
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C43/2564 จางบร ิการฐานขอม ูลออนไลน Scopus 1,342,850.00   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 1,342,850.00    บร ิษ ัท น ิว โนวเลจ อ ินฟอรมเมช ั่น จ ําก ัด 1,342,850.00             30 5 ก.ค 2564 4 ส.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

C44/2564 จางปร ับปร ุงส ําน ักงานคณบด ี พรอมคร ุภ ัณฑประกอบ  คณะว ิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  486,210.00     รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ท ีแซด ม ีเด ีย จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ีแซด ม ีเด ีย จ ําก ัด 853,500.00      บร ิษ ัท ท ีแซด ม ีเด ีย จ ําก ัด 853,500.00               20 5 ก.ค 2564 25 ก.ค 2564 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 855,000.00      

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ.ไอ.รวมชาง หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็น โอ.ไอ.รวมชาง 856,300.00      

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 กรกฎาคม  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    โดย

ส ับเขป

 ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา



 

 

 

 

 

 

24/2564 ซ ื้อหน ังส ือภาษาอ ังกฤษ จ ํานวน 182 รายการ 931,751.03 งบประมาณ ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เจ ไอ เอส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด 931,700.00       บร ิษ ัท บ ุคเน ็ท จ ําก ัด 726,000 45 ว ัน 6 กรกฎาคม 2564 20 ส ิงหาคม 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บ ุคเน ็ท จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ุคเน ็ท จ ําก ัด 726,000.00       

บร ิษ ัท เดอะบ ุคเมน จ ําก ัด บร ิษ ัท เดอะบ ุคเมน จ ําก ัด 867,805.75       

บร ิษ ัท ส ําน ักพ ัฒนาการบร ิหารธรรมน ิต ิ จ ําก ัด

25/2564 ซ ื้อโปรแกรม Microsoft ล ิขส ิทธ ิ์ 789,000 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท ด ับบล ิวท ีซ ี คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เฟรสว ัน ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด 789,000.00       บร ิษ ัท เฟรสว ัน ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด 789,000.00   30 ว ัน 14 กรกกฎาคม 2564 8/13/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เอ ็มเว ิรจ จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ี แอนด ซ ี อ ินโฟ แอดวานซ จ ําก ัด 797,000.00       

บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด

บร ิษ ัท จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฟรสว ัน ซ ิสเต ็มส จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ไนนเน ็กซ อ ินเตอรเนช ั่นแนล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอซอฟทว ัน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ี แอนด ซ ี อ ินโฟ แอดวานซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ียอนด เซอรว ิส 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 ไอท ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท จ ัดหางาน แมบานอ ันด ับหน ึ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ด ีเอพ ี โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสว ีโอเอ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ฟวเจอร ฮ ับ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสพ ีออโตแอนดเซอรว ิสกร ุป จ ําก ัด

บ ีพ ี ว ิศวกรรมและการคา

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  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2564

ประจ ําเด ือน  กรกฎาคม  2564


