
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C17/2562 จางออกแบบกอสรางอ ัฒจ ันทรพรอมหองปฏ ิบ ัต ิการอเนกประสงค  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม4,000,000.00  รายได เช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด 4,000,000.00  บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด 4,000,000.00   120 10 ม.ค 2562 9 พ.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท คอลลาจ จ ําก ัด บร ิษ ัท คอลลาจ จ ําก ัด 4,000,000.00  

บร ิษ ัท กร ีนร ีโลวต จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีไว พล ัส จ ําก ัด

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือกโดย

ส ับเขป

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนาม

ในส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2561

ประจ ําเด ือน  มกราคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

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



 

 

 

13/2562 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรเพ ื่องานสถาปตยกรม จ ํานวน 80 เคร ื่อง 1,444,500 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เอสพ ีว ีไอ จ ําก ัด(มหาชน) 1,340,650 บร ิษ ัท เอสพ ีว ีไอ จ ําก ัด(มหาชน) 1,340,650 30 ว ัน 14-ม.ค.-62 13-ก.พ.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซาป ูระ ซ ินเนอรย ี (ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,444,500

 บร ิษ ัท คอมเซเวน จ ําก ัด(มหาชน) 1,441,290

14/2562 ห ุนจ ําลอง จ ํานวน 5 รายการ 7,270,000 งบประมาณ e-bidding หจก.ม ิราเค ิลแอนด บราเธอร 7,270,000 หจก.ม ิราเค ิลแอนด บราเธอร '7,270,000 60 ว ัน 11-ม.ค.-62 12-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

 บร ิษ ัท อ ัพไรท ซ ิมม ูเลช ั่น จ ําก ัด 7,268,000

15/2562 เคร ื่องศ ึกษาการเปล ี่ยนแปลงน ้ําหน ักของสารโดยอาศ ัยค ุณล ักษณะ 2,837,700 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ไคเนต ิคส คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 2,803,400 บร ิษ ัท ไคเนต ิคส คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 2,803,400 60 ว ัน 14-ม.ค.-62 15-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

ทางความรอน จ ํานวน 1 เคร ื่อง บร ิษ ัท ส ิทธ ิพรแอสโซซ ิเอส จ ําก ัด 2,820,000

16/2562 เคร ื่องน ับจ ํานวนโคโลน ี จ ํานวน 1 เคร ื่อง 700,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 699,780 บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 699,780 90 ว ัน 11-ม.ค.-62 11-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นาโนเทค อ ินเตอร จ ําก ัด 700,000 

17/2562 เคร ื่องถายภาพเจล จ ํานวน 1 เคร ื่อง 888,100 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 887,656 บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 887,565 90 ว ัน 11-ม.ค.-62 11-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นาโนเทค อ ินเตอร จ ําก ัด 888,000

18/2562 ช ุดว ิเคราะหปร ิมาณไขม ัน จ ํานวน 1 ช ุด 1,650,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ส ิทธ ิพรแอสโซซ ิเอส จ ําก ัด 1,647,800 บร ิษ ัท ส ิทธ ิพรแอสโซซ ิเอส จ ําก ัด 1,647,800 90 ว ัน 29-ม.ค.-62 11-เม.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท แอนนาไลทต ิเค ิลแลบไซน จ ําก ัด 1,650,000

19/2562 ต ูอบลมรอน จ ํานวน 3 ต ู 946,500 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด 925,000 บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด 925,000 60 ว ัน 29-ม.ค.-62 30-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น.วาย.อาร. 940,000

บร ิษ ัท พ ี. ท ี. เอส. เอส. จ ําก ัด 941,000

20/2562 ช ุดฝกทดลองน ิวเมต ิกสพรอมโปรแกรม จ ํานวน 1 ช ุด 600,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เยอเนอร ัลอ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 518,000 บร ิษ ัท เยอเนอร ัลอ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 518,000 150ว ัน 31-ม.ค.-62 30-ม ิ.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอสท ูเค เทคโนโลย ี จ ําก ัด 598,000

บร ิษ ัท ม ีเทค อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด 596,000

21/2562 คร ุภ ัณฑประกอบหองปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมโลจ ิสต ิกสพรอมต ิดต ั้ง 1,967,900 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ด ูกร ุป(ไทยแลนด) จ ําก ัด 1,965,900 บร ิษ ัท ด ูกร ุป(ไทยแลนด) จ ําก ัด '1,965,900 60 ว ัน 30-ม.ค.-62 31-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

22/2562 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลแบบท ี่1จ ํานวน30เคร ื่อง 660,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เอส พ ีว ีไอ จ ําก ัด (มหาชน) 497,550 บร ิษ ัท เอส พ ีว ีไอ จ ําก ัด(มหาชน) 497,550 30 ว ัน 31-ม.ค.-62 2-ม ี.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด 522,267

23/2562 คร ุภ ัณฑประกอบหองเร ียนด ิจ ิตอล จ ํานวน 1 ช ุด 4,382,500 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ไอ-แซฟคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 4,352,500 บร ิษ ัท ไอ-แซฟคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 4,352,500 120 ว ัน 31-ม.ค.-62 31-พ.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

 หางห ุนสวนจ ําก ัด ซาวด แอสเซท 4,370,500

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

 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 ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2562 

ประจ ําเด ือน มกราคม 2562

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา


