
 

 

 

 

 

 

C23/2564 จางจ ัดภาษาอ ังกฤษน ักเร ียนช ั้นม ัธยมศ ึกษา ปท ี่ 1-6 ประจ ําปการศ ึกษา 2563 1,012,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ไอเอสเอท ี จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอเอสเอท ี จ ําก ัด 1,012,000.00       บร ิษ ัท ไอเอสเอท ี จ ําก ัด 1,012,000.00       30 6 พ.ย 2563 5 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ุมมาล ี เซอรว ิส หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ุมมาล ี เซอรว ิส 1,099,425.00       

บร ิษ ัท อ ัมส ัม เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ัมส ัม เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด 1,025,000.00       

C24/2564 จางกอสรางปร ับปร ุงศ ูนยหองปฏ ิบ ัต ิการและหองเร ียนเพ ื่อผล ิตนว ัตกรรม 40,000,000.00    แผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 39,759,000.00      บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 39,759,000.00     240 13 พ.ย 2563 10 ก.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

ทางเทคโนโลย ีและการออกแบบ บร ิษ ัท ท ี ท ี คอนสทร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ี ท ี คอนสทร ัคช ั่น จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด 39,890,000.00      

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ัณกมล กอสราง

C25/2564 จางปร ับปร ุงศ ูนยฝกปฏ ิบ ัต ิการทางท ักษะว ิชาช ีพการโรงแรมและการทองเท ี่ยว  35,000,000.00    แผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 34,699,000.00      บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 34,699,000.00     240 23 พ.ย 2563 21 ก.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

คณะมน ุษยศาสตรและส ังคมศาสตร มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา . บร ิษ ัท โมด ูลลา ด ีไซน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท โมด ูลลา ด ีไซน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท แอ ็ดวานซ เทคโนโลย ี คอนแทรคต ิ้ง จ ําก ัด 34,795,000.00      

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ี เค พ ี อ ินเทลล ิเจนท หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ี เค พ ี อ ินเทลล ิเจนท -                   

C26/2564 จางปร ับปร ุงหองว ิจ ัยและฝกอบรมเฉพาะทาง ส ังคมผ ูส ูงว ัย พรอมคร ุภ ัณฑประกอบ 10,982,400.00    แผนด ิน e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป 10,886,000.00      หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป 10,886,000.00     120 23 พ.ย 2563 23 ม ี.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอฟ.อาร.พ ี. อ ินด ัสตร ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท เอฟ.อาร.พ ี. อ ินด ัสตร ี้ จ ําก ัด 10,561,020.34      

บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด -                   

C27/2564 จางปร ับปร ุงระบบอ ัคค ีภ ัยและระบบส ุขาภ ิบาล อาคารศ ูนยแหงความเปนเล ิศ  ในการด ูแลผ ูส ูงอาย ุ 3,840,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป 3,824,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิกเซอรคารพ กร ุป 3,824,000.00       90 23 พ.ย 2563 21 ก.พ 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอกะ นานา จ ําก ัด บร ิษ ัท เอกะ นานา จ ําก ัด 3,913,000.00       

บร ิษ ัท เอฟ อาร พ ี อ ินด ัสตร ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท เอฟ อาร พ ี อ ินด ัสตร ี้ จ ําก ัด 3,840,000.00       

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน พฤศจ ิกายน  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 ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา



 

5/2564 คร ุภ ัณฑประกอบอาคารหอพ ักน ักศ ึกษา 1,286,696.40 รายได ค ัดเล ือก บร ิษ ัท เฟอรนว ูด จ ําก ัด บร ิษ ัท เฟอรนว ูด จ ําก ัด 1,286,696.40 บร ิษ ัท เฟอรนว ูด จ ําก ัด 1,286,696.40 15 ว ัน 18/11/2563 03/12/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด 1,424,063

บร ิษ ัท ร ัฟเนค จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ัฟเนค จ ําก ัด 1,318,240

6/2564 เคร ื่องว ัดส ัญญาณไฟฟากลามเน ื้อแบบไรสาย จ ํานวน 1 เคร ื่อง 1,605,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ท ีซ ี ไซแอนด จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ีซ ี ไซแอนด จ ําก ัด 1,600,000 บร ิษ ัท ท ีซ ี ไซแอนด จ ําก ัด 1,600,000 90 ว ัน 02/11/2563 29/11/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ช ิงห ัว อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด บร ิษ ัท ช ิงห ัว อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด 1,603,800

7/2564 ห ุนจ ําลอง จ ํานวน 3 รายการ 2,242,300 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท โฟรด ี.อ ี.เอ ็ม.จ ําก ัด บร ิษ ัท โฟรด ี.อ ี.เอ ็ม.จ ําก ัด 2,198,000 บร ิษ ัท โฟรด ี.อ ี.เอ ็ม.จ ําก ัด 2,198,000 120 ว ัน 23/11/2563 23/03/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอดด ูเคช ั่น แอนด อ ีคว ิปเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอดด ูเคช ั่น แอนด อ ีคว ิปเมนท จ ําก ัด 2240,000

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนทว ีทร ัพยการคา หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนทว ีทร ัพยการคา 2130,185

8/2564 ช ุดทดลองการเล ี้ยวแบนของแสงเลเซอรฯ จ ํานวน 1 ช ุด 625,100 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ล ิม ิเต ็ด ซาน จ ําก ัด บร ิษ ัท ล ิม ิเต ็ด ซาน จ ําก ัด 610,000 บร ิษ ัท ล ิม ิเต ็ด ซาน จ ําก ัด 610,000 150 ว ัน 30/11/2563 29/04/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เจนเนอร ัล แมชเทค จ ําก ัด บร ิษ ัท เจนเนอร ัล แมชเทค จ ําก ัด 619,000

9/2564 ช ุดคร ุภ ัณฑหองปฎ ิบ ัต ิการเพาะเล ี้ยงเซลลจ ํานวน 1 ช ุด 6,800,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 6,759,000 บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 6,759,000 150 ว ัน 30/11/2563 29/04/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ด ี แอนด พ ี เทเลคอม จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ี แอนด พ ี เทเลคอม จ ําก ัด 6,780,000

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ  ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

ประจ ําเด ือน พฤศจ ิกายน 2563

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา


