
 

 

 

 

 

 

C41/2562 จายถายภาพหม ูบ ัณฑ ิต ประจ ําป 2562 3,331,200.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท น ิวซาลอน 1999 จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิวซาลอน 1999 จ ําก ัด 3,220,160.00        บร ิษ ัท น ิวซาลอน 1999 จ ําก ัด 3,220,160.00      90 12 ม ิ.ย 2562 10 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

นายอ ํานวย ส ุกส ัญชาต ิไทย นายอ ํานวย ส ุกส ัญชาต ิไทย 3,886,400.00        

นายอ ําพล ทร ัพยจร ุณวงศ นายอ ําพล ทร ัพยจร ุณวงศ 4,164,000.00        

C42/2562 จางท ําโรงจอดรถ ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี 1,000,000.00      รายได E-bidding บร ิษ ัท ก ูดล ัค ซ ัพพลาย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท ก ูดล ัค ซ ัพพลาย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 830,000.00           บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 980,250.00         30 20 ม ิ.ย 2562 4 ส.ค 2562 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 980,250.00           

บร ิษ ัท ไชยประเสร ิฐร ุงเร ืองก ิจ จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม 1,000,000.00        

บร ิษ ัท เอสบ ี อ ิเล ็คทร ิค จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด โมเสคด ีไซนแอนดคอนสตร ัคช ั่น 999,888.00           

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทร ัพยธนากรณ ว ิศวกรรม

บร ิษ ัท บ ุตรบรรจง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอยรา สถาปตย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

บร ิษ ัท ฃ ี เอ ็ม เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 

หางห ุนสวนจ ําก ัด ก ิจร ุงร ักษ

หางห ุนสวนจ ําก ัด เสาวภาร ุงเร ืองก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดก ิจศ ิร ิว ุฒ ิ

หางห ุนสวนจ ําก ัด โมเสคด ีไซนแอนดคอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด แสงอาท ิตยทร ัพยเจร ิญ 999 

หางห ุนสวนจ ําก ัดยอดอร ุณเซ ็นเตอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ั่งม ีอน ันต

หางห ุนสวนจ ําก ัด จต ุช ัยร ุงเร ืองกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดหกส ิบสามการโยธา

บร ิษ ัท ด ับบล ิว.วาย.ว ัน.ทร ัพยร ุงเร ือง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ.นามพ ูน จ ําก ัด

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2562

ประจ ําเด ือน ม ิถ ุนายน 2562

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

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ



 

 

 

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 จ ําก ัด 760,128 30 ว ัน 05 เม.ย.2562 05 พ.ค. 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 760,128

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

39/2562 คร ุภ ัณฑเคร ื่องคอมพ ิวเตอรเพ ื่อการศ ึกษาและ 1,490,000 รายได ค ัดเล ือก บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 1,490,000.00 บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ีเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 1,490,000 30 ว ัน 13-พ.ค.-62 10-พ.ค.-62 ราคาต ่ําส ุด

เคร ื่องคอมพ ิวเตอรแมขายพรอมต ิดต ั้ง

40/2562 รถต ูโดยสาร ขนาด 12 ท ี่น ั่ง จ ํานวน 1 ค ัน 1,440,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 1,440,000 บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 1,440,000 30 ว ัน 27-พ.ค.-62 26-ม ิ.ย.-62 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด 1,443,000

ประจ ําเด ือน ม ิถ ุนายน 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

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


