
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C33/2562 จางปร ับปร ุงท ัศน ียภาพ ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดระนอง 3,000,000.00   รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด เอก เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เซอรว ิส บร ิษ ัท ด ี แอนด พ ี เทเลคอม จ ําก ัด 2,995,000.00 บร ิษ ัท ด ี แอนด พ ี เทเลคอม จ ําก ัด 2,995,000.00 120 26 เม.ย 2562 24 ส.ค 2562 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด น ันทวรรณ คอนกร ีต

บร ิษ ัท ซ ี.เอส อ ินท ิเกรตเต ็ด โซล ูช ั่น จ ําก ัด

ร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท สยามเซฟ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ุมราษฎร ว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ี แอนด พ ี เทเลคอม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศ ักร ินทร กอสราง 2017 จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.อ ิเล ็กตร ิกส จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิณทองพ ัทล ุงการโยธา

C34/2562 จางบร ิการด ูแลร ักษาความปลอดภ ัยและงานจราจร ระยะเวลาต ั้งแต 1 พฤษภาคม 2562 ถ ึง 30 ก ันยายน 2562  1,183,000.00   รายได เฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอ ็ม วาย เซอรว ิส จ ําก ัดบร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอ ็ม วาย เซอรว ิส จ ําก ัด1,470,000.00 บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอ ็ม วาย เซอรว ิส จ ําก ัด 1,183,000.00 153 30 เม.ย 2562 30 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนาม

ในส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

ประจ ําเด ือน เมษายน 2562

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

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    โดย

ส ับเขป

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ว ันครบส ัญญา ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา



 

38/2562 อ ุปกรณกระจายส ัญญาณระบบเคร ือขายคอมพ ิวเตอร 1,444,500 รายได e-bidding บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด 770,000 บร ิษ ัท ซ ิสเนคอ ินฟอเมช ั่น 760128 30 ว ัน 05/04/2562 05/05/2562 ราคาต ่ําส ุด

 บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 760128

บร ิษ ัท ก ูดพอยท ซ ีเค ียวร ิต ี้ ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 522,000

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด 758,900

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  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  ราคาท ี่เสนอ

ประจ ําเด ือน เมษายน 2562

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป


