
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C34/2564

จางโครงการปร ับปร ุงหองเร ียนและส ําน ักงาน พรอมคร ุภ ัณฑประกอบว ิทยาล ัยโลจ ิสต ิกสและซ ัพพลาย

เชน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว ิทยาเขตนครปฐม 3,800,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด 3,789,000.00       บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด 3,789,000.00                 90 19 ม ี.ค 2564 17 ม ิ.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บ ี.เค. ร ุงเร ือง จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ี.เค. ร ุงเร ือง จ ําก ัด 3,797,794.76       

บร ิษ ัท คอนสตร ัคช ั่น เอ ็กคล ูซ ีฟเนส จ ําก ัด บร ิษ ัท คอนสตร ัคช ั่น เอ ็กคล ูซ ีฟเนส จ ําก ัด 3,798,935.68       

C35/2564 จางปร ับปร ุงส ําน ักงานคณบด ีคณะว ิทยาการจ ัดการ 4,699,840.00      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 4,682,000.00       บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 4,682,000.00                 90 25 ม ี.ค 2564 23 ม ิ.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท น ิธ ิกร ๒๕๔๙ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร ๒๕๔๙ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 4,691,437.05       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 4,699,000.00       

วงเง ินในส ัญญา
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  ม ีนาคม  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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/2564 รถยนตโดยสาร(ด ีเซล) ขนาดไมเก ิน ๖ ท ี่น ั่ง จ ํานวน ๑ ค ัน 2,000,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตา ล ิบรา จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด 1,999,000 บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด 1,999,000 60 ว ัน 1 ม ีนาคม 2564 30 เมษายน 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิวอ ุดมช ัยทรานสปอรต จ ําก ัด

19/2564 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรแท ็ปเล ็ต จ ํานวน 157 เคร ื่อง 3,925,000 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 3,909,300 บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 3,909,300 90 ว ัน 10 ม ีนาคม 2564 8 ม ิถ ุนายน 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท น ีโอ อ ีล ิท จ ําก ัด บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด 3,939,130

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด บร ิษ ัท น ีโอ อ ีล ิท จ ําก ัด 3,925,000

 เหต ุผลท ี่

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ วงเง ิน แหลงเง ิน  ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา ระยะเวลา ว ันท ี่ลงนามใน ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2564 

ประจ ําเด ือน  ม ีนาคม  2564



 


