
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C20/2563 จางพ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื่อการบร ิหารจ ัดการขอม ูลขนานใหญใหสามารถเช ื่อมโยงระบบบร ิหารงานบ ุคคล ระบบงบประมาณ พ ัสด ุ การเง ิน บ ัญช ีกองท ุน ระบบงานทะเบ ียนเพ ื่อบร ิหารการศ ึกษา ระบบงานว ิจ ัยและระบบงานประก ันค ุณภาพ ระยะท ี่ ๑ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 46,000,000.00    รายได  ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด 45,988,600.00     บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด 45,988,600.00               290 2 ธ.ค 2562  16 ก.ย 2563  ราคาต ่ําส ุด 

บร ิษ ัท เอ-โฮสต จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ-โฮสต จ ําก ัด 47,989,500.00     

บร ิษ ัท ว ิสดอม วาสท จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ิสดอม วาสท จ ําก ัด 48,995,300.00     

C21/2563 จางปร ับปร ุงส ําน ักงานอธ ิการบด ี ช ั้น 4 2,600,000.00     รายได  ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 2,635,390.23       หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 2,596,741.46                 60  11 ธ.ค 2562   2 ก.พ 2563  ราคาต ่ําส ุด 

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 2,616,541.62       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 2,596,741.46       

C22/2563 จางปร ับปร ุงพ ื้นท ี่ดาดฟา อาคาร 34  5,000,000.00     รายได  ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 5,073,434.93       หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 4,990,000.00                 45 11 ธ.ค 2562   25 ม.ค 2563  ราคาต ่ําส ุด 

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 5,034,738.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 4,990,000.00       

ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ธ ันวาคม  2562

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



 

3/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับการเร ียนการสอนดานกราฟฟก 3,491,838 รายได e-bidding บร ิษ ัท อ ีเก ิ้ล ออฟฟช ม ีเด ีย จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ีเก ิ้ล ออฟฟช ม ีเด ีย จ ําก ัด 3,495,800.00 บร ิษ ัท อ ีเก ิ้ล ออฟฟช ม ีเด ีย จ ําก ัด 3,491,838.00   120 ว ัน 18/12/2562 16/04/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด 3,491,838.00

บร ิษ ัท ว ันพล ัส ฮ ับ จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ันพล ัส ฮ ับ จ ําก ัด 3,499,300.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด ควอล ิท ี ไอท ี เซอรว ิส

 บร ิษ ัท โอเช ี่ยนการเดน คอรปอเรท จ ําก ัด

บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด

 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 เอกซคอม โอเอ จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินฟอรเจนดาตาซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัทอ ินเทกร ิท ิ เมเนจเมนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย เซ ็นเตอร คอมโพเนนท พารท จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

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

 เค.บ ี.เอ ็ม.เทคโนโลย ี่ส

บร ิษ ัท ว ิซ เวนเดอร จ ําก ัด

 แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

4/2563 อ ุปกรณเคร ือขายไรสายและอ ุปกรณกระจายส ัญญาณ 1,790,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท ซ ันดาตาคอมม จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ันดาตาคอมม จ ําก ัด 1,798,000.00       บร ิษ ัท ซ ันดาตาคอมม จ ําก ัด 1,798,000.00   120 ว ัน 18/12/2563 17/03/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซ ิสเต ็ม เอส จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเต ็ม เอส จ ําก ัด 1,829,000.00       

บร ิษ ัท ร ิโก (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิต ี้ เทค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ูซ ีไอ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

 บร ิษ ัท ออล แลนเน ็ต จ ําก ัด

 บร ิษ ัท ย ูน ิเวอรแซล เน ็ทคอม โซล ูช ั่นส จ ําก ัด

 บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท บอนด แอล. คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ออลโมเด ิรนเทคโนโลย ี จ ําก ัด

 บร ิษ ัท เบสทค ิวพ ีกร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ปลาท ูดอทคอม จ ําก ัด

บร ิษ ัท จ ีก ูด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เทคซ ิกซต ี้ไฟว จ ําก ัด

6/2563 ระบบการเร ียนการสอนทางไกลผานเคร ือขายอ ินเตอรเน ็ตแบบ 4.395,000 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 4,395,000.00       บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 4,395,000.00   30 ว ัน 25/12/2562 24/1/2563 ราคาต ่ําส ุด

Hyper-Converged พรอมอ ุปกรณ บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม บ ี ร ัชดาเซลล จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ี เอ ็ม บ ี ร ัชดาเซลล จ ําก ัด 4,398,000.00       

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด 4,400,000.00       

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2563 

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 จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

ประจ ําเด ือน ธ ันวาคม  2562

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ


