
 

 

C39/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงหองปฏ ิบ ัต ิการคอมพ ิวเตอร พรอมคร ุภ ัณฑ 1,614,700.00     งบแผนด ิน 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 1,612,000.00       บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 1,612,000.00      45 ว ัน 2 เม.ย 2563 17 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 1,616,400.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง 1,614,000.00       

C40/2563 จางปร ับปร ุงหองโถงส ําน ักงานอธ ิการบด ี อาคาร 32 ช ั้น 1                                                 5,000,000.00     รายได e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด พลเฟอรน ิเจอร บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 4,919,579.00       บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 4,919,579.00      60 ว ัน 26 ม ี.ค 2563 25 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ี.เค.ด ีไซน แอนด เฟอรน ิช ิ่ง หางห ุนสวนจ ําก ัด เฉล ิมช ัยเฟอรน ิเจอร 4,600,000.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด ศร ัณยฉ ัตร 3 หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็มเอ ็น เพ ็นท -                   

หางห ุนสวนจ ําก ัดณรงคศ ักด ิ์ มาร ีก ัน แอนด ซ ัน บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด -                   

หางห ุนสวนจ ําก ัด ห ุนส ิร ิ กอสราง บร ิษ ัท โอเบ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด -                   

หางห ุนสวนจ ําก ัด สยามทองว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง

บร ิษ ัท ส ุขทรรศน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท น ิชยา จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.พ ี.เอ.อ ินท ีเกรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจเค เดคคอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพ ียงพอ พร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรเจ ็กท อ ินเตอรเทค จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท วงศสพ ัด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ีเอแอล55 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 ไอ สแควร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามพ ัฒนาการชาง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ับเบ ิ้ลย ู คร ีเอช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ีว ิลเว ิรค เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดอะ เบทเทอร ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็น.เค.ม ัลต ิกร ุป 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

บร ิษ ัท ชายนอาค ิเทคท จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ีท ีแอล เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดค อ ิน คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี เค พ ี อ ินท ีเร ียแอนดด ีไซน จ ําก ัด

บร ิษ ัทไทย อาค ิเทค แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 

บร ิษ ัท อ ินเตอร-เม ็ค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง กร ุป จ ําก ัด 

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ
ว ันท ี่ลงนามในส ัญญา ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน เมษายน  2563

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง
วงเง ินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

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

 เหต ุผลท ี่ค ัดเล ือก   

 โดยส ับเขป
 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา



 

 

 

บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด

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

หางห ุนสวนจ ําก ัด หนอน ิล เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็มเอ ็น เพ ็นท

บร ิษ ัท นายว ี จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปร เทคโน เซอรว ิส จ ําก ัด

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

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ี แอนด พ ี คอมพ ิวเตอรเซอรว ิสเซ ็นเตอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด ย ิ่งเจร ิญช ํานาญก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ปาร ิชาต 017 บ ิวท

หางห ุนสวนจ ําก ัด เฉล ิมช ัยเฟอรน ิเจอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด จร ูญ-ไสว ว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

บร ิษ ัท อาร.โอ.ย ู. เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.พ ี.ท ี.กลอร ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรเฟสช ั่นแนล ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด นาทระเบ ียบ

ฟน ิกซ ร ุงเร ือง

C41/2563 จางปร ับปร ุงส ําน ักงานว ิทยาล ัยพยาบาลและส ุขภาพ ช ั้น 3  5,500,000.00     รายได e-bidding บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด 5,400,002.98       บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด 5,400,002.98      90 ว ัน 2 เม.ย 2563 1 ก.ค 2563

บร ิษ ัท ณ ิบ คอรป จ ําก ัด บร ิษ ัท ณ ิบ คอรป จ ําก ัด 5,476,263.14       

บร ิษ ัท เอสเอ ็น อ ินเตอร คอนเน ็กช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท เอสเอ ็น อ ินเตอร คอนเน ็กช ั่น จ ําก ัด 5,500,265.85       

C42/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงตกแตงภายในหองเร ียนรวม 600 ท ี่น ั่ง 44,600,000.00    งบแผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท ว ัฒโนชาการกอสราง จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 44,500,000.00      บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 44,500,000.00     200 ว ัน 13 เม.ย 2563 30 ต.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

