
 

C1/2562 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ระยะเวลาต ั้งแต ๑ ต ุลาคม ถ ึง ๓๐ ก ันยายน  ๒๕๖๒4,400,000.00         รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด บร ิษ ัทร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด 4,400,000.00              บร ิษ ัทร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด 4,400,000.00          365 1 ต.ค 2561 30 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย สมารท โปร คล ินน ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย สมารท โปร คล ินน ิ่ง จ ําก ัด 4,500,000.00              

หางห ุนสวนจ ําก ัด สสบายย ิ่งร ุงเร ืองทร ัพย หางห ุนสวนจ ําก ัด สสบายย ิ่งร ุงเร ืองทร ัพย 4,450,000.00              

C2/2562 จางปร ับปร ุงซอมแซม อาคารเฉล ิมพระเก ียรต ิ 60 พรรษา(ศ ูนยว ิทยบร ิการ) อาคาร 33  2,216,000.00         รายได E-bidding บร ิษ ัท โมเด ิรน 456 จ ําก ัด บร ิษ ัท ช.ส ิทธ ิผล จ ําก ัด - บร ิษ ัท นครอ ินทรว ัฒนา จ ําก ัด 1,930,000.00          80 12 ต.ค 2561 30 ธ.ค 2561 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ไอ.ซ ี.โอ.กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท นครอ ินทรว ัฒนา จ ําก ัด 1,930,000.00              

บร ิษ ัท ช.ส ิทธ ิผล จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ูเปอรคอน จ ําก ัด -

บร ิษ ัท โพรม ิเนนท เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ีเอ ็นพ ี ซ ีว ิล เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด -

บร ิษ ัท น ิชยา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด อ ินทรบ ุร ีกอสราง -

บร ิษ ัท เจเค เดคคอน จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด โพประจ ักษ 2,153,194.00              

บร ิษ ัท ทร ี บ ี เอส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอ-แซฟ คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัทนครอ ินทรว ัฒนาจ ําก ัด

บร ิษ ัท เค.เอส.เอ ็น.โมลด จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน โปรไฟล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ูเปอรคอน จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ปลายฟาใส

บร ิษ ัท สวอน แอนด เซนส คอนเทร ็คช ั่น จ ําก ัด 

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท บ ีเอ ็นพ ี ซ ีว ิล เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ ็มเอ ็น เพ ็นท

บร ิษ ัท แสวง เฟอรน ิเจอร จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด อ ินทรบ ุร ีกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด โพประจ ักษ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ท ีปกรการโยธา

หางห ุนสวน จ ําก ัด ส ิณาร ัตนกอสราง

บร ิษ ัท ธารามนต ว ิศวกรรม จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ลานธ ุรก ิจ

บร ิษ ัท เอสซ ีเอเอส จ ําก ัด

ส ิณ ิฏาการโยธา

C3/2562 จางออกแบบสระวายน ้ํา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม 250,000.00           รายได ว ิธ ีเช ิญชวนท ั่วไป บร ิษ ัท กร ีนร ีโวลด จ ําก ัด บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด 250,000.00                 บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด 250,000.00            30 10 ต.ค 2561 8 พ.ย 2561 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท พรว ิเศษ ว ิศว จ ําก ัด บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด 235,000.00                 

บร ิษ ัท เกทเวย อารค ิเท ็ค จ ําก ัด

บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด

C4/2562 จางปร ับปร ุงซอมแซม อาคารส ําน ักงานอธ ิการบด ีและศ ูนยว ิทยบร ิการ อาคาร 32 993,000.00           รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด โพประจ ักษ หางห ุนสวนจ ําก ัด โพประจ ักษ 979,700.00                 หางห ุนสวนจ ําก ัด โพประจ ักษ 979,700.00            60 24 ต.ค 2561 22 ธ.ค 2561 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ไทยคอนสตร ัคช ั่น เทรดด ิ้ง จ ําก ัด บร ิษ ัท ไทยคอนสตร ัคช ั่น เทรดด ิ้ง จ ําก ัด 993,000.00                 

หางห ุนสวนจ ําก ัด อ ินทร ฺบ ุร ีกอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด อ ินทร ฺบ ุร ีกอสราง 990,000.00                 

C5/2562 จางเหมาร ักษาความปลอดภ ัย มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี ระยะเวลาต ั้งแต ๑ ต ุลาคม ถ ึง ๓๐ ก ันยายน  ๒๕๖๒586,659.60           รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็นว ี การด จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็นว ี การด จ ําก ัด 616,320.00                 บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด 586,659.60            365 3 ต.ค 2561 30 ก.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็นว ี อ ินเตอร การด จ ําก ัดบร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็นว ี อ ินเตอร การด จ ําก ัด 635,580.00                 

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด 586,659.60                 
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