง จํากัด บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป จํากัด 11,984,972.75   

บริษัท ปาลม คอน จํากัด บริษัท คูณพันพิม จํากัด  - 

บริษัท ไอ.ซ.ีโอ.กรุป จํากัด บริษัท เมกา ซีวิล จํากัด  -

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด  

บริษัท แมทท เคมมี่ จํากัด

บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท สวนสิริน จํากัด

บริษัท พี.เค.ท.ี อีเลคทริค ซัพพลายส จํากัด  

บริษัท เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด

บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท โอหม แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จํากัด

บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จํากัด

บริษัท วิสสุพัฒน จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

บริษัท ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป จํากัด

บริษัท คูณพันพิม จํากัด

บริษัท เพรสทีจ บิสซิเนส แอนด อีเวนท จํากัด  

บริษัท พงศพัฒนชัย จํากัด

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา

 เหตุผลที่

คัดเลือก    

โดยสับเขป

 จํานวนผูซื้อซองเสนอราคา จํานวนผูยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญาเลขที่สัญญา รายการจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

ประจําเดือน กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา



 

 

หางหุนสวนจํากัด เขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

บริษัท มะลิทอง จํากัด

บริษัท พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุป จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เอกอนันต ซีวิล

บริษัท เบสท เพิรล โปรดิวชั่น

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒนศุภกิจ

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เจิดชัยคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ศักดินนท

บริษัท โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร

บริษัท พีไฟวพร็อพเพอรตี้ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ฉัตรไชยชนะกิจ

บริษัท เมกา ซีวิล จํากัด

C60/2562 จางกอสรางตกแตงหองประชุม ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 1,000,000.00  รายได E-bidding บริษัท วงศสพัด จํากัด บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 975,000.00       บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 975,000.00     60 9 ก.ย 2562 8 พ.ย 2562 ราคาต่ําสุด

บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท เอวีแอล เพาเวอรทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด  -

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

เขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

หางหุนสวนจํากัดสุรินทรอุไรรัตนกอสราง

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง

หางหุนสวนจํากัด อํานวยภัณฑ วิศวภัณฑ

หางหุนสวนจํากัด ธาวิน 2015

หจก. พ.ีพ.ีเอ็น ดีไซน แอนด เฮาส

บริษัท เอวีแอล เพาเวอรทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พิณทองพัทลุงการโยธา

C61/2562 จางกอสรางปาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3,000,000.00  รายได วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,987,000.00    บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,987,000.00   120 12 ก.ย 2562 10 ม.ค 2563 ราคาต่ําสุด

 ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 3,000,000.00    

หางหุนสวนจํากัด ชางนอย รับเหมากอสราง หางหุนสวนจํากัด ชางนอย รับเหมากอสราง 2,991,000.00    

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

ประจําเดือน กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่สัญญา รายการจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อซองเสนอราคา จํานวนผูยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา

 เหตุผลที่

คัดเลือก    

โดยสับเขป



 

 

C62/2562 จางกอสรางลานจอดรถยนต    3,000,000.00  รายได วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 2,999,000.00    หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 2,999,000.00   30 13 ก.ย 2562 13 ต.ค 2562 ราคาต่ําสุด

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม หางหุนสวนจํากัด สหัสชัย 2511 หางหุนสวนจํากัด สหัสชัย 2511 3,028,000.00    

บริษัท วีเอสอาร คอนส จํากัด บริษัท วีเอสอาร คอนส จํากัด 3,000,000.00    

C63/2562 จางตัดเสื้อตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 880,000.00     รายได วิธีคัดเลือก บริษัท โคลธส ทู ยู จํากัด บริษัท โคลธส ทู ยู จํากัด 1,080,000.00    ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา 880,000.00     35 12 ก.ย 2562 17 ต.ค 2562 ราคาต่ําสุด

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒   ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา 880,000.00       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,040,000.00    

C64/2562 จางติดตั้งผามานหอพักนักศึกษา 1,520,000.00  รายได วิธีคัดเลือก บริษัท เฟอรนวูด จํากัด บริษัท เฟอรนวูด จํากัด 1,519,708.16     บริษัท พีไฟวพร็อพเพอรตี้ จํากัด 1,519,000.00   30 12 ก.ย 2562  12 ต.ค 2562 ราคาต่ําสุด

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม  บริษัท พีไฟวพร็อพเพอรตี้ จํากัด  บริษัท พีไฟวพร็อพเพอรตี้ จํากัด 1,519,000.00    

