
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C65/2563 จางปร ับปร ุงหองเร ียนปร ิญญาเอกสาขาศ ิลปะการแสดง   ช ั้นใตด ิน 1,900,000.00       รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ด ีไซน แมเน ีย จ ําก ัด  บร ิษ ัท ด ีไซน แมเน ีย จ ําก ัด  1,894,835.36           บร ิษ ัท ด ีไซน แมเน ีย จ ําก ัด  1,894,835.36        60 3 ส.ค 2563 2 ต.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ม ิวส อารต ด ีไซน จ ําก ัด  บร ิษ ัท ม ิวส อารต ด ีไซน จ ําก ัด  2,054,475.51           

บร ิษ ัท ค ิวดอส เดดคอร จ ําก ัด  บร ิษ ัท ค ิวดอส เดดคอร จ ําก ัด  1,988,211.61           

C66/2563 จางปร ับปร ุงหองส ําน ักงาน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา   1,500,000.00       รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก 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 1,493,000.00           บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส  แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 1,493,000.00        45 7 ส.ค 2563 21 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม  หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด 1,511,000.00           

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 1,505,000.00           

C67/2563 จางปร ับปร ุงระบบน ้ําบาดาล มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  2,000,000.00       รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด สห ัสช ัย 2511 หางห ุนสวนจ ําก ัด สห ัสช ัย 2511 1,997,000.00           หางห ุนสวนจ ําก ัด สห ัสช ัย 2511 1,997,000.00        90 7 ส.ค 2563 9 ต.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม  หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 2,100,000.00           

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 2,000,000.00           

C68/2563 จางปร ับปร ุงตกแตงอาคารศร ีจ ุฑาภา ช ั้น 1 และช ั้น 2 ร  4,000,000.00       รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 3,985,000.00           บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 3,985,000.00        50 17 ส.ค 2563 6 ต.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

พรอมคร ุภ ัณฑประกอบอาคา บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ิเด ีย จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ิเด ีย จ ําก ัด 3,990,000.00           

บร ิษ ัท อ ิทธ ิ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ิทธ ิ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 3,995,000.00           

C69/2563 จางพ ิมพค ูม ือน ักศ ึกษา ประจ ําป 2563 1,116,000.00       งบแผนด ิน ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทาฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 1,116,000.00           ฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา1,116,000.00        30 21 ส.ค 2563 19 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

C70/2563 จางส ํารวจอาคารพ ิสม ัยพ ิมลส ัตย อาคาร 44 830,000.00         รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด 818,550.00             บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด 818,550.00           30 31 ส.ค 2563 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ส ิร ิน ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท ส ิร ิน ด ีไซน จ ําก ัด 821,225.00             

บร ิษ ัท อ ินเตอร สเปช เดคคอรเรท ีฟ จ ําก ัด(สนญ) บร ิษ ัท อ ินเตอร สเปช เดคคอรเรท ีฟ จ ําก ัด(สนญ) 828,000.00             

ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ส ิงหาคม  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

 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



 

36/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลแบบท ี่ ๒ 3,400,000 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท เดอะอ ินฟน ิต ี้ ดาตา จ ําก ัด บร ิษ ัท เดอะอ ินฟน ิต ี้ ดาตา จ ําก ัด 3,381,200 บร ิษ ัท เดอะอ ินฟน ิต ี้ ดาตา จ ําก ัด 3,381,200 60 ว ัน 13/8/2563 12/10/2563 ราคาต ่ําส ุด

จ ํานวน 40 เคร ื่อง และเคร ื่องคอมพ ิวเตอรแท ็บเล ็ต (IPAD) บร ิษ ัท คอนม ีราวเทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท คอนม ีราวเทรดด ิ้ง จ ําก ัด

จ ํานวน 100 เคร ื่อง บร ิษ ัท ค ุณาไทย จ ําก ัด บร ิษ ัท ค ุณาไทย จ ําก ัด

37/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรชน ิดพกพา จ ํานวน 835 เคร ื่อง 6,592,325 รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท แอพล ิเทคโซล ูช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท แอพล ิเทคโซล ูช ั่น จ ําก ัด 6,592,325 บร ิษ ัท แอพล ิเทคโซล ูช ั่น จ ําก ัด 6,592,325 15 ว ัน 13/8/2563 28/08/2563 ราคาต ่ําส ุด

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ส ิงหาคม  2563

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

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