พรอมต ิดต ั้งระบบโสตท ัศน ูปกรณ บร ิษ ัท เอ ี่ยมเฟอรน ิช ิ่งและกอสราง จ ําก ัด บร ิษ ัท เว ิลด เดสคอน จ ําก ัด 42,250,000.00      

บร ิษ ัท เว ิลด เดสคอน จ ําก ัด บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด 44,524,410.00      

บร ิษ ัท ออมทอง อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ปานฝน จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เจเอ ็นเอสโปรด ักสช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

ร ิษ ัท ย ูเน ี่ยน แปลน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินเตอรเฟอรน ิเจอร เอเช ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท พาวเวอร คอนสตร ัคท ีฟ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ัยวรรณ เฟอรน ิเจอร จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท แม ็กโครแมช จ ําก ัด

บร ิษ ัท ก ันตกน ิษฐ กอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ เจ อ ินท ีเร ีย ด ีไซน จ ําก ัด

บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา



 

 

 

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด สยามทาพระกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ซ ิว ิล

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ี แอนด พ ี คอมพ ิวเตอรเซอรว ิสเซ ็นเตอร

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

หางห ุนสวนจ ําก ัด จต ุช ัยร ุงเร ืองกอสราง

บร ิษ ัท อ ันนาเทรดด ิ้ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เชาวร ัฐ

บร ิษ ัท ศ ิร ิเล ิศ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด สามว ังว ิทยา

บร ิษ ัท เค.พ ี.ท ี.กลอร ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ บ ิลเดอร จ ําก ัด

C43/2563 จางปร ับปร ุงหองปฏ ิบ ัต ิการ Smart Class Room  9,300,000.00     งบแผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท แพน อ ิเลคทรอน ิคส จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี-เน ็ท เอ ็นเนอจ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด 9,266,200.00       บร ิษ ัท พ ี-เน ็ท เอ ็นเนอจ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด 9,266,200.00      150 ว ัน 13 ม.ย 2563 10 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท พ ี-เน ็ท เอ ็นเนอจ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท แพน อ ิเลคทรอน ิคส จ ําก ัด 9,294,500.00       

บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท โพรม ิเนนท เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.พ ี.เอ.อ ินท ีเกรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัทร ุงเร ืองรวมชางจ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พลเฟอรน ิเจอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง

บร ิษ ัท แอดวานซ ด ิจ ิตอล เทค กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีว ัน ด ีไซน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท สเปคเช ียลเฟอรน ิช ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท บอนด แอล. คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ สแควร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินเตอรเฟอรน ิเจอร เอเช ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท แมคทร ิค จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ฟวเจอรเดคคอเรช ั่น กร ุป จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ิพวรรณ อ ีเล ็คทรอน ิค

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท เดค อ ิน คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟงกช ั่น เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอมม ูน ิเคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินเตอร-เม ็ค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็มเอ ็น เพ ็นท

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด



 

 

 

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุสวนจ ําก ัด ช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด สยามทาพระกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด จต ุช ัยร ุงเร ืองกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด เบส พ ีซ ี

บร ิษ ัท ศ ักร ินทร กอสราง 2017 จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ บ ิลเดอร จ ําก ัด

C44/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงหองส ําน ักงาน หองสม ุด หองคอมพ ิวเตอร อาคาร ๑๒ 2,500,000.00     รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 2,494,000.00       บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 2,494,000.00      30 ว ัน 13 เม.ย 2563 14 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

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 2,511,516.74       

หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง 2,500,000.00       

C45/2563 จางต ิดต ั้งระบบการเร ียนร ูท ักษะการส ื่อสารภาษาอ ังกฤษ 2,842,000.00     รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด 2,840,000.00       บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด 2,840,000.00      30 ว ัน 13 เม.ย 2563 13 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ดวยตนเองแบบออนไลน พรอมช ุดขอสอบ ๑ ระบบ บร ิษ ัท วรว ัฒน(2536) จ ําก ัด บร ิษ ัท วรว ัฒน (2536) จ ําก ัด 2,842,000.00       

บร ิษ ัท ล ิบเน ็ทส จ ําก ัด บร ิษ ัท ล ิบเน ็ทส จ ําก ัด 2,842,000.00       

C46/2563 จางต ิดต ั้งเสาธงชาต ิ ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม 1,800,000.00     รายได e-bidding บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 1,775,000.00       บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 1,775,000.00      120 ว ัน 13 เม.ย 2563 12 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง บร ิษ ัท แอคช ีฟ ด ิเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท ว ี ท ี เอส เดดคอรเรท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอว ีแอล เพาเวอรทรอน ิกส เทคโนโลย ี จ ําก ัด 1,790,000.00       

บร ิษ ัท เดสพาซ ิโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ันวอเตอร กร ีน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ร ิช สต ูด ิโอ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็ม.ย ู.ด ี.โพรไวเดอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ําหวาน กร ุป จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท หน ึ่งสองสามส ี่ เน ็กซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอคช ีฟ ด ิเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัด สยามทาพระกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ดาวด ีอ ินเตอร คอนสตร ัคช ั่น

บร ิษ ัท ซ ิมพล ี ไบรท ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอว ีแอล เพาเวอรทรอน ิกส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

C47/2563 จางปร ับปร ุงหองเร ียน ว ิทยาล ัยโลจ ีสต ิกสและซ ัพพลายเชน พรอมคร ุภ ัณฑ 1,999,700.00     งบแผนด ิน ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ร ุงนรา จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ุงนรา จ ําก ัด 1,993,000.00       บร ิษ ัท ร ุงนรา จ ําก ัด 1,993,000.00      60 ว ัน 14 เม.ย 2563 12 ม ิ.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอ เว ิรค หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอ เว ิรค 1,999,700.00       

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 2,001,937.07       

C48/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงช ั้นใตด ิน คณะศ ิลปกรรมศาสตร 6,000,000.00     งบแผนด ิน ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท มหก ิจม ั่นคง คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท มหก ิจม ั่นคง คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 5,988,933.63       บร ิษ ัท มหก ิจม ั่นคง คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 5,988,933.63      120 ว ัน 16 เม.ย 2563 14 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอ ็ม.เอ ็น.เค.เฟอรน ิเจอร แอนด ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ ็ม.เอ ็น.เค.เฟอรน ิเจอร แอนด ด ีไซน จ ําก ัด 6,232,787.73       

บร ิษ ัท บ ี-เรดด ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ี-เรดด ี้ จ ําก ัด 6,421,472.30       

C49/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงผ ิวถนนภายใน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 13,900,000.00    งบแผนด ิน e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 13,880,000.00      หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 13,880,000.00     180 ว ัน 29 เม.ย 2563 26 ต.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม บร ิษ ัท ทามะกาแอสฟลท จ ําก ัด บร ิษ ัท ทามะกาแอสฟลท จ ําก ัด 11,880,000.00      

บร ิษ ัท ซ ีโกทรานสปอรต จ ําก ัด

บร ิษ ัท เสร ิฐการโยธา จ ําก ัด 

บร ิษ ัท ปาลม คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจเอ ็นเอสโปรด ักสช ั่น จ ําก ัด



 

 

 

บร ิษ ัท ไอคอน สมารท จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

ร ิษ ัท ส.ทว ีก ิจ จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ัฒนศ ักด ิ์ 999 จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ันหน ึ่งว ิศวกรรม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น.เค. สถาปตย

หางห ุนสวนจ ําก ัด กาญจนโชค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท รมโพธ ิ์ กร ุป คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัด ประเสร ิฐนวก ิจ

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทาพระคอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ี แอนด พ ี คอมพ ิวเตอรเซอรว ิสเซ ็นเตอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด เชาวร ัฐ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

บร ิษ ัท ปญญาเอกนครสวรรค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ปญญาพงศกอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี เอส ด ี คอนสตร ัคช ั่น 2011 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยเอราว ัณ ว ิศวกรรม

C50/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงหองปฏ ิบ ัต ิการจ ัดการเร ียนการสอน 808,000.00        งบแผนด ิน e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด พลเฟอรน ิเจอร หางห ุนสวนจ ําก ัด พลเฟอรน ิเจอร 663,654.98          หางห ุนสวนจ ําก ัด พลเฟอรน ิเจอร 663,654.98        30 ว ัน 29 เม.ย 2563 29 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ว ิทยาล ัยสหเวชศาสตร ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม บร ิษ ัท ส ุขทรรศน จ ําก ัด บร ิษ ัท ส ุขทรรศน จ ําก ัด 692,310.50          

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 686,800.00          

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด 735,145.09          

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

บร ิษ ัท ว ัฒโนชาการกอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ี ท ี เอส เดคคอเรท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ัวรคอนเนคเพาเวอรเซอรว ิส จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอส.พ ี.อารเดคคอรเรช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

บร ิษ ัท ฟลคร ัม เอนจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท ก ิโลว ัตต เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท 99ว ิศวกรรมด ีไซน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบ ิล จ ําก ัด

นางสาว จ ันทรว ัน จ ิโนปง

C51/2563 จางปร ับปร ุงหองพ ื้นโถงกลาง ว ิทยาล ัยนานาชาต ิ จ ังหว ัดนครปฐม  1,459,000.00     งบแผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด 1,197,000.00       บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด 1,197,000.00      45 ว ัน 29 เม.ย 2563 13 ม ิ.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท จ ําเปนตองกอสราง จ ําก ัด 1,450,000.00       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บร ิษ ัท ว ี ท ี เอส เดคคอเรท จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม 1,455,000.00       

บร ิษ ัท ซ ี เจ ซ ี กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 1,240,000.00       

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัดบร ิษ ัท ฟลคร ัม เอนจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ช ินาภ ัค คอนกร ีต จ ําก ัด 1,444,444.44       

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท จ ําเปนตองกอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอเอ ็มซ ีเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ันหน ึ่งว ิศวกรรม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัด ด ี.เค.ด ีไซน แอนด เฟอรน ิช ิ่ง

บร ิษ ัท พร ีเทค (ประเทศไทย) จ ําก ัด

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

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

บร ิษ ัท ฟลคร ัม เอนจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท ก ิโลว ัตต เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ปาร ิชาต 017 บ ิวท

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.วร ินทรท ิพย

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

บร ิษ ัท ช ินาภ ัค คอนกร ีต จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท มาล ัย ด ีไซน แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด



 

 

 

14/2563 เคร ื่องว ัดค ุณภาพน ้ําแบบหลายต ัวแปร 2,310,700.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด 2,299,430.00       บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด 2,299,430.00   90ว ัน 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เคเอสบ ีท ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด 2,310,000.00       

บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซ ิรนเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ับเบ ิ้ลท ี แอนดเอส คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด

บร ิษ ัท อนาไลต ิค เยนา ฟารอ ีสต (ประเทศไทย) จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เลโซช ็อปเป (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท อะนาไลต ิคอล ซ ิสเต ็ม เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง (ประเทศไทย) 

จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

15/2563 เคร ื่องเตร ียมและว ิเคราะหปฎ ิก ิร ิยาตานภ ูม ิค ุมก ันว ิทยา 1,791,200.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด บร ิษ ัท พร ิมา ไซเอ ็นต ิฟค จ ําก ัด 1,785,000.00 บร ิษ ัท พร ิมา ไซเอ ็นต ิฟค จ ําก ัด 1,785,000.00 90ว ัน 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท แล ็บ โฟก ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท อารไอ เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทยโมเด ็ม กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท พร ิมา ไซเอ ็นต ิฟค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

16/2563 เคร ื่องบ ันท ึกส ัญญาณไฟฟาทางดานสร ีรว ิทยาแบบไรสาย 2,894,800.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เคม ีเค ิลเฮาส แอนด แล ็บอ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เคม ีเค ิลเฮาส แอนด แล ็บอ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 2,894,800.00 บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด 2,867,600.00   90ว ัน 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด 2,867,600.00       

บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน ไดแด ็กต ิก จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บาย แอท ม ี

17/2563 กลองถายภาพร ังส ีความรอน 588,500.00      งบประมาณ e-bidding หจก.ซ ีน ิท เทคโนโลย ี บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด 583,150.00 หางห ุนสวนจ ําก ัด บาย แอท ม ี 507,000.00 90ว ัน 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท พ ี แอนด เอ เทคโนโลย ี จ ําก ัด บร ิษ ัท ไทยโมเด ็ม กร ุป จ ําก ัด 631,300.00

บร ิษ ัท แอดวานซ ไซแอม เทค จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด บาย แอท ม ี 507,000.00

บร ิษ ัท หร ิก ุล ซายเอนซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทยโมเด ็ม กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ีพ ีด ี อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บาย แอท ม ี

บร ิษ ัท ไอ.อาร.ท ี. เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2563 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

ประจ ําเด ือน เมษายน 2563

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคาจ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา ว ิธ ีซ ื้อ/จาง

แหลงเง ิน

งบประมาณ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

รายการจ ัดซ ื้อเลขท ี่ส ัญญา



 

 

 

18/2563 ช ุดทดลองปฎ ิบ ัต ิการวงจรอ ิเล ็กทรอน ิกส 570,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เยนเนอร ัล อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท อาร.เอส. เพาเวอร เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด 568,500.00 เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส 567,500.00 90ว ัน 8/4/2563 7/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เดอะไซเอนซ แอนด เอ ็ดด ูเคช ั่นแนล จ ําก ัด เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส 567,500.00

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟลดเทค ออโตเมช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท อาร.เอส. เพาเวอร เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน ไดแด ็กต ิก จ ําก ัด

เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

19/2563 ช ุดทดลองปฎ ิบ ัต ิการวงจรไฟฟา 510,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เยนเนอร ัล อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท อาร.เอส. เพาเวอร เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด 509,000.00         เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส 507,000.00      90ว ัน 8/4/2563 7/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เดอะไซเอนซ แอนด เอ ็ดด ูเคช ั่นแนล จ ําก ัด เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส 507,000.00         

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟลดเทค ออโตเมช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท อาร.เอส. เพาเวอร เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน ไดแด ็กต ิก จ ําก ัด

เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล บรอดคาสท ซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

20/2563 ช ุดจ ําลองระบบโซลาเซลล 530,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เยนเนอร ัล อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอฟเวอรเทค จ ําก ัด 528,000.00         บร ิษ ัท ฟลดเทค ออโตเมช ั่น จ ําก ัด 495,000.00      90ว ัน 7/4/2563 6/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอฟเวอรเทค จ ําก ัด บร ิษ ัท ฟลดเทค ออโตเมช ั่น จ ําก ัด 495,000.00         

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟลดเทค ออโตเมช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี.เอ.บ ี. อ ินเตอร กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็ม.ย ู.ด ี.โพรไวเดอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท อาร.เอส. เพาเวอร เทคโนโลย ี่ส จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท เจเอ ็นพ ี อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

21/2563 ต ูบมเช ื้อภายใตอ ุณหภ ูม ิต ่ําพรอมระบบฆาเช ื้อจ ุล ินทร ีย 538,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท เมด ิทอป จ ําก ัด 403,925.00 บร ิษ ัท เมด ิทอป จ ําก ัด 403,925.00 120ว ัน 15/4/2563 13/8/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เมด ิทอป จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ิท เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส. อ ินด ัสทร ี แอนด เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

22/2563 เคร ื่องอานปฎ ิก ิร ิยาบนไมโครเพลท 1,624,300.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เพอรก ิน เอลเมอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด 1,623,000.00       บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด 1,623,000.00   90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด



 

 

 

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด บร ิษ ัท ไซเอนซแอนดเมด ิคอลซ ัพพลาย จ ําก ัด 1,624,000.00       

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไซเอนซแอนดเมด ิคอลซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

23/2563 เคร ื่องว ัดค ุณภาพส ีผล ิตภ ัณฑระบบสเปคโฟโตม ิเตอร 1,000,000.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ค ัลเลอ โกลโบล จ ําก ัด บร ิษ ัท ค ัลเลอ โกลโบล จ ําก ัด 998,000.00 บร ิษ ัท ค ัลเลอ โกลโบล จ ําก ัด 998,000.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส พ ี เอส ไซเอนท ิฟค จ ําก ัด 1,000,000.00       

บร ิษ ัท เอส พ ี เอส ไซเอนท ิฟค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

24/2563 เคร ื่องว ัดส ีในต ัวอยางน ้ํา 770,400.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัทเอสอารอาร ซ ัพพลาย จ ําก ัด 770,400.00 บร ิษ ัท วนาไซเอนซ จ ําก ัด 749,000.00      90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ค ัลเลอ โกลโบล จ ําก ัด บร ิษ ัท วนาไซเอนซ จ ําก ัด 749,000.00         

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัทเอสอารอาร ซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท เลโซช ็อปเป (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ีคว ิพเมท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ีโดส จ ําก ัด

บร ิษ ัท วนาไซเอนซ จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

25/2563 ช ุดถายภาพและเพ ิ่มปร ิมาณสารพ ันธ ุกรรม 1,570,000.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ไลฟ ไซเอนซ เอพ ี จ ําก ัด บร ิษ ัท ไลฟ ไซเอนซ เอพ ี จ ําก ัด 1,567,000.00 บร ิษ ัท ไลฟ ไซเอนซ เอพ ี จ ําก ัด 1,567,000.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ล ีโอ แล ็บ อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด บร ิษ ัท ค ิว ไบโอซายน จ ําก ัด 1,570,000.00       

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ิว ไบโอซายน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท อนาไลต ิค เยนา ฟารอ ีสต (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท แกรนดโปร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

26/2563 เคร ื่องว ิเคราะหปร ิมาณธาต ุ 2,700,000.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท เพอรก ิน เอลเมอร จ ําก ัด 2,692,000.00 บร ิษ ัท เพอรก ิน เอลเมอร จ ําก ัด 2,692,000.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เพอรก ิน เอลเมอร จ ําก ัด บร ิษ ัท คลาร ิต ัส จ ําก ัด 2,698,000.00       

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท คลาร ิต ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท อนาไลต ิค เยนา ฟารอ ีสต (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท สแควรอ ินช จ ําก ัด

บร ิษ ัท เคท ีพ ี น ําโชค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

27/2563 เคร ื่องว ัดคาการด ูดกล ืนแสง 900,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด บร ิษ ัท แล ็บ โฟก ัส จ ําก ัด 898,500.00 บร ิษ ัท แล ็บ โฟก ัส จ ําก ัด 898,500.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท แกรนดโปร จ ําก ัด 899,500.00         

บร ิษ ัท แล ็บ โฟก ัส จ ําก ัด

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



 

 

 

บร ิษ ัท ล ีโอ แล ็บ อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซ ิรนเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท แกรนดโปร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ีเทค อ ินโนเวช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน ไดแด ็กต ิก จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพอรเฟค คร ีเอช ั่น เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

28/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลกราฟฟกระด ับส ูง 2,609,100.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม บ ี ร ัชดา เซลส จ ําก ัด 2,605,500.00 บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 2,596,500.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท คอมพ ิวเตอรโปรด ักสย ูไนเต ็ด จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 2,596,500.00

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอกซคอม โอเอ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม บ ี ร ัชดา เซลส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ธนสาร ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท โมเด ิรนเซฟ อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทเกอร เน ็ตเว ิรคก ิ้ง แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ีเก ิ้ล ออฟฟช ม ีเด ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ี.บ ี.เค.อ ินด ัสตร ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ออว ิดา จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล บรอดคาสท ซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไมโคร ซ ิสเต ็ม คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท เดอะร ูท คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

หางห ุนสวนจ ําก ัด ไฮ.ไอ.ด ีไซน

29/2563 เคร ื่องท ําแหงจ ุดเย ือกแข ็งส ูญญากาศ 2,200,000.00    งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท แอล. แอนด อาร. เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด บร ิษ ัท ช ัชร ีย โฮลด ิ้ง จ ําก ัด 2,178,520.00       บร ิษ ัท ช ัชร ีย โฮลด ิ้ง จ ําก ัด 2,178,520.00 90ว ัน 23/4/2563 22/7/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท แอล. แอนด อาร. เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด 2,190,290.00       

บร ิษ ัท ช ัชร ีย โฮลด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ิเนต ิค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท บ ูช ิ (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ั


