
 

 

C23/2563 จางปร ับปร ุงหองส ําน ักงานกองนโยบายและแผน 1,900,000.00    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 1,898,000.00         บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 1,898,000.00      30 10 ม.ค 2563 9 ก.พ 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 1,917,365.11         

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 1,915,520.05         

C24/2563 จางออกแบบโครงการปร ับปร ุงผ ิวถนนภายใน ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  300,000.00      รายได ว ิธ ิเช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด 299,900.00           บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด 299,900.00        30 11 ม.ค 2563 9 ก.พ 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท อารค ิเน ็ท จ ําก ัด บร ิษ ัท นพ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 250,000.00           

บร ิษ ัท นพ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด 300,000.00           

บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด 270,000.00           

บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด

C25/2563 จางออกแบบอาคารศ ูนยปฏ ิบ ัต ิการก ีฬาอเนกประสงค  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม  2,700,000.00    รายได ว ิธ ิเช ิญชวนท ั่วไป
บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด

2,697,000.00         
บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด

2,697,000.00      60 11 ม.ค 2563 10 ม ี.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด เอสโซว ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด เอสโซว ิเอทส 

จ ําก ัด
2,700,000.00         

บร ิษ ัท พ ี เอส เอ ็ม ซ ี จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี เอส เอ ็ม ซ ี จ ําก ัด 2,700,000.00         

บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด บร ิษ ัท หน ึ่งแปด ด ีไซน จ ําก ัด 2,700,000.00         

บร ิษ ัท หน ึ่งแปด ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด 2,700,000.00         

บร ิษ ัท อารค ิเน ็ท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด 2,500,000.00         

บร ิษ ัท นพ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด -                     

บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด -                     

บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด -                     

C26/2563 จางทาส ีอาคาร 32 และอาคาร 34   1,200,000.00    รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอเว ิรค หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอเว ิรค 1,199,220.00         หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอเว ิรค 1,199,220.00      30 15 ม.ค 2563 15 ก.พ 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 1,294,896.90         

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 1,248,101.25         

C27/2563 จางปร ับปร ุงทางเทาบร ิเวณภายใน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา    1,930,000.00    รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 1,924,616.13         หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 1,924,616.13      30 15 ม.ค 2563 15 ก.พ 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 1,943,638.54         

เอก วรานนทการชางและโฆษณา เอก วรานนทการชางและโฆษณา 1,956,041.26         

C28/2563 จางออกแบบทางเด ินม ีหล ังคา  (Cover way) ภายใน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม300,000.00      รายได ว ิธ ิเช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด 298,000.00           บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด 298,000.00        60 11 ม.ค 2563 10 ม ี.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ทร ิปเปล อ ินสเปคเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท หน ึ่งแปด ด ีไซน จ ําก ัด 300,000.00           

บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด เอสโซว ิเอทส จ ําก ัด 300,000.00           

บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด
บร ิษ ัท เอ ็ม เจ อาร แมนเนจเมนท จ ําก ัด

300,000.00           

บร ิษ ัท หน ึ่งแปด ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท เอท ีเอ ็น ท ีม จ ําก ัด 290,000.00           

บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด -                     

บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด เอสโซว ิเอทส จ ําก ัด -                     

C29/2563 จางปร ับปร ุงหองตรวจสอบภายในและหล ังคาโรงชาง   900,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ส.บ ุญเร ือง กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ส.บ ุญเร ือง กร ุป จ ําก ัด 900,000.00           บร ิษ ัท ส.บ ุญเร ือง กร ุป จ ําก ัด 900,000.00        30 24 ม.ค 2563 23 ก.พ 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด สนธยา อ ิเล ็คทร ิค หางห ุนสวนจ ําก ัด สนธยา อ ิเล ็คทร ิค 920,645.00           

บร ิษ ัท อ ีพ ีเอ ็มอ ี คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ีพ ีเอ ็มอ ี คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 925,412.18           

C30/2563 จางปร ับปร ุงระบบภายใน ช ั้น 4 อาคาร 32 2,836,000.00    รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท สเกต เน ็ตเว ิรคส อ ินต ิเกรเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท สเกต เน ็ตเว ิรคส อ ินต ิเกรเตอร จ ําก ัด 2,782,000.00         บร ิษ ัท สเกต เน ็ตเว ิรคส อ ินต ิเกรเตอร จ ําก ัด 2,782,000.00      30 24 ม.ค 2563 23 ก.พ 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ควอล ิต ี้ เอซ จ ําก ัด บร ิษ ัท ควอล ิต ี้ เอซ จ ําก ัด 2,835,500.00         

บร ิษ ัท ซ ันดาตาคอมม จ ําก ัด -                     

ว ันท ี่ลงนามในส ัญญา ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน มกราคม 2563
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5/2563 กลองวงจรปด 738,032.50 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ออโตซ ิค ิวร ิต ี้เทคโนโลย ี จ ําก ัด บร ิษ ัท ออโตซ ิค ิวร ิต ี้เทคโนโลย ี จ ําก ัด 738,032.50         บร ิษ ัท ออโตซ ิค ิวร ิต ี้เทคโนโลย ี จ ําก ัด 738,032.50      30 ว ัน 07/01/2563 07/02/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท สยามอ ินเตอรเซนเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท สยามอ ินเตอรเซนเตอร จ ําก ัด 1.236,920

บร ิษ ัท ภ ีระพงศ คอนสตร ัคช ั่น แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท ภ ีระพงศ คอนสตร ัคช ั่น แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 985,577.00         

7/2563 รถน ั่งสวนกลาง จ ํานวน 1 ค ัน 850,000 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท โตโยตา เม ืองนนท จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา เม ืองนนท จ ําก ัด 850,000.00         บร ิษ ัท โตโยตา เม ืองนนท จ ําก ัด 850,000.00      30 ว ัน 30/01/2563 20/02/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตากาญจนเทพ จ ําก ัด 869,000.00

บร ิษ ัท โตโยตา เอกน ิม ิตไทย จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา เอกน ิม ิตไทย จ ําก ัด 879,000.00         

8/2563 ขอสอบ Oxford Online Placemrnt Test 2,000,000 รายได เฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท ซ ีเอ ็ดย ูเคช ั่น จ ําก ัด (มหาชน) บร ิษ ัท ซ ีเอ ็ดย ูเคช ั่น จ ําก ัด (มหาชน) 2,000,000.00       บร ิษ ัท ซ ีเอ ็ดย ูเคช ั่น จ ําก ัด (มหาชน) 2,000,000.00   30 ว ัน 24/02/2563 24/03/2563 ราคาต ่ําส ุด

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

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 ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2563

ประจ ําเด ือน มกราคม 2563


