
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6/2562 จางปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศนภายในศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม (ระยะท ี่ 1)9,570,000.00         รายได E-bidding บร ิษ ัท พนาท ัศน จ ําก ัด -                          บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 8,610,000.00          150 2 พ.ย 2561 31 ม ี.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท พนาว ัลย แลนด สเคป จ ําก ัด -                          

บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 8,610,000.00              

บร ิษ ัท ด ีเทล ออโต โปรเกรส จ ําก ัด -                          

บร ิษ ัท พ ิษณ ุนนท จ ําก ัด 8,973,315.93              

บร ิษ ัท ส ุจงด ี จ ําก ัด -                          

วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

ประจ ําเด ือนพฤศจ ิกายน 2561

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง
วงเง ินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา

 เหต ุผลท ี่ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก



 

1/2562 คร ุภ ัณฑโฆษณาและเผยแพร จ ํานวน 4 รายการ 3185300 งบประมาณ e-bidding บ.สตารคาสท คอรปอเรช ั่น จก. 3,155,300 บ.สตารคาสท คอรปอเรช ั่น จก. 3,155,300 90 ว ัน 13 พ.ย.2561 11 ก.พ.2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บ ีแอนดอาร เทคโนโลย ี คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด 3175300

บ.ย ู.เอว ีไอท ี จก. 3185300

2/2562 ต ูMDB 1000000 รายได ค ัดเล ือก บ.เบสท เซอรว ิส ซ ิสเต ็ม จก. 984,802.32 บ.เบสท เซอรว ิส ซ ิสเต ็ม จก. 984,802.32 15 ว ัน 7 พ.ย.2561 22 พ.ย.2561 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เทรชเชอร ร ิช จ ําก ัด 1048343.2

บร ิษ ัทเอ ็นท ีพ ีออลอ ีเลคทร ิคแอนด ์คอนสตร ัคช ั5นจ ํ าก ัด 1129720.98

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ  ประจ ําปงบประมาณ  2562 

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือนต ุลาคม 2561

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา


