
 

 

 

C01/2563 จางท ี่ปร ึกษาบ ําร ุงร ักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ ื่อการวางแผนทร ัพยากรองคกร (ERP Enterprise Resource Planning) ระบบบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล และระบบงบประมาณ พ ัสด ุ การเง ิน บ ัญช ีกองท ุนโดยเกณฑพ ึงร ับ-พ ึงจาย ล ักษณะ ๓ ม ิต ิและระบบบ ัญช ีตนท ุนรายก ิจกรรม มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา2,490,000.00      รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด 2,490,000.00       บร ิษ ัท ซอฟตสแควร 1999 จ ําก ัด 2,490,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

C02/2563 จางท ําความสะอาดอาคารศ ูนยว ิทยบร ิการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ระยะเวลาต ั้งแต 1 ต ุลาคม 2562 ถ ึง 30 ก ันยายน  25631,132,488.00      รายได E-bidding บร ิษ ัท เอ ็น.ซ ี.ซ ี. ออล เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท เอ ็น.ซ ี.ซ ี. ออล เซอรว ิส จ ําก ัด 1,078,560.00       บร ิษ ัท เอ ็น.ซ ี.ซ ี. ออล เซอรว ิส จ ําก ัด 1,078,560.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท เจเอสพ ี คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท เจเอสพ ี คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด 1,344,000.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด จ ักรคล ีน เซฟต ี้

บร ิษ ัท พ ี.เอส. เจนเนอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ี.ซ ี.คอนเทนท คอมเมอรเช ียล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ราชาโยค จ ําก ัด

บร ิษ ัทร ักษาความปลอดภ ัย ท ี.เอส.จ ี อ ินเตอรการด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไดมอนด แคร เซอรว ิส จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ีท ูเอฟ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย จ ิณณพ ัด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไอเด ีย คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ี.เจ.เซอรว ิส 2018

C03/2563 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ระยะเวลาต ั้งแต 1 ต ุลาคม 2562 ถ ึง 30 ก ันยายน  25634,802,400.00 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 ัด4,400,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 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       

C04/2563 จางบร ิการด ูแลร ักษาความปลอดภ ัยและงานจราจรภายใน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ระยะเวลาต ั้งแต 1 ต ุลาคม 2562 ถ ึง 30 ก ันยายน 25633,192,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด 3,192,000.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด3,192,000.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ี.ท ี.พ ี. เจเนอร ัล จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ี.ท ี.พ ี. เจเนอร ัล จ ําก ัด 3,389,760.00       

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 3,492,480.00       

C05/2563 จางปร ับปร ุงหองส ําน ักงานช ั้น 5 และหองส ุขา ช ั้น 5 ว ิทยาล ัยสหเวชศาสตร   ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดสม ุทรสงคราม 2,105,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ท ี.ท ี.เอส.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง (2004) จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ี.ท ี.เอส.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง (2004) จ ําก ัด 3,114,954.45       บร ิษ ัท ธาราเธรา คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 2,104,902.97       120 1 ต.ค 2562  28 ม.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ราชคราม การชาง จ ําก ัด บร ิษ ัท ราชคราม การชาง จ ําก ัด 1,553,860.00       

บร ิษ ัท ธาราเธรา คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ธาราเธรา คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด 2,104,902.97       

C06/2563 จางกอสรางปร ับปร ุงหองพ ักอาจารยและหองร ับรองส ําหรร ับผ ูมาต ิดตอ อาคาร ๓๕ ช ั้น ๑,๓,๔ คณะมน ุษยศาสตรและส ังคมศาสตร4,000,000.00      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 3,990,000.00       บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 3,990,000.00       30 3 ต.ค 2562 2 พ.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท น ิธ ิกร 2549 เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด 3,995,000.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด ชางนอย ร ับเหมากอสราง 4,000,000.00       

C07/2563 จางระบบว ิเคราะหประมวลผลและสร ุปขอม ูลผลงานต ีพ ิมพ (SciVal) 1,204,250.25      รายได ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง Elsevier (Singapore) Pte Lid. Elsevier (Singapore) Pte Lid. 1,204,250.25       Elsevier (Singapore) Pte Lid. 1,204,250.25       60 1 ต.ค 2562 29 พ.ย 2562 ราคาต ่ําส ุด

C08/2563 จางเหมาร ักษาความปลอดภ ัย มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี ระยะเวลาต ั้งแต 1 ต ุลาคม 2562 ถ ึง 30 ก ันยายน  2563583,200.00        รายได E-bidding บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด 583,200.00          บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย ว ิคตอร ี่ การด จ ําก ัด 583,200.00         366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

