
 

 

C01/2564 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       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

C02/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 4,802,400.00 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 4,801,400.00       บร ิษ ัทร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด4,801,400.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย สมารท โปร คล ินน ิ่ง จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง 4,801,582.20       

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย สมารท.โปร.คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด 4,801,903.20       

C03/2564 จางบร ิการด ูแลร ักษาความปลอดภ ัยและงานจราจรภายใน มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 3,192,000.00      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 3,191,000.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด3,191,000.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 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 3,193,308.00       

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 3,193,051.20       

C04/2564 จางท ําความสะอาดอาคารศ ูนยว ิทยบร ิการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  1,200,000.00      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 1,199,000.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด1,199,000.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง 1,201,824.00       

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 1,200,540.00       

C05/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ คณะว ิทยาศาสตรและเทคดนโลย ี 3,065,640.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด ซ ี แอนด จ ี เซอรว ิส หางห ุนสวนจ ําก ัด ซ ี แอนด จ ี เซอรว ิส 3,065,640.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ซ ี แอนด จ ี เซอรว ิส 3,065,640.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท 9 เซต ึ้ เคม ีคอล จ ําก ัด บร ิษ ัท 9 เซต ึ้ เคม ีคอล จ ําก ัด 3,180,000.00       

บร ิษ ัท บ ียอนด คร ีเอท กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท บ ียอนด คร ีเอท กร ุป จ ําก ัด 3,120,000.00       

C06/2564 จางท ําความสะอาดอาคารศ ูนยส ุขภาพและก ีฬา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  1,152,000.00      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 1,151,000.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด1,151,000.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 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 1,152,967.80       

หางห ุนสวนจ ําก ัด สบายย ิ่งเร ืองทร ัพย หางห ุนสวนจ ําก ัด สบายย ิ่งเร ืองทร ัพย 1,153,032.00       

C07/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ ว ิทยาล ัยโลจ ีสต ิกสและซ ัพพลายเชน 1,617,840.00      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 1,617,840.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด1,617,840.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง 1,624,260.00       

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 1,625,158.80       

C08/2564 จางบร ิการด ูแลร ักษาความปลอดภ ัยและงานจราจรภายใน ว ิทยาเขตนครปฐม 4,160,160.00      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 4,160,160.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด4,160,160.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 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 4,162,260.00       

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 4,163,370.00       

C09/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ  ว ิทยาเขตนครปฐม 2,542,320.00      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 2,542,320.00       บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พระสม ุทร การด จ ําก ัด2,542,320.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 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 2,555,160.00       

หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง หางห ุนสวนจ ําก ัด บ ิสซ ิเนสการดแอนดคล ีนน ิ่ง 2,558,370.00       

C10/2564 จางเหมาร ักษาความปลอดภ ัย มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี 583,200.00        รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก 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         365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 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 674,100.00          

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 693,360.00          

ว ันครบส ัญญา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดจาง ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา

ประจ ําเด ือน ต ุลาคม 2563

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 วงเง ินในส ัญญา

ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา



 

 

C11/2564 จางกอสรางลานจอดรถยนต ขางอาคารว ิทยาล ัยนานาชาต ิฝงตะว ันตก  ว ิทยาเขตนครปฐม 2,000,000.00      รายได e-bidding บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,988,000.00       บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,988,000.00       90  1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ช ุมราษฎร ว ิศวกร จ ําก ัด บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท ว ัฒนพ ัฒนา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด เพชรประย ูร กร ุป -                   

บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนภ ูม ิ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง -                   

บร ิษ ัท ว ัฒโนชาการกอสราง จ ําก ัด ร ิษ ัท ช ุมราษฎร ว ิศวกร จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท เอส แอนด เอส ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท เอส แอนด เอส ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท ซ ี เจ ซ ี กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท ดรามา น ัมเบอรว ันเอ ็นเตอรเทน (ไทยแลนด) จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท แมทท เคมม ี่ จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีพ ี มารเก ็ตต ิ้ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท ป.เกษตรพ ัฒนา (2545) จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท 1555 บ ิซ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ล ิตา เทค เอ ็นจ ีเน ียร ิ่ง แอนด ซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท นานน ้ําว ิศวกรรม จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท โปรว ี 2013 จ ําก ัด

บร ิษ ัท จ ําเปนตองกอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ิณโชต ิ บ ิวด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ก ิจการรวมคา บ ีบ ี แอนด วาย จ ําก ัด 

บร ิษ ัท เอสบ ี อ ิเล ็คทร ิค จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ณ ัชชา กร ุป คอนสตร ัคช ั่น 

บร ิษ ัท ว ีพ ี มารเก ็ตต ิ้ง แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท บ ี เอ ็น เจ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัด ประเสร ิฐนวก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด โอ.ซ ี.เอส เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

บร ิษ ัท ฟลคร ัม เอนจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดส ุร ินทรอ ุไรร ัตนกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิษณ ุโลก เทคโนโลย ี

บร ิษ ํท หงษทอง การชาง 2016 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร

บร ิษ ัท พ ีไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด

บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เพชรประย ูร กร ุป

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธนภ ูม ิ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

บร ิษ ัท เทพนครสต ีล โปรด ัก จ ําก ัด

บร ิษ ัท ส.แคทล ียา จ ําก ัด

บร ิษ ัท โปรเฟสช ั่นแนล ซ ิสเท ็มส จ ําก ัด



 

C12/2564 จางกอสรางลานจอดรถยนต ขางอาคารปฏ ิบ ัต ิการโรงแรม  ว ิทยาเขตนครปฐม 2,000,000.00      รายได e-bidding บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,880,000.00       บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,880,000.00       45  1 ต.ค 2563 15 พ.ย 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ิวรรธนร ัฐ บร ิษ ัท พ ี.เจ.แอนด แอล. กอสราง จ ําก ัด -                   

หางห ุนสวนจ ําก ัด พรเมธา เอ ็นจ ิเน ียร หางห ุนสวนจ ําก ัด.ดาวด ีอ ินเตอร คอนสตร ัคช ั่น -                   

บร ิษ ัท ว ัฒนพ ัฒนา จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ฉ ัตรไชยชนะก ิจ -                   

บร ิษ ัท กร ุงไทยร ุงเจร ิญ จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.อมรศ ิลป กอสราง -                   

บร ิษ ัท เอฟ เอ ็ม จ ี โฮลด ิ้ง จ ําก ัด หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.อมรศ ิลป กอสราง -                   

บร ิษ ัท ว ัฒโนชาการกอสราง จ ําก ัด บร ิษ ัท กร ุงไทยร ุงเจร ิญ จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท ซ ี เจ ซ ี กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท กร ุงไทยร ุงเจร ิญ จ ําก ัด -                   

บร ิษ ัท แมทท เคมม ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัท สารพ ันงานสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท ฟน ิกา พล ัส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทย บ ิลบอรด จ ําก ัด

บร ิษ ัท ดงตาล คอนสตร ัคช ั่น แอนด เอ ็นจ ิเน ียรร ิ่ง จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท วรรณจา เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดอะไมดาส จ ําก ัด

บร ิษ ัท แพน โปรไฟล จ ําก ัด

บร ิษ ัท เมเนอรวา จ ําก ัด

บร ิษ ัท เบ ิกฟา คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท อย ูส ุขส ําราญ จ ําก ัด

บร ิษ ัท ว ันหน ึ่งว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท อ ัฏฐว ิศวกรรม จ ําก ัด

บร ิษ ัท นพว ัลย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.อมรศ ิลป กอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด กาญจนโชค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

บร ิษ ัท เพฟมาสเตอร จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เสร ิมบร ิพ ัตรกอสราง ว ิศวกรรม

บร ิษ ัท เบญจะพลาก ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ิตรโยธา (1999) จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิลลา คอนซ ัลแทนทแอนดร ีโนเวช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.อมรศ ิลป กอสราง

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

บร ิษ ัท บ ี เอ ็น เจ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

หางห ุนสวนจ ําก ัด โอ.ซ ี.เอส เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง

บร ิษ ัท ฟลคร ัม เอนจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด.ดาวด ีอ ินเตอร คอนสตร ัคช ั่น

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธน ูเพชร โยธาการ

หางห ุนสวนจ ําก ัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิษณ ุโลก เทคโนโลย ี

บร ิษ ัท ช ินาภ ัค คอนกร ีต จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร

บร ิษ ัท พ ีเคเอ ็ม พ ัฒนา 19 จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ฉ ัตรไชยชนะก ิจ

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ตนโพธ ิ์ กอสราง จ ําก ัด

บร ิษ ัท เบรคทร ูแมนเนจเมนต จ ําก ัด

บร ิษ ัท กร ุงไทยร ุงเจร ิญ จ ําก ัด

บร ิษ ัท โฮม จ ัง ก ึม จ ําก ัด



 

 

 

C13/2564 ปร ับปร ุงระบบการจ ัดการขยะ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว ิทยาเขตนครปฐม 1,500,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ฟไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด บร ิษ ัท ฟไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด 1,485,000.00       บร ิษ ัท ฟไฟวพร ็อพเพอรต ี้ จ ําก ัด 1,485,000.00       90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิศณ ุศ ิลป จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิศณ ุศ ิลป จ ําก ัด 1,499,447.16       

บร ิษ ัท กฤษดากร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท กฤษดากร คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 1,490,000.00       

C14/2564 จางกอสรางถมด ินภายในพ ื้นท ี่มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว ิทยาเขตนครปฐม 1,500,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิช ัย คอนสทร ัคช ั่น หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิช ัย คอนสทร ัคช ั่น 1,442,000.00       หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิช ัย คอนสทร ัคช ั่น 1,442,000.00       60 2 ต.ค 2563 1 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด โชคว ันช ัยกอสราง หางห ุนสวนจ ําก ัด โชคว ันช ัยกอสราง 1,490,641.20       

หางห ุนสวนจ ําก ัด เมธาดา หางห ุนสวนจ ําก ัด เมธาดา 1,470,000.00       

C15/2564 จางปร ับปร ุงหองพ ักอาจารย อาคาร 35 ช ั้น 2 และส ําน ักงานฝายบร ิการการศ ึกษา อาคาร 35 ช ั้น 1  11,000,000.00    รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 10,980,000.00      บร ิษ ัท ว ีไอพ ี ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 10,980,000.00     120 1 ต.ค 2563 29 ม.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

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 10,995,000.00      

บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด บร ิษ ัท โอน ีส ด ีไซน จ ําก ัด 10,990,000.00      

C16/2564 จางปร ับปร ุงถนนลาดยาง รอบศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี 3,500,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 3,484,000.00       บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 3,484,000.00       90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท อ ุดร ปทมา ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ุดร ปทมา ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด 3,495,000.00       

บร ิษ ัท พฤศจ ิกายน อารค ิเทค จ ําก ัด บร ิษ ัท พฤศจ ิกายน อารค ิเทค จ ําก ัด 3,492,000.00       

C17/2564 จางปร ับปร ุงลานคอนกร ีตหนาอาคาร 2 ศ ูนยการศ ึกษาจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี 1,500,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 1,485,000.00       บร ิษ ัท ศ ิร ิบ ูรพา ไอท ี แอนด คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 1,485,000.00       90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท อ ุดร ปทมา ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ุดร ปทมา ด ีเวลลอปเมนท จ ําก ัด 1,497,000.00       

บร ิษ ัท พฤศจ ิกายน อารค ิเทค จ ําก ัด บร ิษ ัท พฤศจ ิกายน อารค ิเทค จ ําก ัด 1,493,000.00       

C18/2564 จางปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศนร ิมครอง ศ ูนยการศ ึกษา   จ ังหว ัดอ ุดรธาน ี 2,000,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท บานบ ุญโฮมว ิศว จ ําก ัด บร ิษ ัท บานบ ุญโฮมว ิศว จ ําก ัด 1,995,915.00       บร ิษ ัท บานบ ุญโฮมว ิศว จ ําก ัด 1,995,915.00       90 1 ต.ค 2563 30 ธ.ค 2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท วายเคเค คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท วายเคเค คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 1,998,000.00       

บร ิษ ัท จ ันเสนา กร ุป จ ําก ัด บร ิษ ัท จ ันเสนา กร ุป จ ําก ัด 1,996,600.00       

C19/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ  คณะเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม 1,694,880.00      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 1,694,880.00       บร ิษ ัท พ ี เอส เอ ็น(ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,694,880.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย 5 จ ี การด(ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย 5 จ ี การด(ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,746,240.00       

บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีท ี กร ุป(ประเทศไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย พ ีท ี กร ุป(ประเทศไทย) จ ําก ัด 1,797,000.00       

C20/2564 จางท ําความสะอาดอาคารและบร ิเวณโดยรอบ  คณะมน ุษยศาสตรและส ังคมศาสตร 2,503,400.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท พ ีเอ คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด บร ิษ ัท พ ีเอ คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด 2,503,800.00       บร ิษ ัท พ ีเอ คล ีนน ิ่ง จ ําก ัด 2,503,800.00       365 1 ต.ค 2563 30 ก.ย 2564 ราคาต ่ําส ุด

เอส คล ีน เอส คล ีน 2,556,000.00       

หางห ุนสวนสาม ัญธรรมปพน หางห ุนสวนสาม ัญธรรมปพน 2,520,000.00       

C21/2564 จางปร ับปร ุงสายส ุทธานพดล อาคาร 27 ปกซาย 3,655,000.00      รายได ว ิธ ีค ัดเล ือก บร ิษ ัท โฮช ิ(ไทย) จ ําก ัด บร ิษ ัท โฮช ิ(ไทย) จ ําก ัด 3,655,000.00       บร ิษ ัท โฮช ิ(ไทย) จ ําก ัด 3,655,000.00       90 14 ต.ค 2563 12 ม.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ท ีมว ิศวคอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ีมว ิศวคอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 3,715,102.15       

บร ิษ ัท อ ินเทรนด เดคคอเรช ั่น แอนด อ ินท ีเร ีย จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ินเทรนด เดคคอเรช ั่น แอนด อ ินท ีเร ีย จ ําก ัด 3,724,923.10       



 

C22/2564 จางปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศนภายในว ิทยาเขตนครปฐม (ระยะท ี่ 3) มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  8,000,000.00      รายได e-bidding บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 7,958,000.00       บร ิษ ัท ศ ุภกร ว ิษณ ุศ ิลป จ ําก ัด 7,958,000.00       150 18 ต.ค 2563 18 ม ี.ค 2564 ราคาต ่ําส ุด

หางห ุนสวนจ ําก ัด เอ.โอ.อาร. ธ ุรก ิจและกอสราง บร ิษ ัท ปาลม คอน จ ําก ัด -

หางห ุนสวนจ ําก ัด ว ุฒ ิกร เทรดด ิ้ง บร ิษ ัท ไลทกร ีน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด -

บร ิษ ัท บล ูเคอร จ ําก ัด

บร ิษ ัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟค จ ําก ัด

บร ิษ ัท ปาลม คอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท เล ิศลอย เมท ัลช ีท จ ําก ัด

บร ิษ ัท พนาท ัศน จ ําก ัด

บร ิษ ัท โทเท ิล ควอล ิต ี้ เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท แมทท เคมม ี่ จ ําก ัด

บร ิษ ัทร ุงเร ืองรวมชางจ ําก ัด

บร ิษ ัท เจ-บ ิ๊คส เทรดด ิ้ง จ ําก ัด

บร ิษ ัท สวนส ิร ิน จ ําก ัด

บร ิษ ัท พาณ ิภ ัค คอนสทร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล 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 แซนด ี้ อ ินเตอรเนช ั่นแนล เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

บร ิษ ัท นครอ ินทรว ัฒนาจ ําก ัด

บร ิษ ัท นวจ ิตร กร ุป จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไทบาน พ ัฒนา จ ําก ัด

บร ิษ ัท ทร ูบ ิวท จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุพ ัฒณา99

หางห ุนสวนจ ําก ัด ธ.ภ ูม ิท ัศน

บร ิษ ัท สามบ ี แอนด ซ ี จ ําก ัด

บร ิษ ัท ทร ูว ัน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ไลทกร ีน คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

หจก. บ ี เอส พ ี กร ีนแอนดการเดน

หางห ุนสวนจ ําก ัด พ ิลลา คอนซ ัลแทนทแอนดร ีโนเวช ั่น

บร ิษ ัท ไฮไลท อ ิเล ็กทรอน ิกส จ ําก ัด

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

บร ิษ ัท เอ ็นด ีเอ ็น คอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท พงศพ ัฒนช ัย จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ส ุดคณา

บร ิษ ัท มะล ิทอง จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช.ก ันต ิน ันท

หางห ุนสวนจ ําก ัดประก ิตล ักษณกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ก ิจว ิโรจนศร ีสะเกษกอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช ัยพ ัฒนศ ุภก ิจ

หางห ุนสวนจ ําก ัด ทาพระคอนสตร ัคช ั่น

บร ิษ ัท ปญญาเอกนครสวรรค จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางห ุนสวนจ ําก ัด ศ.ร ุงเจร ิญก ิจการโยธา

หางห ุนสวนจ ําก ัด เคท ีพ ี มอเตอร

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

หางห ุนสวนจ ําก ัด ช ุมพรต ั้งฮวดหล ี

หางห ุนสวนจ ําก ัด เพชร ช ุมพร ว ิศวกรรม

บร ิษ ัท ด ับเบ ิ้ลเอส เอ ็นเตอรไพรส จ ําก ัด

บร ิษ ัท เอ แซด เทค เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง แอนด ซ ัพพลาย จ ําก ัด

บร ิษ ัท ช ุมน ุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จ ําก ัด



 

1/2564 รถโดยสารขนาด 12 ท ี่น ั่ง จ ํานวน 1 ค ัน 1,420,000.00 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด 1,394,210 บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด 1,394,210 90 ว ัน 1/10/2563 29/12/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตา เค. มอเตอรส ผ ูจ ําหนายโตโยตา จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา เค. มอเตอรส ผ ูจ ําหนายโตโยตา 1,416,000

บร ิษ ัท โตโยตา เอ ็มไพรส จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตา เอ ็มไพรส จ ําก ัด 1,418,500

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ภาว ีก ิต ทร ัค เซลส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ั่นด ีโอโตเซลสกาฬส ินธ ุ จ ําก ัด

2/2564 รถโดยสารขนาด 12 ท ี่น ั่ง จ ํานวน 1 ค ัน 1,500,000 รายได e-bidding บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด 1,461,620 บร ิษ ัท โตโยตาล ิบรา จ ําก ัด 1,461,620 90 ว ัน 1/10/2563 14/10/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท โตโยตา เค. มอเตอรส ผ ูจ ําหนายโตโยตา จ ําก ัดบร ิษ ัท โตโยตา เค. มอเตอรส ผ ูจ ําหนายโตโยตา 1,485,000

 บร ิษ ัท โตโยตา กร ุงไทย จ ําก ัด บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด 1,497,000

บร ิษ ัท เดสพาซ ีโต บ ูล จ ําก ัด

บร ิษ ัท ภาว ีก ิต ทร ัค เซลส จ ําก ัด

บร ิษ ัท โตโยตาเม ืองนนท จ ําก ัด

บร ิษ ัท สยามน ิสส ันทว ีทร ัพย จ ําก ัด

 บร ิษ ัท กานขาวคอรปอเรช ั่น จ ําก ัด

บร ิษ ัท ม ั่นด ีโอโตเซลสกาฬส ินธ ุ จ ําก ัด

บร ิษ ัท สมารท แคนนอน จ ําก ัด

3/2564 ล ิฟทโดยสาร จ ํานวน 2 ต ัว 5,000,000 รายได ค ัดเล ือก บร ิษ ัท จ ีไอเอส กร ุ๊ป จ ํ าก ัด บร ิษ ัท จ ีไอเอส กร ุ๊ป จ ํ าก ัด 4,990,000 บร ิษ ัท จ ีไอเอส กร ุ๊ป จ ํ าก ัด 4,990,000 150 ว ัน 2/10/2563 01/03/2564 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท ร ีคอสเทค จ ําก ัด บร ิษ ัท ร ีคอสเทค จ ําก ัด 4,996,900

บร ิษ ัท ท ีมว ิศวคอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด บร ิษ ัท ท ีมว ิศวคอนสตร ัคช ั่น จ ําก ัด 5,000,000

4/2564 ระบบกลองวงจรปด จ ํานวน 1 ระบบ 2,000,000 รายได ค ัดเล ือก บร ิษ ัท สตารฮ ับล ิงค จ ําก ัด บร ิษ ัท สตารฮ ับล ิงค จ ําก ัด 1,999,995.85 บร ิษ ัท อ ินโนวา จ ําก ัด 1,995,550 60 ว ัน 20/10/2563 20/12/2563 ราคาต ่ําส ุด

บร ิษ ัท บางกอก อ ินโนเวช ั่น ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด บร ิษ ัท บางกอก อ ินโนเวช ั่น ซ ิสเต ็ม จ ําก ัด 1,998,546

บร ิษ ัท อ ินโนวา จ ําก ัด บร ิษ ัท อ ินโนวา จ ําก ัด 1,995,550

วงเง ินในส ัญญา
ระยะเวลา

ด ําเน ินการ

ว ันท ี่ลงนามใน

ส ัญญา
ว ันครบส ัญญาจ ํานวนผ ูย ืนเสนอราคา

สร ุปผลการด ําเน ินการจ ัดซ ื้อ  ประจ ําปงบประมาณ 2564

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุน ันทา
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