
 

C49/2562 จางออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน(ระยะที่ 1) 1,440,000.00  รายได วิธีเชิญชวนทั่วไป บริษัท พี ที มัลติมิเดีย แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท พี ที มัลติมิเดีย แอนด เซอรวิส จํากัด 1,435,000.00    บริษัท พี ที มัลติมิเดีย แอนด เซอรวิส จํากัด 1,435,000.00   30 9 ส.ค 2562 8 ก.ย 2562 ราคาต่ําสุด

 ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท เอท เอททีน สตูดิโอ จํากัด บริษัท เอท เอททีน สตูดิโอ จํากัด 1,440,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เจพี อารช สตูดิโอ

บริษัท พรวิเศษ วิศว จํากัด

บริษัท กราวด(สตูดิโอ 2127) จํากัด

C50/2562 จางจัดทําหองสุขา 2 อาคาร 1,000,000.00  รายได วิธีคัดเลือก บริษัท เอส.พ.ีท.ีทอฝน คอนสตรัคชั่น บริษัท เอส.พ.ีท.ีทอฝน คอนสตรัคชั่น 1,461,480.00    บริษัท พีเอสเค ดีไซน จํากัด 1,000,000.00   90 16 ส.ค 2562 14 พ.ย 2562 ราคาต่ําสุด

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี บริษัท ไอ-แมชชินเนอรี่ จํากัด บริษัท ไอ-แมชชินเนอรี่ จํากัด 1,090,000.00    

บริษัท พีเอสเค ดีไซน จํากัด บริษัท พีเอสเค ดีไซน จํากัด 1,000,000.00    

C51/2562 จางปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหองประชุมชั้น 4 7,500,000.00  รายได E-bidding บริษัท ไอ.ซ.ีโอ.กรุป จํากัด บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 7,479,000.00    บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 7,479,000.00   150 16 ส.ค 2562 13 ม.ค 2563 ราคาต่ําสุด

 ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง บริษัท วี ที เอส เดคคอเรท จํากัด บริษัท โปร เอวี จํากัด 7,490,000.00    

บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเมนท จํากัด

บริษัท ทรัพยพิพัฒน จํากัด

บริษัท เวิรค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท วงศสพัด จํากัด

บริษัท ไอ-แซฟ คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด

บริษัท พี ทเวนตี้วัน อินทีเรีย จํากัด

บริษัท ทีมเอ็นจิเนียริ่งเน็ตเวิรคแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ไตรเทค อิมเพค จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99

บริษัท ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ดรามา นัมเบอรวันเอ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท พงศพัฒนชัย จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เขาพลองแมชชินนารี่

หางหุนสวนจํากัด สุดคณา

บริษัท มะลิทอง จํากัด

บริษัท สากลแอรไฮเทคเซ็นเตอร จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ธนกฤต รุงเจริญทรัพย

หางหุนสวนจํากัด บุญธนไมนิง

หางหุนสวนจํากัด ช .วรินทรทิพย

บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร

หางหุนสวนจํากัด ชุมพรตั้งฮวดหลี

บริษัท โปร เอวี จํากัด

บริษัท ทู บราเดอร เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด จงสินี กรุป

 เหตุผลที่

คัดเลือก   

 โดยสับเขป

ประจําเดือน สิงหาคม 2562

 ราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา

ดําเนินการ

วันที่ลงนามใน

สัญญา
วันครบสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่สัญญา รายการจัดจาง
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คัดเลือก   

 โดยสับเขป

ประจําเดือน สิงหาคม 2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่สัญญา รายการจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ/จาง  จํานวนผูซื้อซองเสนอราคา จํานวนผูยืนเสนอราคา

C52/2562 จางนําน้ําเสียจากหองน้ําเขาระบบบําบัด 2,000,000.00  รายได วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด เอ็น .โอ.ไอ. รวมชาง หางหุนสวนจํากัด เอ็น .โอ.ไอ. รวมชาง 2,000,000.00    หางหุนสวนจํากัด เอ็น .โอ.ไอ. รวมชาง 2,000,000.00   30 16 ส.ค 2562 30 ก.ย 2562 ราคาต่ําสุด

อาคาร 56,57,37 และอาคาร 35 บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,025,256.00    

เอก วรานนทการชางและโฆษณา เอก วรานนทการชางและโฆษณา 2,037,743.00    

C53/2562 จางควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ 200,000.00    รายได วิธีคัดเลือก บริษัท ที.ซ.ีเอ็ม.แมนเนจเมนท จํากัด บริษัท ที.ซ.ีเอ็ม.แมนเนจเมนท จํากัด 198,000.00      บริษัท ที.ซ.ีเอ็ม.แมนเนจเมนท จํากัด 198,000.00     150 16 ส.ค 2562 13 ม.ค 2563 ราคาต่ําสุด

หองประชุมชั้น 4  ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง  หางหุนสวนจํากัด ดีไซน 101 สตูดิโอ หางหุนสวนจํากัด ดีไซน 101 สตูดิโอ 230,000.00      

บริษัท เอไอที คอนซัลติ่งแอนดดีไซน จํากัด บริษัท เอไอที คอนซัลติ่งแอนดดีไซน จํากัด 200,000.00      

C542562 จางปรับปรุงโถงตอนรับและรานคาสํานักงาน 1,832,000.00  รายได วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,835,000.00    บริษัท นิธิกร 2548 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,830,000.00   60 16 ส.ค 2562 15 ม.ค 2563 ราคาต่ําสุด

วิทยลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท เอส เอ เฟอรนีส จํากัด บริษัท เอส เอ เฟอรนีส จํากัด 1,828,809.55    

บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,830,000.00    

C55/2562 จางปรับปรุงสนามกีฬากลางแจง 3,000,000.00  รายได วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,999,600.00    บริษัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,999,600.00   30 30 ส.ค 2562 29 ก.ย 2562 ราคาต่ําสุด

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม   หางหุนสวนจํากัด เอ็น .โอ.ไอ.รวมชาง หางหุนสวนจํากัด เอ็น .โอ.ไอ.รวมชาง 3,068,408.96    

หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร หางหุนสวนจํากัด เคทีพี มอเตอร 3,034,435.46    



 

 

 

 

 

 

43/2562 รถโดยสารปรับอากาศ 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 40 ที่นั่ง   6,360,000.00    รายได e-bidding บริษัท สหกิจยนต(1986) จํากัด 6,360,000 บริษัท สหกิจยนต(1986) จํากัด 6,360,000.00  180 วัน 1-ส.ค.-62 28-ม.ค.-63 ราคาต่ําสุด

หจก.มีแสงแอสเซมบลี 7,300,000

บริษัท จงเจริญบัส บอดี้ จํากัด 6,805,000

44/2562 ลิฟทโดยสาร จํานวน ๒ ตัว 4,480,000 รายได คัดเลือก บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 4,480,000 บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 4,480,000 180 วัน 21-ส.ค.-62 17-ก.พ.-63 ราคาต่ําสุด

บริษัท รีคอสเทค จํากัด 4,500,000

บริษัท เพอรเฟค ทรี เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 4,494,000

45/2562 คอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 1,497,000 รายได e-bidding ราน ควอลิตี้ คอมพิวเตอร 1,497,000 ราน ควอลิตี้ คอมพิวเตอร 1,497,000 45 วัน 21-ส.ค.-62 5-ต.ค.-62 ราคาต่ําสุด

พีเค โซลูชั่น 1,500,000

หจก.รานคอมพิวเตอร เซอรวิส 1,499,000

46/2562 เครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา จํานวน 5,000 เครื่อง 39,475,000 รายได e-bidding บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร จํากัด 39,475,000 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร จํากัด 39,475,000 90 วัน 22-ส.ค.-62 20-พ.ย.-62 ราคาต่ําสุด

หจก.ตากคอมพิวเตอร 39,500,000

บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จํากัด 39,500,000

ประจําเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ ประจําปงบประมาณ  2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่สัญญา รายการจัดซื้อ

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

 วิธีซื้อ/จาง จํานวนผูยื่นเสนอราคา
วันที่ลงนามใน

สัญญา

แหลงเงิน

งบประมาณ

 เหตุผลที่

คัดเลือก โดย

สับเขป

 ราคาที่เสนอ          ผูไดรับการคัดเลือก วงเงินในสัญญา
ระยะเวลา

ดําเนินการ
วันครบสัญญา


