
C01/2565 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall 3,000,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ซิสเนค อินฟอเมช่ัน จ ากัด บริษัท ซิสเนค อินฟอเมช่ัน จ ากัด 2,988,800.00     บริษัท ซิสเนค อินฟอเมช่ัน จ ากัด 2,988,800.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด

 และ  ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 2,995,000.00     

บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 2,996,000.00     

C02/2565 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  3,550,000.00      รายได้ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 3,350,000.00     บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด 3,350,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ให้สามารถเช่ือมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
บัญชีกองทุน ระบบวิจัย และระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

C03/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน 1,617,840.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,617,840.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 1,617,840.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 1,629,600.00     การ์ด จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,621,200.00     

C04/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2,542,320.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 2,542,320.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 2,542,320.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
วิทยาเขตนครปฐม  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 2,600,000.00     การ์ด จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 2,580,000.00     

C05/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดรอบ ณ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  1,008,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,008,000.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 1,008,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 1,092,000.00     การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด 1,050,000.00     

C06/2565 จ้างท าความสะอาด อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   1,008,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,080,000.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 1,080,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 1,108,800.00     การ์ด จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,134,000.00     

C07/2565 จ้างท าความสะอาด อาคาร ๕๖-๕๗ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   1,389,600.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,389,600.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 1,389,600.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด 1,392,000.00     การ์ด จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ สบายย่ิงรุ่งเรืองทรัพย์ 1,401,600.00     

C08/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   7,154,400.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 7,154,400.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 7,154,400.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิสซิเนสการ์ด แอนด์คลีนน่ิง 7,207,200.00     การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด 7,308,000.00     

C09/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4,160,160.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 4,160,160.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 4,160,160.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
วิทยาเขตนครปฐม ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด 4,200,000.00     การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส 4,180,000.00     

C10/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  1,020,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 1,020,000.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 1,020,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สมาร์ท โปร คลีนน่ิง จ ากัด 1,110,000.00     การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด จ ากัด 1,080,000.00     

C11/2565 จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  3,192,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร การ์ด จ ากัด 3,192,000.00     บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร 3,192,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.พี.เจเนอรัล จ ากัด 3,360,000.00     การ์ด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ด เซอร์วิส 3,264,000.00     

C12/2565 จ้างท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1,230,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน 1,230,000.00     ห้างหุ้นส่วนสามรัญ วีเอ คลีน 1,230,000.00        365 1 ต.ค 2564 30 ก.ย 2565 ราคาต่ าสุด
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ทวีสิน ดีไซน์ จ ากัด 1,344,000.00     

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีเอ คลีนน่ิง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีเอ คลีนน่ิง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,320,000.00     

C13/2565 จ้างเปล่ียนหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูง 3,950,000.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด 3,949,000.00     บริษัท ท็อป โซล่า เซลล์ ซิสเท็ม จ ากัด 3,949,000.00        60 20 ต.ค 2564 19 ธ.ค 2564 ราคาต่ าสุด
บริษัท เต้า เหอ อินดัสตรี อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท เต้า เหอ อินดัสตรี อิควิปเม้นท์ จ ากัด 4,270,000.00     
บริษัท เพอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด บริษัท เพอร์เฟค ทรี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 4,422,000.00     
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