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

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็น.ว ี.การด จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย เอส.เอ ็น.ว ี.การด จ ําก ัด 626,320.00          

C09/2563 จางท ําความสะอาดอาคารศ ูนยส ุขภาพและก ีฬา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ระยะเวลาต ั้งแต ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๒ ถ ึง ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๓ 1,152,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท พ ี.เอส.เอ ็น. (ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี.เอส.เอ ็น. (ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,140,192.00       บร ิษ ัท พ ี.เอส.เอ ็น. (ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,140,192.00       366 1 ต.ค 2562 30 ก.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีซ ีไอ เซอรว ิส จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีซ ีไอ เซอรว ิส จ ําก ัด 1,309,680.00       

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีท ี(ไทยแลนด) จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีท ี(ไทยแลนด) จ ําก ัด 1,309,680.00       

C10/2563 จางต ิดต ั้งระบไฟฟา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม

C11/2563 จางต ิดต ั้งระบไฟฟา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม

C12/2563 จางต ิดต ั้งระบไฟฟา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม

วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ต ุลาคม 2562

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง
วงเง ินงบประมาณ 

(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



 

 

 

 

 

C13/2563 จางกอสรางลานจอดรถยนต ขางอาคารว ิทยาล ัยนานาชาต ิ  ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดนครปฐม   2,000,000.00      รายได E-bidding หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด 1,687,893.97       บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด 1,687,893.97       90 21 ต.ค 2562 19 ม.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บล ูเคอร จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ี.เจ.แอนด แอล. กอสราง จ ําก ัด  -

บร ิษ ัท ทรายชลท ิศ จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ัน สต ็อป บ ิวด ิ้ง (ประเทศไทย) จ ําก ัด  -

บร ิษ ัท ปาลม คอน จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,990,200.00       

บร ิษ ัท แมทเท ็น จ ําก ัด บร ิษ ัท ธารามนต ว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ี เจ ซ ี กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ.เอส.เอ ็น.เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด เดคคอรเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ี.เจ.แอนด แอล. กอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซอคเกอรกลาส แอนด เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แมทท ีเร ียล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ย ัวรคอนเนคเพาเวอรเซอรว ิส จ ําก ัด 

บร ิษ ัท ว ัน สต ็อป บ ิวด ิ้ง (ประเทศไทย) จ ําก ัด 

บร ิษ ัท เอสบ ี อ ิเล ็คทร ิค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ภคว ัต พ ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท แอปเปล เอ ็กเปอรต คอนสตร ัคช ั่น เทคโนโสย ี จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท เพอสเพคเทค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 

ร ิษ ัท ข ีดข ิน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดเขาพลองแมชช ินนาร ี่

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

บร ิษ ัท นครอ ุบล เอ ็นจ ีเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทาพระคอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด จต ุช ัยร ุงเร ืองกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด บานแพงทร ัพยคอนกร ีต

หางห ุนสวนจ ําก ัด จร ูญ-ไสว ว ิศวกรรม

หางห ุนสวนจ ําก ัดพรนภ ัสคอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

บร ิษ ัท เทพนครสต ีล โปรด ัก จ ําก ัด

บร ิษ ัท ส ุจงด ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท อาร ียกฤษณ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ธารามนต ว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท ซ ุพเทค จ ําก ัด

ว ันครบส ัญญา
 เหต ุผลท ี่ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ต ุลาคม 2562

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง
วงเง ินงบประมาณ 

(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



xit0 

1/2563 ระบบการเร ียนการสอนทางไกลผานเคร ือขายอ ินเตอรเน ็ตฯ 5,500,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอรเช ียล อ ินเตอรเนต จ ําก ัด 5,493,000.00       บร ิษ ัท ซ ิสเนคอ ินฟอเมช ั่น จ ําก ัด 5,480,000 30 ว ัน 08/10/2562 07/11/2562 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด บร ิษ ัท ซ ิสเนค อ ินฟอเมช ัน จ ําก ัด 5,480,000.00

บร ิษ ัท สยาม ท ีซ ี เทคโนโลย ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ท ีโอท ี จ ําก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัทว ี.เอส.คล ีนน ิ่งจ ําก ัด

ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ  ประจ ําปงบประมาณ 2563

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

เลขท ี่ส ัญญา รายการจ ัดจาง

วงเง ิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

แหลงเง ิน

งบประมาณ
 ว ิธ ีซ ื้อ/จาง  จ ํานวนผ ูซ ื้อซองเสนอราคา  ราคาท ี่เสนอ

 เหต ุผลท ี่

ค ัดเล ือก    

โดยส ับเขป

ประจ ําเด ือน ต ุลาคม 2562

         ผ ูไดร ับการค ัดเล ือก วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา


