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สรุปข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

1. สอบราคาซื้อเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens จ านวน ๒๐ เครื่อง 
(เลขท่ีโครงการ : 
58116127196)  

1,287,000.00 04/12/2558  บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
บริษัท เอว-ีซายน์เทค จ ากัด 
บริษัท เยนเนอรลั อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท เอวี เทค ซีสเตม็ส ์
บริษัท นีโอเน็ต จ ากัด 
บริษัท จอร์จริช จ ากัด 
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จ ากัด 
บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรว ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอชดเีอ็ม ยูนิตี ้
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนดเ์ซอรว์ิสจ ากัด 

๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรว ี
๒. บริษัท เอว-ีซายน์เทค จ ากดั 
๓. บริษัทใบบญุมลัตมิีเดยีแอนด์เซอร์วิสจ ากัด 
๔. บริษัท จอร์จริช จ ากัด 
๕. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอชดีเอ็ม ยนูิตี้ 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,241,200.00 22/12/2558 บริษัท ใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

2. สอบราคาซื้อเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓,๕๐๐ ANSI Lumens (พร้อม
ติดตั้ง) จ านวน ๔๐ เครื่อง 
(เลขท่ีโครงการ : 
58116126741) 

1,560,000.00 04/12/2558  บริษัท เยนเนอรลั อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
บริษัท เอวี เทค ซีสเตม็ส ์
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จ ากัด 
บริษัท จอร์จริช จ ากัด 
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนดเ์ซอรว์ิสจ ากัด 
บริษัท เอว-ีซายน์เทค จ ากัด 
บริษัท ไพศาลเอ็มไพร์ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรว ี

๑. บริษัท เอว-ีซายน์เทค จ ากดั 
๒. บริษัทใบบุญมลัตมิีเดยีแอนด์เซอร์วิสจ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,557,920.00 22/12/2558 บริษัท ใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
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บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จ ากัด 
บริษัท นีโอเน็ต จ ากัด 
บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

3. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ งาน 
(เลขที่โครงการ : 58126018295) 

786,400.00 02/12/2558 บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไ์ทล์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท อินช ไอเอ็นที จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์

๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นเิจอร์ 
๒. บริษัท อินช ไอเอ็นที จ ากัด 
๓. บริษัท เอส.เอสฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
๔. บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

670,000.00 22/12/2558 บริษัท อินช ไอเอ็นที จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

4. สอบราคาจา้งปรับปรุงหลังคา
ด้านข้างคณะครุศาสตร์ จ านวน 
๑ งาน (เลขท่ีโครงการ : 
58126032254) 

533,600.00 04/12/2558  บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด 
บริษัท วงตะวัน พรีซิช่ัน จ ากัด 
บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากัด 
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊ 
บริษัท กรณ์จดัหนัก จ ากัด 

๑. บริษัท กรณ์จัดหนัก จ ากดั 
๒. บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากดั 
๓. บริษัท วงตะวัน พรีซิช่ัน จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

330,000.00 22/12/2558 บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

5. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้องเรียน
ดนตรี ช้ัน ๖ อาคาร ๒๙ จ านวน 
๑ งาน (เลขท่ีโครงการ : 
58116240946) 

884,700.00 30/11/2558  บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน 
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จ ากัด 
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไ์ทล์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด 

๑. บริษัท ณัฐเจรญิ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
๒. บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

877,079.00 24/12/2558 บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
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บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 
บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด 
จตุรทิศ บิสซิเนส 
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊ 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

6. สอบราคาจา้งปรับปรุงโรงยิม 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จ านวน ๑ งาน (เลขท่ี
โครงการ : 58126012166) 
 

830,400.00 02/12/2558  บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไ์ทล์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จ ากัด 
บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด 
จตุรทิศ บิสซิเนส 
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์

๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นเิจอร์ 
๒. บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 
๓. บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

669,412.00 28/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

7. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้องน้ าช้ัน ๑ 
อาคาร ๓๐ จ านวน ๑ งาน (เลขท่ี
โครงการ : 58126028578) 

701,400.00 03/12/2558  บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด 
บริษัท วงตะวัน พรีซิช่ัน จ ากัด 
บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท อิสรา 41 จ ากัด 
บริษัท ช.สิทธิผล จ ากดั 
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด 
 
 

บริษัท ช.สิทธิผล จ ากดั 
บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท วงตะวัน พรีซิช่ัน จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

542,076.98 28/12/2558 บริษัท วงตะวัน พรีซิช่ัน จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

8. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทาง
สารสนเทศเพื่องานวิจัยและการ
เรียนรู้ จ านวน ๑ งาน (เลขท่ี
โครงการ : 58126040578) 

1,376,200.00 09/12/2558 บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด  
บริษัท ศรัณยพงศ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด  

บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด  
บริษัท ศรัณยพงศ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด  

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,320,000.00 28/12/2558 บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

9. ประกวดราคาซื้อชุดโพเดียม
ส าหรับการเรียนการสอน  
จ านวน ๒๐ ตัว โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 58106025202 

3,800,000.00 30/10/2558 (ร่าง) 
09/11/2558 (ขาย) 

บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จ ากัด 
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 

บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จ ากัด 
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

3,720,000.00 02/12/2558 บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

10.  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ
ส าหรับเตรยีมตัวอยา่งเพื่อการ
วิเคราะหค์ุณภาพอาหาร จ านวน 
๑ ชุด  

1,750,000.00 18/11/2558 บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด  
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด  
 
 
 
 
 

บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด  
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด  

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,749,450.00 03/12/2558 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

11. 
 
 

 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจร
ปิด จ านวน ๑ ระบบ 
58116002309 

695,500.00  05/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี   
บริษัท ออโตเมช่ันเซอร์วิส จ ากัด   

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรว ี
 บริษัท จอร์จริช จ ากัด 

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#showdoceGp
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#showdoceGp
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#showdoceGp
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#showdoceGp
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#showdoceGp
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บริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซสิเตม็ จ ากัด   
บริษัท แอลซีที อินเทลลเิจนท์ เทคโนโลยี จ ากัด   
บริษัท วาก้า (ไทยแลนด์) จ ากดั   
บริษัท จอร์จริช จ ากัด   
บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือส ารวจ จ ากัด   
บริษัท ดี คอม เทคโนโลยี จ ากดั   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช   
บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ต ซิสเต็ม จ ากัด   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดับบลิวเอ็ม กรุป๊(ประเทศไทย)   

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น ฟินนิช 
 บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ต ซิสเต็ม จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

690,000.00 02/12/2558 บริษัท จอร์จริช จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

12. ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ
พันธุวิศวกรรมขั้นสูง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 58116024718 

4,850,000.00 06/11/2558 (ร่าง) 
16/11/2558 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

4,845,000.00 03/12/2558 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

13. ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ
วิเคราะหห์าสารเคมีอัตโนมัติ 
จ านวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 58106140883 

6,000,000.00 09/11/2558 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 
 
 
 
 
 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

5,995,000.00 02/12/2558 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

14. 
 

สอบราคาซื้อเครื่องอ่านข้อมูล/
ตรวจข้อสอบ จ านวน ๑ เครื่อง 
58096344759 

800,000.00 06/11/2558 บริษัท ครีเอตสุ คอร์โปเรช่ัน จ ากดั  
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท ครีเอตสุ คอร์โปเรช่ัน จ ากดั  
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

765,750.00 03/12/2558  บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

15. ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือ
ปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ ชุด โดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  58106127563 

2,974,300.00 27/11/2558 บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด 
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 

บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด 
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

2,942,500.00 18/12/2558 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

16. ประกวดราคาซื้อชุดส ารวจและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรใน
ต ารับยาไทย จ านวน ๑ ชุด 
58116067758 

5,000,000.00 24/11/2558 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด 

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

4,964,800.00 18/12/2558 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

17.  ประกวดราคาซื้อหุ่นจ าลอง
อาจารย์ใหญ่ จ านวน ๒ ชุด โดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 58116275591 

6,000,000.00 04/12/2558 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จก. 
บริษัท ธัญญ กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท 108 โอเอ จ ากัด 
บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากดั 
บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด 
บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จ ากัด 
 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด 
บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

5,989,500.00 24/12/2558 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด 
 



7 
 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

18. ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด 
CCTV พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 
งาน โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

9,823,948.20 03/12/2558 บริษัท 108 โอเอ จ ากัด 
บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จ ากดั 
บริษัท สมาร์ทเทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
บริษัท นิวตริโน จ ากดั 
บริษัท ล็อกซเลย่์ ไวรเ์ลส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ต ซิสเต็ม จ ากัด 

บริษัท 108 โอเอ จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

9,780,000.00 28/12/2558 บริษัท 108 โอเอ จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

19. สอบราคาจา้งก่อสร้างหลังคา
บริเวณทีล่้างรถและที่จอดรถ 
จ านวน ๑ งาน 58116069369 

