
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C45/2564 จางปร ับปร ุงหองพ ักอาจารย ว ิทยาล ัยน ิเทศศาสตร 997,147.07     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 994,000.00      บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส  แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 994,000.00               45 26 ส.ค 2564 10 ต.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด 996,647.14      

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 996,346.30      

C46/2564 จางปร ับปร ุงส ําน ักงานว ิทยาเขตนครปฐม พรอมคร ุภ ัณฑ 2,000,000.00   รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 1,990,000.00    หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร 1,990,000.00             30 26 ส.ค 2564 25 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ร ุงนรา จ ําก ัด 1,997,098.42    

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 1,995,141.97    

C47/2564 จางท ําส ื่อการเร ียนการสอนร ูปแบบอ ิเล ็กทรอน ิกสรายว ิชาศ ึกษาท ั่วไป ส ําน ักว ิชาการศ ึกษาท ั่วไปและนว ัตกรรมการเร ียนร ูอ ิเล ็กทรอน ิกส1,850,000.00   รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด 1,845,750.00    บร ิษ ัท ว ัฒน 88 จ ําก ัด 1,845,750.00             20 31 ส.ค 2564 20 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เดอะ แพน คอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เดอะ แพน คอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด 1,850,000.00    

บร ิษ ัท นาโนเบย สต ูด ิโอ จ ําก ัด บร ิษ ัท นาโนเบย สต ูด ิโอ จ ําก ัด 1,985,100.00    

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
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 ส ิงหาคม  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



 

26/2564 ซ ื้อเคร ื่องคอมพ ิวเตอรส ําหร ับงานประมวลผลแบบท ี่2 2,400,000 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท สหธ ุรก ิจ จ ําก ัด บร ิษ ัท ย ู-เซอร จ ําก ัด 2,396,000 บร ิษ ัท ย ู-เซอร จ ําก ัด 2,396,000 90ว ัน 10 ส ิงหาคม 2564 8 พฤศจ ิกายน 2564 ราคาต ่ําส ุด

จ ํานวน 80 เคร ื่อง บร ิษ ัท คอมพ ิวเตอรโปรด ักสย ูไนเต ็ด จ ําก ัด บร ิษ ัท เอสเอ ็นเจ คอนซ ัลแทนท แอนด โซล ูช ั่นส จ ําก ัด 2,400,000

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล ซ ิสเท ็มส 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 จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ซ ีซ ั่น เพนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท อน ันต แอนด ซ ันส เทรดด ิ้ง 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 อ ิมเมจ ว ิชวล 1993 จ ําก ัด

บร ิษ ัท ทารเลนท เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอมพแคส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสเอ ็นเจ คอนซ ัลแทนท แอนด โซล ูช ั่นส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ออลโมเด ิรนเทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิปดา กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ู-เซอร จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เอสว ีโอเอ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท โอเพน เทคโนโลย ี่ จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท บ ี.บ ี.เค.อ ินด ัสตร ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซ ็ท กร ุป โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอดไวซ ไอท ี อ ินฟน ิท จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไดมอนด พ ีเพ ิล 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 ส ุร ินทรโอเอ แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดแปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

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

หางห ุนสวนจ ําก ัดมาฟอรท ี อ ินด ัสทร ี

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ ประจ ําปงบประมาณ 2564

ประจ ําเด ือน  ส ิงหาคม  2564

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

 จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญาเลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)



 

 

 

27/2564 ซ ื้อคร ุภ ัณฑจ ํานวน 12 รายการ 883,320 รายได ว ิธ ีe-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด คร ิสต ัล อ ิเลคทรอน ิค หางห ุนสวนจ ําก ัดล ิเบ ียกร ุป 657,000 หางห ุนสวนจ ําก ัดล ิเบ ียกร ุป 657,000 60ว ัน 10 ส ิงหาคม 2564 9 ต ุลาคม 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัดล ิเบ ียกร ุป บร ิษ ัท ซ ีนอนเทค จ ําก ัด 769,950.60

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็มเอ โมเด ิรนม ีเด ีย บร ิษ ัท ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด 658,585

หางห ุนสวนจ ําก ัด ภ ูช ิตช ัย เทรดด ิ้ง บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด 733,000

บร ิษ ัท ไทยพ ิมพส ัมผ ัส จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ีเอ ็น ฟนน ิช 856,428

บร ิษ ัท เยนเนอร ัล อ ินสทร ูเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท ออว ิดา จ ําก ัด 670,761.60

บร ิษ ัท จร ัญเอสโซซ ิเอทส จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรน ิเจอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เซ ็นจ ูร ี่ อ ินเตอร กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ีนอนเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอว ี เทค ซ ีสเต ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฮงส ูง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เพรส ควอล ิต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท สตร ีม ไอ.ท ี. คอนซ ัลต ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิว ไลฟเมด จ ําก ัด

บร ิษ ัท บ ูช ิ (ไทยแลนด) จ ําก ัด

บร ิษ ัท คงค ูลวอเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอฟเวอรเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ ็นท ีท ี อ ินเท ็นซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดบ ูท ด ีไซน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ี.บ ี.เอ ็นจ ิ้น อ ิมเพ ็กซ 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 บรรเจ ิด โปรด ักส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอสว ี กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส แอนด เอ ็น โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ัน.ด ี.ด ี.บ ิสซ ิเนส

บร ิษ ัท ไทย ท ็อป โกลบอล จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ัล-ลาซ ิซ จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ไชยธารา ซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอฟ.ท ี.เอ กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ี เอส เซลสแอนดเซอรว ิส จ ําก ัด

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอเลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)



 

 

 

 

 

บร ิษ ัท เอส.เอส ม ีเด ีย 888 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ีเอ ็น ฟนน ิช

หางห ุนสวนจ ําก ัด จ ันมณ ี

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ิพวรรณ อ ีเล ็คทรอน ิค

บร ิษ ัท แม ็กโครแมช จ ําก ัด

บร ิษ ัท ออว ิดา จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟวเจอร ฮ ับ จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ีเอ ็น คอนเน ็คท ซ ัพพลาย

บร ิษ ัท เอ ็นดอส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัทด ูวอนไทยจ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.กอปป ออโตเมช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เฟสทอ ินด ัสเตร ียลโปรด ักส (1990) จ ําก ัด

หจก.ท ี เค แอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด อรไท ออกาไนเซอร

หางห ุนสวนจ ําก ัด แอล ไอ ซ ี อ ุปกรณ ( 1999 )

บร ิษ ัท ช ัยภ ูม ิกอปป แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด

แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

บร ิษ ัท โกลบอล สแตนดารด จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามเมด ิไวซ จ ําก ัด

หจก.เอสซ ีซ ีโปรเกรสช ั่น เมด ิคอลอ ิคว ิปเมนต

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

บร ิษ ัท ม ัลต ิโพรด ัคท ฟล ุค จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบ ิล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.พ ี.ท ี.กลอร ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส.เอ ็น.พ ี.เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

บร ิษ ัท แสงเพชร เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทาซ ักเซอรว ิส

หจก.ท ุงสงสหภ ัณฑ 1982

หจก.ทร ัพยจ ินดาเฟอรน ิเจอร

บร ิษ ัท เค.เอส.พ ี ออคตาเทค จ ําก ัด

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
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28/2564 ซ ื้อคร ุภ ัณฑคอมพ ิวเตอร จ ํานวน 6 รายการ 7,661,530 รายได ว ิธ ีe-bidding บร ิษ ัท คอนท ิน ิวอ ัสฟอรม แอนด คอมพ ิวเตอร จ ําก ัด บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด 7,594,000 บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด 7,594,000 60ว ัน 24 ส ิงหาคม 2564 23 ต ุลาคม 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท อ ีสเท ินไพโอเน ีย เซลส แอนด เซอรว ิดซ จ ําก ัด บร ิษ ัท เบย คอมพ ิวต ิ้ง จ ําก ัด 7,642,400

บร ิษ ัท ด ิจ ิตอล ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอกซคอม โอเอ จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ีสเท ินไพโอเน ีย เซลส แอนด เซอรว ิดซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอม เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เท ็น ซอฟท จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรมาสเตอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท จอย ว ิช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เทคโนโลย ี อ ินฟราสตร ัคเจอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท เน ็ตแคร โซล ูช ั่นส 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 ซ ูเพ ิรบ คอมพ จ ําก ัด

บร ิษ ัท คอมพแคส เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจวาย กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอส แอนด เอ ็น โซล ูช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท มอนสเตอร คอนเนค จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอมทอบ จ ําก ัด

บร ิษ ัท น ิปดา กร ุป 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 ไบนาร ี่ เพาเวอร เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท แนส คอมพ เอ ็ดด ูเคท จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท ช ัยภ ูม ิกอปป แอนด เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เบย คอมพ ิวต ิ้ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด แปซ ิฟก พล ัส ไอท ี

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

 จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา จ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ          ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญาเลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง


