
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C28/2564 จางปร ับปร ุงหองส ันทนาการ เพ ื่อการศ ึกษา Co-working Space 8,000,000.00      แผนด ิน ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท พงษพ ิชญชา เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท พงษพ ิชญชา เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 7,824,136.02       บร ิษ ัท พงษพ ิชญชา เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง 7,824,136.02       100 29 ธ.ค 2563 8 เม.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

นายพงศธร เหลาน ิธ ิช ัย นายพงศธร เหลาน ิธ ิช ัย 7,890,752.60       แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

นายอรรถพล พองจ ําปา นายอรรถพล พองจ ําปา 7,954,657.05       

ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ธ ันวาคม  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



 

 

 

 

10/2564 ช ุดเตร ียมและท ําแหงสารภายใตสภาวะแชเย ือกแข ็งจ ํานวน 1 ช ุด 2,500,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 2,498,450 บร ิษ ัท เบคไทย กร ุงเทพอ ุปกรณเคม ีภ ัณฑ จ ําก ัด 2,498,450 90ว ัน 3/12/2563 03/03/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นาโนเทค อ ินเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท นาโนเทค อ ินเตอร จ ําก ัด 2,749,900

บร ิษ ัท ซายนเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด

บร ิษ ัท แล ็บ โฟก ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ูช ิ (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ล ักซ เทคโนเวช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ูแอนดว ี โฮลด ิ้ง(ไทยแลนด) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ี.เอส.เอ.21

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนทว ีทร ัพยการคา

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

11/2564 โตะปฏ ิบ ัต ิการกลาง จ ํานวน 6 ต ัว 1,020,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบ ิล จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบ ิล จ ําก ัด 747,900 บร ิษ ัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบ ิล จ ําก ัด 747,900 90ว ัน 14/12/2563 14/03/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ออฟฟเช ียล อ ีคว ิปเมนท แมน ูแฟคเจอร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ออฟฟเช ียล อ ีคว ิปเมนท แมน ูแฟคเจอร ิ่ง จ ําก ัด 760,000

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธรรมาธ ิปไตย๙

บร ิษ ัทสวยสมพลเอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

บร ิษ ัท เยนเนอร ัล อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด

บร ิษ ัทไทยพ ัฒนาคร ุภ ัณฑจ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทยไดโซอ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท บร ิบ ูรณก ิจ 1988 จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรน ิเจอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.แอล.ออฟฟซ เฟอรน ิเจอร จ ําก ัด

บร ิษ ัทแอดวานซออโตแคดจ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ี่ยมเฟอรน ิช ิ่งและกอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพรส ควอล ิต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ-บ ิ๊คส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ก ิจร ุงโรจน ซ ัพพลาย จ ําก ัด

วงเง ินในส ัญญา
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 ธ ันวาคม 2563

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก



 

 

 

 

 

 

 

บร ิษ ัท ซ ีซ ีท ีว ี (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท แบด แอทท ิท ูด จ ําก ัด

บร ิษ ัท บรรเจ ิด โปรด ักส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไฟเบอร ร ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอท ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟวเจอร ด ีไซน(ประเทศไทย)จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทยโปรกร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัทบ ีท ี-ฟบ ูล ิค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เวลล ด ัน เอ ็นย ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ูแอนดว ี โฮลด ิ้ง(ไทยแลนด) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ี.เอส.เอ.21

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิลลา คอนซ ัลแทนทแอนดร ีโนเวช ั่น

บร ิษ ัท เอ ็ม.ท ี.โปร เดคคอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท บางกอก ซ ุปเปอรล ีนเอ ็นย ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ินเนอร เฟอรน ิค จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็ม พรอสเพอร ิท ี แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

หางห ุนสวนจ ําก ัด สามช ัยเจร ิญซ ัพพลาย

บร ิษ ัท แมค คล ีน โซล ูช ั่นส แอนด เซอรว ิสเซส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฟสทอ ินด ัสเตร ียลโปรด ักส (1990) จ ําก ัด

บร ิษ ัท มหานครร ุงเร ืองโฮลด ิ้ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ศร ีน ิตยส ุร ินทร

หางห ุนสวนจ ําก ัด แอล ไอ ซ ี อ ุปกรณ ( 1999 )

บร ิษ ัท เพชรร ัตน อ ินด ัสต ี้ จ ําก ัด

หจก.เอสซ ีซ ีโปรเกรสช ั่น เมด ิคอลอ ิคว ิปเมนต

บ ี.ซ ี.เอฟ อ ุตสาหกรรมเฟอรน ิเจอร

บร ิษ ัท เจ.คลาส คอมเมอเช ี่ยล จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ูไนเต ็ด เอเช ีย เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซลแม ็กซ เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอพพล ิแอนซ แอนด เซฟต ี้ (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท หน ึ่งสยาม ว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

ไฮเวย การพาณ ิชย โดย นายปธาน ิน ประท ีป ณ ถลาง



 

12/2564 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลแบบท ี่2จ ํานวน150เคร ื่อง 4,500,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท น ิวเทคซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิวเทคซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 3274,200 บร ิษ ัท น ิวเทคซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 3,274,200 60ว ัน 15/12/2563 13/02/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เบส โซล ูช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด บร ิษ ัท เบส โซล ูช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด 4,000,000

บร ิษ ัท คอมพ ิวเตอรโปรด ักสย ูไนเต ็ด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามอ ินท ิเกรเต ็ดเทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินฟอรเจนดาตาซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท อะก ูดพล ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โมเด ิรนเซฟ อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอมพแคส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทเกอร เน ็ตเว ิรคก ิ้ง แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสว ีโอเอ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีปกร 2014

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ว ิซ เวนเดอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไมโคร ซ ิสเต ็ม คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

13/2564 รถยนตโดยสารขนาดไมเก ิน7ท ี่น ั่ง จ ํานวน 1 ค ัน 4,081,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตา เค.มอเตอร ผ ูจ ําหนายโตโยตาจ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา เค.มอเตอร ผ ูจ ําหนายโตโยตาจ ําก ัด 4,078,000 บร ิษ ัท โตโยตา เค.มอเตอร ผ ูจ ําหนายโตโยตา จ ําก ัด 4,078,000  90ว ัน 21/12/2563 21/03/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตา บางกอก จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา บางกอก จ ําก ัด 4,079,500

บร ิษ ัท โตโยตา เอ ็มไพรส จ ําก ัด

14/2564 ขอสอบOxford Online Placement Test (2021) 2,000,000 งบประมาณ ว ิธ ี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 30ว ัน 21/12/2563 20/01/2564 ราคาต ่ําส ุด

16/2564 เคร ื่องปฎ ิกรณในหองปฎ ิบ ัต ิการส ําหร ับงานว ิจ ัยดานเวชส ําอาง 1,320,000 งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท เอช.ว ี.ท ี.ซ ัพพลาย จ ําก ัด บร ิษ ัท ก ิตต ิส ิทธ ิ์ เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด 1,318,000 บร ิษ ัท ก ิตต ิส ิทธ ิ์เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด 1,318,000 120ว ัน 25/12/2563 24/04/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ก ิตต ิส ิทธ ิ์ เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอช.ว ี.ท ี.ซ ัพพลาย จ ําก ัด 1,320,000

บร ิษ ัท เอสพ ีซ ี อารท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด


