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26/2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 1,801,000 รำยได์ e-bidding ชุมนุมร์ำนสหกรณ์แห์งประเทศไทย จ ำกัด บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 1,796,530.00 บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 1,796,530, 90 วัน 11 กรกฎำคม 2565 9 ตุลำคม 2565 รำคำต่ ำสุด

บริษัท คอนเนคทู จ ำกัด บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ำกัด 1,799,000.00

บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด

บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ำกัด
บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด
บริษัท เอส ซี ที ซี จ ำกัด
บริษัท ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด
บริษัท จอย วิช่ัน จ ำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูช่ันส์ จ ำกัด

บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จ ำกัด

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ำกัด

บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ำกัด

บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ำกัด

บริษัท ทีเคซีซี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด

บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ำกัด

บริษัท อินเทกริทิ เมเนจเม์นท์ จ ำกัด

บริษัท ธนสำร เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท ทูยู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โอเพ์น เทคโนโลย่ี จ ำกัด (มหำชน)

ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด ทีปกร 2014

บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ำกัด

บจก.พีเอพี เทคโนโลยี

บริษัท ออวิด์ำ จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟคท์ ซำยน์ จ ำกัด

บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ำกัด

บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด

บริษัท พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กร์ุป จ ำกัด

บริษัท ออสกำร์ เทคโนโลยี จ ำกัด

บริษัท สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

บริษัท ชัยภูมิก์อปป์์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด แปซิฟ์ก พลัส ไอที

27/2565 ชุดเคร่ืองนอน จ ำนวน 15 รำยกำร 1,500,000 รำยได์ คัดเลือก บริษัท มนไตรเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท มนไตรเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด 1,360,826 บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 1,299,402.65 30 วัน 11 กรกฎำคม 2565 10 สิงหำคม 2565 รำคำต่ ำสุด

บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 1,299,402.65

บริษัท กฤษณะ 908 จ ำกัด บริษัท กฤษณะ 908 จ ำกัด 1,347,665.00 

28/2565 เก์ำอ้ี จ ำนวน 720 ตัว 1,039,990 รำยได์ คัดเลือก บริษัท ทีไซน์ โซลุช่ัน จ ำกัด บริษัท ทีไซน์ โซลุช่ัน จ ำกัด 1,050,000 บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ำกัด 1,039,990 90 วัน 26 กรกฎำคม 2565 24 ตุลำคม 2565 รำคำต่ ำสุด

บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ำกัด บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ำกัด 1,048,500

บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ำกัด บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ช จ ำกัด 1,039,990
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม
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จ านวนผู้ซ้ือซองเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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C44/2565 จ์ำงบริกำรฐำนข์อมูลออนไลน์ Scopus 1,410,000.00  รำยได์ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด  บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด  1,410,000.00      บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด  1,410,000.00    30 5 ก.ค 2565 4 ส.ค 2565 รำคำต่ ำสุด

C45/2565 จ์ำงปรับปรุงห์องประชุม 5724 คณะวิทยำกำรจัดกำร 1,587,600.00  รำยได์ วิธีคัดเลือก บริษัท ซอคเก์อร์กลำส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท ซอคเก์อร์กลำส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,586,102.00      บริษัท ซอคเก์อร์กลำส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,586,102.00    75 5 ก.ค 2565 18 ก.ย 2565 รำคำต่ ำสุด

ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด ร์ุงนรำ จ ำกัด ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด ร์ุงนรำ จ ำกัด 1,600,301.04      

ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด เคทีพี มอเตอร์ ห์ำงห์ุนส์วนจ ำกัด เคทีพี มอเตอร์ 1,612,078.36      

C46/2565 จ์ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยำเขตนครปฐม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ       640,000.00    รำยได์ วิธีคัดเลือก บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ำกัด บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ำกัด 640,000.00        บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ำกัด 640,000.00      60 8 ก.ค 2565 6 ก.ย 2565 รำคำต่ ำสุด

บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด บริษัท พีไฟว์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 647,000.00        

บริษัท บี.เค. ร์ุงเรือง จ ำกัด บริษัท บี.เค. ร์ุงเรือง จ ำกัด 645,000.00        

C47/2565 จ์ำงปรับปรุงห์องปฏิบัติกำรศูนย์กำรศึกษำนำนำชำติ 2,400,000.00  รำยได์ วิธีคัดเลือก บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด 2,371,711.62      บริษัท นิธิกร 2549 เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด 2,371,711.62    30 8 ก.ค 2565 7 ส.ค 2565 รำคำต่ ำสุด

บริษัท ซอคเก์อร์กลำส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท ซอคเก์อร์กลำส  แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2,398,060.30      

บริษัท ทีแซด มิเดีย จ ำกัด บริษัท ทีแซด มิเดีย จ ำกัด 2,389,511.06      
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