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สรุปข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

1. ประกวดราคาซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง 
โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
58126181717 

120,000.00 22/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธลีักษณ์วณิชย ์
ไบรท์ วิช่ัน ซัพพลาย 
บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด 
บริษัท อินฟอร์เจนดาตา้ซิสเท็ม จ ากัด 
บริษัท ฟายน์น่ิง ทูลส์ จ ากัด 
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด 
บริษัท 108 โอเอ จ ากัด 
บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด 
บริษัท เอสแอลเอ โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากดั 
บริษัท ดีดี ทีม จ ากัด 
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014 
บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทจ ากัด เน็กซ์อินโนเวช่ัน ซอฟต์แวร์แอนด์โปรแกรม
มิ่ง จ ากัด 
ร้านทวัชร์คอมพิวเตอรเ์ซอร์วสิ 
ธ.รัตนธาวิน 
 
 
 
 

บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
บริษัท ฟายน์น่ิง ทูลส์ จ ากัด 
บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด 
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากดั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014 
บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
100,408.80 18/01/2559 บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

2. สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จ านวน ๑ ชุด 
58126220272 

1,141,100.00 25/12/2558 บริษัท ไตรโซลูช่ัน จ ากดั   บริษัท ไตรโซลูช่ัน จ ากดั   

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
1,140,620.00 11/01/2559 บริษัท ไตรโซลูช่ัน จ ากดั 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

3. ประกวดราคาจ้างการสร้างรั้วรอบ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 งาน โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 58106164348 

19,000,000.00 09/11/2558 (ร่าง) 
16/11/2558 (ขาย) 

บริษัท เมเจอร์ เทค อลูมิเนยีม จ ากัด 
ไอ.ซี.โอ.กรุป๊ 
บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัท ส.ทรัพย์เสถียร จ ากัด 
บริษัท นรเสฏฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริิญญา เดคอร ์
ที.เอ็ม.เค. ฐานมั่นคง กรุ๊ป 
บริษัท ภวินท์ พัทธยา จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรราชคอนสตรัคชั่น 
ชัยพัฒนศุภกิจ 
หจก.รัตนชาติการโยธา 
หจก. ช.บริการไพฑูรย์การโยธา (2004) 

บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จ ากัด 
 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
 17,870,000.00 13/01/2559 บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จ ากัด 

 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

4. จ้างงานซ่อมแซมขอบยางกระจก
และตดิฟิล์มกรองแสงพร้อม
ผ้าม่าน โดยวิธีพิเศษ 
58126277032 

2,452,440.00 26/12/2558 บริษัท มาสเตอร์คลู วินโดว์ ฟิลม์ จ ากัด 
บริษัท ราชาโยค จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ราชาโยค จ ากดั 
บริษัท มาสเตอร์คลู วินโดว์ ฟิลม์ จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
2,070,000.00 08/01/2559 บริษัท มาสเตอร์คลู วินโดว์ ฟิลม์ จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

5. ประกวดราคาจ้างปรบัปรุงพ้ืนท่ี
อาคาร ๒๗ และอาคาร ๒๙ 
จ านวน ๑ งาน โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
58126118670 

1,186,630.00 15/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ่นสิริ ก่อสร้าง 
บริษัท เอเซียเฟอร์นเิจอร์และก่อสร้าง จ ากัด 
บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ ากดั 
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จ ากัด 
บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรคัช่ัน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์เจริญศลิป ์
ชัยพัฒนศุภกิจ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหกสิบสามการโยธา 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารัตน์ก่อสรา้ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพงษ์ เวิร์ค ซิสเตม็ 

บริษัท อาร์จี แอสเสท จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรคัช่ัน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพงษ์ เวิร์ค ซิสเตม็ 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
984,906.00 05/01/2559 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิพงษ์ เวิร์ค ซิสเตม็ 

 


