
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C61/2563 จางบร ิการฐานขอม ูลออนไลน Scopus 1,316,949.58    รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด  บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด 1,316,949.58     บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด 1,316,949.58      30 3 ก.ค 2563 02 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

C62/2563 จางต ัดเส ื้อตราส ัญล ักษณของมหาว ิทยาล ัยฯ ประจ ําปการศ ึกษา 2563  900,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก ฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 900,000.00        ฝายธ ุรก ิจม ัลต ิม ิเด ียเพ ื่อการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 900,000.00        45 10 ก.ค 2563  23 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โอล ิฟก ิ๊ฟท แอนดปร ิ้นต ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท โอล ิฟก ิ๊ฟท แอนดปร ิ้นต ิ้ง จ ําก ัด 1,027,200.00     

ภ ัทรดา การเมนท ภ ัทรดา การเมนท 937,500.00        

C63/2563 จางปร ับปร ุงหอง 38408 ช ั้น 4 อาคารศ ูนยส ุขภาพและก ีฬา  938,200.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก นายพ ีรพงษ ก ําเน ิดร ัตน นายพ ีรพงษ ก ําเน ิดร ัตน 938,200.00        นายพ ีรพงษ ก ําเน ิดร ัตน 938,200.00        45 9 ก.ค 2563  23 ส.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา นายสมสรวง ส ุดใจธรรม นายสมสรวง ส ุดใจธรรม 994,822.00        

นายส ุรเชษฐ ใตรมบ ุญ นายส ุรเชษฐ ใตรมบ ุญ 1,030,790.00     

C64/2563 จางออกแบบปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศนภายในว ิทยาเขตนครปฐม (ระยะท ี่ 3) 200,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอนด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอนด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด 190,000.00        บร ิษ ัท เกษมด ีซายน แอนด คอนซ ัลแทนท จ ําก ัด 190,000.00        45 29 ก.ค 2563 12 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา บร ิษ ัท เอ-คอนเซ ็ปต จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ-คอนเซ ็ปต จ ําก ัด 194,000.00        

บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด แอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส เอส ด ับเบ ิลย ู แอนด แอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด 198,500.00        
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33/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรขนาดพกพา จ ํานวน 5,492 เคร ื่อง 43,359,340 รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก  บร ิษ ัท แอลท ูเอส โซล ูช ั่นส จ ําก ัด  บร ิษ ัท แอลท ูเอส โซล ูช ั่นส จ ําก ัด 43,386,800.00      บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด 43,359,340 45 ว ัน 08/07/2563 22/08/2563 ราคาต ่ําส ุด

 บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด  บร ิษ ัท แอพล ิเทค โซล ูช ั่น จ ําก ัด 43,359,340.00      

 บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด  บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด 43,985,153.40      

 บร ิษ ัท ด ีด ีท ี อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด  บร ิษ ัท ด ีด ีท ี อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด 43,386,800.00      

34/2563 เคร ื่องคอมพ ิวเตอร จ ํานวน 50 เคร ื่อง 1,068,000 รายได e-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด จ ุไรร ัตน ซ ัพพลาย บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด 1,099,425.00        บร ิษ ัท ไอแซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 1,068,000 30 ว ัน 23/7/2563 21/08/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ิโก (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 1,068,000.00        

บร ิษ ัท บร ิบ ูรณก ิจ 1988 จ ําก ัด บร ิษ ัท ไอซ ค ัลเลอรพร ิ้นท จ ําก ัด 1,100,000.00        

บร ิษ ัท คอมพ ิวเตอรโปรด ักสย ูไนเต ็ด จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอนท ิน ิวอ ัสฟอรม แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอกซคอม โอเอ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ี.เอ ็น. แม ็คเน ็ท เซ ็นเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอว ี เทค ซ ีสเต ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ัลต ิซ ิส คอมพ ิวเตอร แอนด เน ็ตเวอรค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอบ ีซ ี เท ็คโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เปนหน ึ่ง โฮลด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ทร ีโอ แอคเซส 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 โมเด ิรนเซฟ อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอมพแคส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ก ูดเดย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ไซเบอร เนกเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ูน ิฟายด โซล ูช ั่นส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอเอ ็มซ ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ีฟอรซ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสว ีโอเอ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท เอ ็นพ ี คอนเน ็ค จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินซอมเน ีย 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 ประย ูร เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด ซ ัพพลาย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด นวรรณ

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ.อ ี.ซ ี.ฟาซาด

บร ิษ ัท เดอะร ูท คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

เค.เอส.ไอท ีแอนดซ ิสเต ็มเซอรว ิส

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอซ ค ัลเลอรพร ิ้นท จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ไฮ.ไอ.ด ีไซน

35/2563 เกาอ ี้เลคเชอร จ ํานวน 200 ต ัว 800,000 รายได 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 856,000.00 หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอเว ิรค 800,000  30 ว ัน 23/08/2563 14/08/2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอ เว ิรค หางห ุนสวนจ ําก ัด ล ีโอ เว ิรค 800,000.00

 หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย  หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี วาย เซอรเวย 856,000.00

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน กรฎาคม  2563

ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคาเลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดซ ื้อ

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง จ ํานวนผ ูย ื่นเสนอราคา
ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา

แหลงเง ิน

งบประมาณ
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 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา


