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24/2565 อุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board 1,481,950 รายได้ คัดเลือก บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จำกัด บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จำกัด 637,330.26 บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จำกัด 637,330.26 30 วัน 3 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท คอนเนคทู จํากัด บริษัท คอนเนคทู จํากัด 640,459.20

บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 640,288.00

25/2565 รถตู้โดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) จํานวน ๑ คัน 1,500,000 รายได้ e-bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด  บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 1,475,000  บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 1,475,000 60 วัน 31 พฤษภาคม 2565 30 กรกฎาคม 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด 1,477,000

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด

บริษัท เค.ที.เค. ออโต้คาร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด

C40/2565 จ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านส่ือและมัลติมิเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม 497,550.00      รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท คอนเอ็นพี จํากัด บริษัท คอนเอ็นพี จํากัด 495,000.00           บริษัท คอนเอ็นพี จํากัด 495,000.00   60 9 พ.ค 2565 8 ก.ค 2565 ราคาตํ่าสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนรา จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนรา จำกัด 496,480.00           

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ 497,550.00           

41/2565 จ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างบันไดทางเดิน เช่ือมโยงห้องน้ำนอกอาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4,000,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จำกัด บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จำกัด 3,987,972.24        บริษัท เดอะ ท็อป เพอร์เฟคท์ จำกัด ########## 60 12 พ.ค 2565  11 ก.ค 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท โปรเกรส ไบโอเทค จํากัด บริษัท โปรเกรส ไบโอเทค จํากัด 3,994,002.36        

บริษัท คอล มี ราวด์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอล มี ราวด์ เทรดด้ิง จำกัด 3,999,498.48        

C42/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ แบบ Multifunction  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ        5,000,000.00   รายได้ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีดี ซูพรีม จํากัด บริษัท ดีดี ซูพรีม จํากัด 4,973,000.00        บริษัท ดีดี ซูพรีม จํากัด ########## 60 12 พ.ค 2565  11 ก.ค 2565 ราคาตํ่าสุด

บริษัท อลาบา(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อลาบา(ประเทศไทย) จํากัด 4,999,000.00        

บริษัท คอล มี ราวด์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอล มี ราวด์ เทรดด้ิง จำกัด 4,990,000.00        
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