
 

 

 

 

 

 

C34/2563 จางพ ัฒนาระบบฐานขอม ูลสารสนเทศเพ ื่อการบร ิหารและการต ัดส ินใจ (MIS)  1,000,000.00     รายได e-bidding บร ิษ ัท ซ ีซ ีเอ ็ม ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ีซ ีเอ ็ม ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด 822,500.00          บร ิษ ัท ซ ีซ ีเอ ็ม ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด 822,500.00        210  2 ม ี.ค 2563 28 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท อ ัลฟา-บ ี คอมพแอนดล ิงค จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ี ไวซ ไอท ี จ ําก ัด 850,000.00          

บร ิษ ัท เดอะแมปเปอร จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ัลฟา-บ ี คอมพแอนดล ิงค จ ําก ัด 917,846.00          

บร ิษ ัท เจ-บ ิ๊คส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เวอรชวล ล ีร ิคส จ ําก ัด 989,500.00          

บร ิษ ัท บ ีทามส โซล ูช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท โฟล ด ิจ ิท ัล จ ําก ัด

บร ิษ ัท บางกอก เว ็บ โซล ูช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท เจเอ ็ม แอนด เจเอ ็ม โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท โกอ ิ้งเจ ็ส จ ําก ัด

บร ิษ ัท รามอ ินทราซอฟต จ ําก ัด

บร ิษ ัท มอนสเตอร คอนเนค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ิ เอกซแพนช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอไจล แร ็พ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เวอรชวล ล ีร ิคส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิกมา ไนซ อ ินโนเวช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีด ี ซ ูพร ีม จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจเอ ็ม แอนด เจเอ ็ม โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ี ไวซ ไอท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซอฟทแวร แอดวานซ เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เมจ ิกเทคโซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท โฟล ด ิจ ิท ัล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิมพล ี ไบรท ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด อ ุตรด ิตถ เอส.ด ี. คอมพ ิวเตอร

บร ิษ ัทธนภ ูม ิ อ ินฟอรเมช ั่น แอนด เทคโนโลย ี จ ําก ัด

C35/2563 จางเปล ี่ยนพ ื้นล ูว ิ่งสนามฟ ุตซอล 2,000,000.00     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 1,998,760.83       บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 1,998,760.83      45 2 ม ี.ค 2563 16 เม.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 2,024,765.66       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 2,014,116.06       

C36/2563 จางปร ับปร ุงหอพ ักน ักศ ึกษา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม 3,600,000.00     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 3,598,433.86       บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 3,598,433.86      60 12 ม ี.ค 2563 10 พ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ ไอ รวมชาง 3,598,573.06       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 3,600,000.00       

C37/2563 จางต ิดต ั้งเสาไฟฟาสองสวาง High Mast ส ูง 20 เมตร 3,000,000.00     งบแผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท ซ ี แอนด เอ ็ม เปอรสเปคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ี แอนด เอ ็ม เปอรสเปคช ั่น จ ําก ัด 2,998,050.00       บร ิษ ัท ซ ี แอนด เอ ็ม เปอรสเปคช ั่น จ ําก ัด 2,998,050.00      45 11 ม ี.ค 2563 25 เม.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

พรอมระบบควบค ุม หลอดไฟสองสวาง ชน ิด 400 ว ัตต บร ิษ ัท เอส.เอ ็น.กร ุป(2006) จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส.เอ ็น.กร ุป(2006) จ ําก ัด 3,029,334.00       

บร ิษ ัท โมเด ิรน คอมพล ็ท จ ําก ัด บร ิษ ัท โมเด ิรน คอมพล ็ท จ ําก ัด 3,011,085.00       

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ม ีนาคม 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 ี่ลงนามในส ัญญา ว ันครบส ัญญา



 

 

 

 

 

C38/2563 จางปร ับปร ุงพ ื้นอาคาร 26 คณะว ิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (ช ั้น 2,3 และ 4) 8,050,000.00     งบแผนด ิน e-bidding บร ิษ ัท เคม ิสท จ ําก ัด บร ิษ ัท เคม ิสท จ ําก ัด 7,070,000.00       บร ิษ ัท เคม ิสท จ ําก ัด 7,070,000.00      90 25 ม ี.ค 2563 22 ม ิ.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เสร ิมบร ิพ ัตรกอสราง ว ิศวกรรม บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 7,781,255.26       บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 7,781,255.26      

หางห ุนสวนจ ําก ัด ห ุนส ิร ิ กอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด ห ุนส ิร ิ กอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีแซด ม ีเด ีย หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีแซด ม ีเด ีย

บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีเอ ็ม อ ินเตอรเนช ั่นแนล (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท บล ูเคอร จ ําก ัด บร ิษ ัท บล ูเคอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ.ซ ี.โอ.กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ.ซ ี.โอ.กร ุป จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท จ ี.พ ี.เค.คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท จ ี.พ ี.เค.คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท วอลคเกอร เอสเตท จ ําก ัด บร ิษ ัท วอลคเกอร เอสเตท จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัดบร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฟรสคอน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท เฟรสคอน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด บร ิษ ัท คลองชาญว ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีด ี ทอป เซอรว ิส แอนด ซ ัพพลาย จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีด ี ทอป เซอรว ิส แอนด ซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด เสร ิมบร ิพ ัตรกอสราง ว ิศวกรรม

บร ิษ ัทนครอ ินทรว ัฒนาจ ําก ัด บร ิษ ัทนครอ ินทรว ัฒนาจ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ สแควร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ สแควร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอพ ี คอนสตร ัคช ั่น บ ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอพ ี คอนสตร ัคช ั่น บ ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ี.เอ ็น.บ ิวด ควอล ิต ี้ (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ี.เอ ็น.บ ิวด ควอล ิต ี้ (ประเทศไทย) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99 หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท แอ ็ดวานซไดรฟ จ ําก ัด บร ิษ ัท แอ ็ดวานซไดรฟ จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนบอบ ออโตเมช ั่น ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท แนบอบ ออโตเมช ั่น ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดค อ ิน คอน จ ําก ัด บร ิษ ัท เดค อ ิน คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ข ีดข ิน จ ําก ัด บร ิษ ัท ข ีดข ิน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เล ิฟ อ ินโนเวช ั่น คอนกร ีต จ ําก ัด บร ิษ ัท เล ิฟ อ ินโนเวช ั่น คอนกร ีต จ ําก ัด

บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด บร ิษ ัท ค ูณพ ันพ ิม จ ําก ัด

บร ิษ ัท หล ังคา ๙๙ จ ําก ัด บร ิษ ัท หล ังคา ๙๙ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอซ ี บ ิลด ิ้ง เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอซ ี บ ิลด ิ้ง เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ หางห ุนสวนจ ําก ัดช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

หางห ุนสวนจ ําก ัดนาทระเบ ียบ หางห ุนสวนจ ําก ัดนาทระเบ ียบ

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ม ีนาคม 2563



 

9/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรขนาดพกพาจ ํานวน 80 เคร ื่อง 631,600.00      รายได เฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท เอสพ ีเค เซ ็นเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เอสพ ีเค เซ ็นเตอร จ ําก ัด 631,600.00         บร ิษ ัท เอสพ ีเค เซ ็นเตอร จ ําก ัด 631,600.00      15 ว ัน 2 ม ี.ค. 2563 17 ม ี.ค.2563 ราคาต ่ําส ุด

10/2563 ห ุนจ ําลอง จ ํานวน 4 รายการ 649,000.00      งบประมาณ e-bidding บร ิษ ัท อ ัพไรท ซ ิมม ูเลช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ัพไรท ซ ิมม ูเลช ั่น จ ําก ัด 649,000.00         บร ิษ ัท อ ัพไรท ซ ิมม ูเลช ั่นจ ําก ัด 649,000.00      90 ว ัน 17 ม ี.ค.2563 15 ม ิ.ย. 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เกรท เมด พล ัส จ ําก ัด บร ิษ ัท เกรท เมด พล ัส จ ําก ัด 649,220.00         

หางหนสวนจ ําก ัด ส ิงหทองแมชช ีนเนอร ี่ แอนด ท ูล

บร ิษ ัท เล ิศว ิล ัยแอนดซ ันส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ีเจเอช เมด ิคอล จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ม ิราเค ิลแอนดบราเธอร

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท โกลด เมด พล ัส เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ี.เอส.พ ี 168 คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เคท ีพ ี น ําโชค จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามเมด ิไวซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

11/2563 ระบบแสดงภาพความละเอ ียดส ูง 2,100,000.00    รายได e-bidding บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 2,100,000.00       บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 2,100,000.00   45 ว ัน 13 ม ี.ค.2563 27 เม.ย. 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เจ น ันตา ธ ุรก ิจ จ ําก ัด บร ิษ ัท เจ น ันตา ธ ุรก ิจ จ ําก ัด 2,270,000.00       

บร ิษ ัท คอนเฟอรเรนท โซล ูช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท คอนเฟอรเรนท โซล ูช ั่น จ ําก ัด 2,170,000.00       

12/2563 ปายประส ัมพ ันธ LED OUTDOOR FULL COLOR 2,000,000.00    รายได e-bidding บร ิษ ัท ด ีไลทต ิ้ง อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ีไลทต ิ้ง อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด 1,966,000.00       บร ิษ ัท ด ีไลทต ิ้ง อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด1,966,000.00   60 ว ัน 17 ม ี.ค. 2563 16 พ.ค. 2563 ราคาต ่ําส ุด

 บร ิษ ัท ซ ัน อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด บร ิษ ัท แซนด ี้ อ ินเตอรเนช ั่นแนล เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด 1,350,000.00       

 บร ิษ ัท เอว ี เทค ซ ีสเต ็มส จ ําก ัด บร ิษ ัท สมารทอ ิมเมจอ ินเตอรเนช ั่นแนล(ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,975,000.00       

 บร ิษ ัท ไพรออร ิต ี้ แอดเวอรไทซ ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท แอลอ ีด ีโปรเซ ็นเตอร จ ําก ัด 1,380,000.00       

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท บอนด แอล. คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แซนด ี้ อ ินเตอรเนช ั่นแนล เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอแอลอ ีด ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ีซ ีเอ ็ม เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอด ับบล ิว9000 จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี.8 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ออว ิดา จ ําก ัด

บร ิษ ัท เรเวน ิว เอ ็กซเพรส จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท พ ิชญส ิน ี กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัทเทคโนโลย ี แอลอ ีด ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินโปรเกรสซ ีฟเอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส. ร ิชเชส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอเช ี่ยนม ีเด ีย คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศร ีล ักษม ีโชค จ ําก ัด

บร ิษ ัท รอย ัล ย ูน ิเวอรแซล แมเนจเมนท (ร ัม) จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารทอ ิมเมจอ ินเตอรเนช ั่นแนล(ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัทใยตาว ิศวกรรม แอนด เทคโนโลย ีโซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอลอ ีด ีโปรเซ ็นเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอซ แอลอ ีด ี จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดก ัมปนาท ซ ิสเต ็ม แอนด คอนสตร ัคช ั่น

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2563 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก โดย

ส ับเขป

ประจ ําเด ือน ม ีนาคม 2563

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคาจ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา ว ิธ ีซ ื้อ/จาง

แหลงเง ิน

งบประมาณ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

รายการจ ัดซ ื้อเลขท ี่ส ัญญา



 

 

13/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลแบบท ี่1ฯ 2,200,000.00    งบประมาณ e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ฮ ิวเมต ิค หางห ุนสวนจ ําก ัด ฮ ิวเมต ิค 2,195,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ฮ ิวเมต ิค 2,195,000.00   45 ว ัน 27 ม ี.ค 2563 11 พ.ค. 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซ ีด ีจ ี ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด บร ิษ ัท สมารท คอม จ ําก ัด 2,200,000.00       

บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด บร ิษ ัท สมารท โซล ูช ั่น คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด 2,198,000.00       

บร ิษ ัท บร ิบ ูรณก ิจ 1988 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 โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไนนท ีน พรอสเพอร ิต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ธนสาร ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เน ็กซ เพลย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด

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

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

บร ิษ ัท อ ีเก ิ้ล ออฟฟช ม ีเด ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีเอ ็มท ี ซ ัพพลายแอนดเซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท แพน ไดแด ็กต ิก จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

บร ิษ ัท อเวน ิว เพอรเฟคท ไอท ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็นพ ี คอนเน ็ค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพอรเฟค คร ีเอช ั่น เทคโนโลย ี่ 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 เดอะร ูท คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

บร ิษ ัท สมารท คอม จ ําก ัด

บร ิษ ัทย ิ่งเจร ิญไอท ีเซ ็นเตอร

บร ิษ ัท สมารท โซล ูช ั่น คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัทพ ิษณ ุโลกไอท ีซ ิต ี้จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอสพ ีโอ คอมพ ิวเตอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด ไฮ.ไอ.ด ีไซน

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ  2563 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ม ีนาคม 2563


