
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C38/2564 จางท ําว ีด ีโอส ื่อส ําหร ับการเร ียนการสอนออนไลนและบทเร ียนทบทวนของน ักศ ึกษา 3,590,000.00   รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด 3,573,800.00    บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด 3,573,800.00             60 13 พ.ค 2564  12 ก.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท นวไทย เอสโก จ ําก ัด บร ิษ ัท นวไทย เอสโก จ ําก ัด 4,205,100.00    

บร ิษ ัท โซ ด ู ไอ จ ําก ัด บร ิษ ัท โซ ด ู ไอ จ ําก ัด 3,589,850.00    

C39/2564 จางปร ับปร ุงอาคารเร ียนรวมและหอพ ัก มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ศ ูนยการศ ึกษาระนอง 8,600,000.00   รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ส ิงหคอนสตร ัคช ั่นแอนดคอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ส ิงหคอนสตร ัคช ั่นแอนดคอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด 8,490,000.00    บร ิษ ัท ส ิงหคอนสตร ัคช ั่นแอนดคอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด 8,490,000.00             150 13 พ.ค 2564  10 ต.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ด ับบล ิวซ ี แอนด เอ ็ม กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ด ับบล ิวซ ี แอนด เอ ็ม กร ุป จ ําก ัด 8,538,000.00    

บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ิเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี ท ี ม ัลต ิม ิเด ีย แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด 8,565,000.00    

C40/2564 จางควบค ุมงานปร ับปร ุงอาคารเร ียนรวมและหอพ ัก มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ศ ูนยการศ ึกษาระนอง 150,000.00     รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ท ี.ซ ี.เอ ็มแมนเนจเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ี.ซ ี.เอ ็มแมนเนจเมนท จ ําก ัด 148,900.00      บร ิษ ัท ท ี.ซ ี.เอ ็มแมนเนจเมนท จ ําก ัด 148,900.00               150 13 พ.ค 2564  10 ต.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอไอท ี คอนซ ัลต ิ้งแอนดด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท เอไอท ี คอนซ ัลต ิ้งแอนดด ีไซน จ ําก ัด 150,000.00      

บร ิษ ัท อ ีเอ ็มเอส คอนซ ัลแตนท จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ีเอ ็มเอส คอนซ ัลแตนท จ ําก ัด 170,000.00      

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 พฤษภาคม  2564

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
 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ



 

 

 

 

21/2564 ซ ื้อเคร ื่องตรวจขอสอบจ ํานวน 1 เคร ื่อง 850,000 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จ ําก ัด 848,510.00 บร ิษ ัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จ ําก ัด 848,510.00   90 ว ัน 6 พ.ค. 2564 5 ก.ค. 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท จ ักรทอง โซอ ิ้งแมชช ีน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

22/2564 เคร ื่องคอมพ ิวเตอรโนตบ ุค จ ํานวน 26 เคร ื่อง 572,000 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 567,580.00 บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 567,580.00   60 ว ัน 17 พ.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เบส โซล ูช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด บร ิษ ัท เบส โซล ูช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด 571,220.00

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอเอ63กร ุป

บร ิษ ัท โอเช ียนการเดน คอรปอเรท จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ินฟอรเจนดาตาซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

 บร ิษ ัท เอว ี เทค ซ ีสเต ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอดวานซเทเลคอม โซล ูช ั่น จ ําก ัด

 บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

 บร ิษ ัท อะก ูดพล ัส 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 ท ีเคซ ีซ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดอะว ินน คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ู-เซอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ีอารบ ิวด จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีปกร 2014

หางห ุนสวนจ ําก ัด๕ทร ัพยร ุงเร ือง

บร ิษ ัท ออว ิดา จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2564

ประจ ําเด ือน  พฤษภาคม  2564

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  เหต ุผลท ี่



 

บร ิษ ัท โอ.อ ี.เทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็นพ ี คอนเน ็ค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไดมอนด พ ีเพ ิล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไมโคร ซ ิสเต ็ม คอรเปอรเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ินดม ิลล 168

หางห ุนสวนจ ําก ัดโอซ ีท ี โซล ูช ั่น

ท ีท ีเค คอมเน ็ตเว ิรค

บร ิษ ัท ส ุร ินทรโอเอ แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

บร ิษ ัท เดอะ ก ูด คอมเม ิรซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เบส โซล ูช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด

มาฟอรท ี อ ินด ัสทร ี

บร ิษ ัท เอส ว ี พลาซา เซ ็นเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

23/2564 อ ุปกรณเคร ือขายไรสายและอ ุปกรณกระจายส ัญญาณ 1,721,000 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท ท ีเคซ ีซ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด  บร ิษ ัท ท ีเคซ ีซ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด 1,710,000.00     บร ิษ ัท ท ีเคซ ีซ ี คอมม ิวน ิเคช ั่น จ ําก ัด 1,710,000.00 90 ว ัน 21 พ.ค. 2564 19 ส.ค.2564 ราคาต ่ําส ุด

และโปรแกรมตรวจสอบระบบเคร ือขาย บร ิษ ัท ซ ิสเต ็ม เอส จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเต ็ม เอส จ ําก ัด 1,720,000.00

และเคร ื่องคอมพ ิวเตอรแมขาย จ ํานวน 1 ระบบ บร ิษ ัท ซ ี.เค. ม ัลต ิม ีเด ีย จ ําก ัด

บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด

บร ิษ ัทย ูน ิเวอรแซล อ ินฟอรเมช ั่น เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ิมพล ิฟาย ไอท ี (ประเทศไทย) จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ู-เซอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจพ ี เน ็ตเว ิรค คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ีจ ีเอ ็น ไอท ีโซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท โทรคมนาคมแหงชาต ิ จ ําก ัด (มหาชน) 

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 ด ิจ ิตอล บรอดคาสท ซ ิสเท ็ม จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็นพ ี คอนเน ็ค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ัฒน88 จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไพส ิฐ อ ินเตอรเทรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ีบ ีเอ ็ม อ ินเตอรเน ็ต จ ําก ัด

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2564

ประจ ําเด ือน  พฤษภาคม  2564

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  เหต ุผลท ี่


