
 

 

C31/2564 จางปร ับปร ุงผ ิวถนนทางเขาออก มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 10,000,000.00    รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 9,990,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 9,990,000.00       180 15 ก.พ 2564 14 ส.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม 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 10,000,000.00      

หางห ุนสวนจ ําก ัด สามพระยา 2006 กอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด สามพระยา 2006 กอสราง 10,500,000.00      

C32/2564 จางบ ําร ุงและด ูแลร ักษาระบบศ ูนยขอม ูลอ ิเล ็กทรอน ิกส Data Center 925,000.00        รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท เน ็ตมารค (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท เน ็ตมารค (ประเทศไทย) จ ําก ัด 909,500.00          บร ิษ ัท เน ็ตมารค (ประเทศไทย) จ ําก ัด 909,500.00         224 18 ก.พ 2564 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

และหองกระจายส ัญญาณหล ักประจ ําต ึก บร ิษ ัท ด ีด ีไอ จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีด ีไอ จ ําก ัด 918,060.00          

บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด 919,986.00          

C33/2564 จางปร ับปร ุงหอง 1721,1731,1732 อาคาร 17 (หอประช ุมส ุน ันทาน ุสรณ) 1,284,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด 1,275,300.00       บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด 1,275,300.00       15 24 ก.พ 2564 11 ม ี.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ณ ิบ คอรป จ ําก ัด บร ิษ ัท ณ ิบ คอรป จ ําก ัด 1,283,300.00       

บร ิษ ัท เอสเอ ็น อ ินเตอร คอนเน ็กช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท เอสเอ ็น อ ินเตอร คอนเน ็กช ั่น จ ําก ัด 1,279,000.00       

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ก ุมภาพ ันธ  2564

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