บริษัท วีเอสอาร คอนส จํากัด บริษัท วีเอสอาร คอนส จํากัด 1,519,500.00    

C65/2562 จางตกแตงภายในหอพัก ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 3,500,000.00  รายได E-bidding หางหุนสวนจํากัด ดี .เค.ดีไซน แอนด เฟอรนิชิ่ง บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 3,480,000.00    บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 3,480,000.00   120  18 ก.ย 2562  16 ม.ค 2563 ราคาต่ําสุด

บริษัท วี ที เอส เดคคอเรท จํากัด หางหุนสวนจํากัด เฉลิมชัยเฟอรนิเจอร  -

บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอวีแอล เพาเวอรทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด  -

บริษัท เพิ่มพูล วิศวะ จํากัด

บริษัท วงศสพัด จํากัด

บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

บริษัท ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จํากัด

หางหุนสวนจํากัดเขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง 

หางหุนสวนจํากัด จตุชัยรุงเรืองกอสราง 

หางหุนสวนจํากัด เฉลิมชัยเฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัด ช .วรินทรทิพย

บริษัท ผาเมือง เอ็นจิเนียริ่ง เทค จํากัด 

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ธาวิน 2015

หางหุนสวนจํากัด พี.พ.ีเอ็น ดีไซน แอนด เฮาส

บริษัท เอวีแอล เพาเวอรทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พิณทองพัทลุงการโยธา 

C66/2562 จางพิมพเอกสารสรุปสาระสําคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป 2,056,300.00  รายได วิธีเฉพาะเจาะจง ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา 2,056,300.00    ฝายธุรกิจมิลติมิเดียเพื่อการศึกษา 2,056,300.00   45 23 ก.ย 2562  7 พ.ย 2562  -

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เหตุผลที่

คัดเลือก    

โดยสับเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

ประจําเดือน กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่สัญญา รายการจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อซองเสนอราคา จํานวนผูยืนเสนอราคา  ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา



 

47/2562 ครุภัณฑประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 768 ชุด 1,920,000 รายได คัดเลือก บริษัท เฟอรนวูด จํากัด 1,919,631.56       บริษัท เฟอรนวูด จํากัด 1,919,631.56   15 วัน 2-ก.ย.-62 17-ก.ย.-62 ราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัดวินวินโปรดัก 2,292,710.39

บริษัท แน็กส เฟอรนิชิ่ง จํากัด 2,276,275.23       

48/2562 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 27 เครื่อง 1,212,300.00 รายได e-bidding บริษัท เอสพีวีไอ จํากัด (มหาชน) 1,126,710.00       บริษัท เอสพีวีไอ จํากัด (มหาชน) 1,126,710.00   30 วัน 13-ก.ย.-62 13 ต.ค62 ราคาต่ําสุด

บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 1,132,488.00       

49/2562 ลิฟทโดยสาร จํานวน 1 ตัว 1,795,000 รายได e-bidding บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 1,795,000.00       บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 1,795,000.00   120 วัน 13-ก.ย.-62 11-ม.ค.-63 ราคาต่ําสุด

บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน จํากัด 1,490,000.00       

บริษัท วอสอัพ จํากัด 1,398,000.00       

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร จํากัด 1,622,120.00       

บริษัท เอสทูเค 345 จํากัด 1,280,790.00       

50/2562 เครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา จํานวน 1,100 เครื่อง 8,684,500 รายได คัดเลือก  บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร จํากัด 8,684,500.00        บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร จํากัด 8,684,500.00   15 วัน 24-ก.ย.-62 9-ต.ค.-62 ราคาต่ําสุด

51/2562 ระบบแสดงภาพอัฉริยะความละเอียดสูง 1,670,000 รายได คัดเลือก  บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จํากัด 1,670,000.00        บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จํากัด 1,670,000.00   30 วัน 27-ก.ย.-62 27-ต.ค.-62 ราคาต่ําสุด

 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด 1,700,000.00       

บริษัท ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส จํากัด 1,690,000.00       

ระยะเวลา

ดําเนินการ
วันครบสัญญา

ประจําเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ ประจําปงบประมาณ  2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่

สัญญา
รายการจัดซื้อ

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

 วิธีซื้อ/

จาง
จํานวนผูยื่นเสนอราคา

วันที่ลงนาม

ในสัญญา

แหลงเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสับเขป
 ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก

วงเงินใน

สัญญา


