
 

 

 

 

 

C31/2563 จางโครงการจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  1,300,000.00     รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง Qs Quacquarelli Symonds Limited Qs Quacquarelli Symonds Limited 1,300,000.00       Qs Quacquarelli Symonds Limited 1,300,000.00      180 13 ก.พ 2563 11 ส.ค 2563  -

(QS World University Ranking : QS Stars) 

C32/2563 จางปร ับปร ุงหองประช ุมและบร ิเวณเคาเตอรเซอรว ิสดานหนา 2,600,000.00     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 2,574,955.00       บร ิษ ัท สเกต เน ็ตเว ิรคส อ ินต ิเกรเตอร จ ําก ัด 2,574,955.00      90 14 ก.พ 2563  14 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ของส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ อาคาร 31 ช ั้น 2 บร ิษ ัท ควอล ิต ี้ เอซ จ ําก ัด บร ิษ ัท ควอล ิต ี้ เอซ จ ําก ัด 2,589,935.00       

บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด 2,585,013.00       

C33/2563 จางปร ับปร ุงถนนลาดยางแอสฟลท(Asphalt)   15,000,000.00    รายได e-bidding บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 14,980,000.00      บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 14,980,000.00     180 14 ก.พ 2563  12 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม บร ิษ ัท เสร ิฐการโยธา จ ําก ัด บร ิษ ัท ช ินาภ ัค คอนกร ีต จ ําก ัด  -

หางห ุนสวนจ ําก ัดณรงคศ ักด ิ์ มาร ีก ัน แอนด ซ ัน บร ิษ ัท โปร เอว ี จ ําก ัด 14,995,000.00      

บร ิษ ัท ปาลม คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรเจ ็กท อ ินเตอรเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอคอน สมารท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีไลทต ิ้ง อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท ก ิม แซ จ ุย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด โคราชพ ัฒนะ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนนวพร

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทาพระคอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด จต ุช ัยร ุงเร ืองกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

หางห ุนสวนจ ําก ัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

บร ิษ ัท ช ินาภ ัค คอนกร ีต จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี เอส ด ี คอนสตร ัคช ั่น 2011 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร

บร ิษ ัท โตว ันทรานสปอรต จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศ ิร ิไพบ ูลย พ ัฒนาการ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ุมราษฎร ว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปร เอว ี จ ําก ัด

นาทระเบ ียบ

 เหต ุผลท ี่ค ัดเล ือก   

 โดยส ับเขป
 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ
ว ันท ี่ลงนามในส ัญญา ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ก ุมภาพ ันธ 2563

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง
วงเง ินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

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



 
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 บร ิษ ัท ซ ีเอ ็ดย ูเคช ั่น จ ําก ัด (มหาชน) 2,000,000 30 ว ัน 24/02/2563 24/03/2563 ราคาต ่ําส ุด

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

ประจ ําเด ือน ก ุมภาพ ันธ 2563

 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  2563 

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