959,600.00 18/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี บี พี โปรดักส์   
บริษัท เชิงชัย จ ากัด   
บริษัท ฟูลฟาซิลติี้ จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนยีแอนดซ์ัพพลาย จ ากัด   
 

บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนยีแอนดซ์ัพพลาย จ ากัด   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี บี พี โปรดักส์   

ยอดเงินท่ีจะซื้อ/จ้าง วันท่ีประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

770,000.00 01/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี บี พี โปรดักส ์

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

20. ประกวดราคาจ้างปรบัปรุงห้อง
แสดงดนตรี ช้ัน ๑๖ อาคาร ๒๗ 
จ านวน ๑ งาน โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

3,823,900.00 06/11/2558 บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด 
บริษัท เอส สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

3,750,350.00 02/12/2558 บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

21. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้อง
ความรู้อาเซยีน ช้ัน ๕ อาคาร ๘ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ งาน 
58116087774 

983,000.00 12/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท สยาม พี แอนด์ ที จ ากัด   

บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด   

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

890,000.00 02/12/2558 บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

22. สอบราคาจา้งปรับปรุง
นิทรรศการข้อมลูท้องถิ่น(ห้อง
ข้อมูลท้องถิ่น)ช้ัน ๓ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ งาน 
58106044804 

786,400.00 12/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   

บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด   

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

702,000.00 02/12/2558 บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซสีเต็ม จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

23. สอบราคาจา้งปรับปรุงหลังคา
อาคาร ๕ จ านวน ๑ งาน 
58116142086 

664,062.10 18/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. เอ็ม. ด.ี โปรดักส์   
บริษัท เอแอนด์พี แอดวานซ์ คอนซัลแทนซ์ จ ากัด   
บริษัท ธารธาราครีี จ ากัด   
บริษัท ด๊อกเตอรไ์อทีเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น จ ากัด   
บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนยีแอนดซ์ัพพลาย จ ากัด   
 
 
 
 
 

บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนยีแอนดซ์ัพพลาย จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

556,254.00 02/12/2558 บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนยีแอนดซ์ัพพลาย จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

24. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้องเพื่อ
การจัดท าและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 
๑ งาน 58116282769 

663,400.00 01/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด   
บริษัท อิสรา 41 จ ากัด   
บริษัท พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี จ ากัด   
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86   
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จ ากดั   
 
 
 

บริษัท อิสรา 41 จ ากัด   
บริษัท พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี จ ากัด   
บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

658,661.86 16/12/2558 บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

25. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ช้ัน 
58116242398 

936,800.00 27/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน   
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไ์ทล์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั   
บริษัท ดีเน็ตเวริ์ค เซอร์วสิ จ ากัด   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรคัช่ัน   
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

898,425.50 15/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

26. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้องล้าง
ส าหรับเตรยีมเภสัชวัตถตุาม
พันธุกรรมพืช จ านวน ๑ ห้อง 
58126015031 

1,966,000.00 02/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด   
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
 
 
 
 
 

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,944,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

27. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางจลุชีววิทยา
ทางอาหาร จ านวน ๑ งาน  
58116247841 

1,395,900.00 01/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสินก่อสร้าง   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จ ากดั   
 
 

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

 1,379,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

28. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร จ านวน 
๑ งาน 58116245223 

1,395,900.00 01/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสินก่อสร้าง   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด   
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จ ากดั   

บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

 1,380,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

29. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร 
จ านวน 1 งาน 58116250480 

1,395,900.00 30/11/2558 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลย ี
 
 
 

บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,380,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

30. สอบราคาจา้งปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี และ
เตรียมตัวอย่าง จ านวน ๑ งาน  
58116249097 

857,000.00 30/11/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด   
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จ ากดั   

บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

850,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

31. สอบราคาจา้งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ านวน ๑ งาน 
58116250684 

1,115,700.00 01/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสินก่อสร้าง   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์  
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊   
จตุรทิศ บิสซิเนส   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   
บริษัท พันดารา จ ากัด   
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด   
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด   
ธนากาญจน์ กรุ๊ป86   
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
 
 
 
 

บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด   
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

1,111,000.00 18/12/2558 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

32. ประกวดราคาจ้างปรบัปรุง
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ Active 
Learning จ านวน ๑ ห้อง โดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 58126117549 

2,420,200.00 15/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากดั 
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด 
บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากดั 
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรคัช่ัน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์เจริญศลิป ์
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารัตน์ก่อสรา้ง 

 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 

2,380,000.00 30/12/2558  บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 

  


