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สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลาดับ
1.

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่
ดาดฟ้าอาคาร ๘ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน ๑ งาน
58106083718

ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง
สืบค้นและพัฒนางานวิจัย ๑
และ ๒ จานวน ๑ งาน

ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
3. สอบราคาซื้อทิมปานี จานวน ๑
ชุด

วงเงินงบประมาณ
1,966,000.00

วันที่ประกาศ
09/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,665,802.00
วงเงินงบประมาณ
1,946,400.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
05/11/2558
วันที่ประกาศ
28/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,798,800.00
วงเงินงบประมาณ
1,500,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
17/11/2558
วันที่ประกาศ
12/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,480,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
11/11/2558

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จากัด
บริษัทนครอินทร์วัฒนาจากัด
หจก.เอกอนันต์ ซีวิล
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม

ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลเฟอร์นิเจอร์
บริษัท พันดารา จากัด
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จากัด

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จากัด
บริษัทนครอินทร์วัฒนาจากัด
หจก.เอกอนันต์ ซีวิล
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จากัด
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลเฟอร์นิเจอร์
บริษัท พันดารา จากัด
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลเฟอร์นิเจอร์
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
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ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สอบราคาซื้อตู้แช่เย็น -80 OC
พร้อมระบบ CO2 Back up
จานวน ๑ เครื่อง 58106062982
ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
5. อบราคาซื้อหม้อนึ่งความดัน
(Autoclave) จานวน 1 เครื่อง

ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
6. สอบราคาซื้อครุภณ
ั ฑ์ จานวน ๒
รายการ

ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
7. สอบราคาซื้อตู้เหล็กสาหรับเก็บ
กล้องจุลทรรศน์ จานวน 2 ตู้
58106065174

วงเงินงบประมาณ
800,000.00

วันที่ประกาศ
16/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง

วันที่ประกาศผู้ชนะ
11/11/2558

799,290.00
วงเงินงบประมาณ
700,000.00

วันที่ประกาศ
15/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
698,710.00
วงเงินงบประมาณ
1,470,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
10/11/2558
วันที่ประกาศ
22/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,468,000.00
วงเงินงบประมาณ
700,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
13/11/2558
วันที่ประกาศ
15/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
700,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
10/11/2558

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

ผู้มารับเอกสาร
แอล.เค. อินเตอร์ กรุ๊ป
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
แอล.เค. อินเตอร์ กรุ๊ป
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
บริษัท วรารัตน์ จากัด
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท อินเตอร์เทรด เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จากัด

ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
บริษัท วรารัตน์ จากัด
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จากัด
บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จากัด
บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท อินเตอร์เทรด เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
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ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
8. สอบราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมา
โตกราฟี (Gas
Chromatography) จานวน ๑
ชุด 58106127494
ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
9. สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม จานวน ๑ ชุด
ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
10. สอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย
(Wireless microphone)
จานวน ๒๐ เครื่อง
58116047475
ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
11. สอบราคาซื้ออุปกรณ์สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนนาฏยศิลป์
ศึกษา จานวน ๑ ชุด

วงเงินงบประมาณ
1,750,000.00

วันที่ประกาศ
26/10/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,739,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
13/11/2558

วงเงินงบประมาณ
1,900,000.00

วันที่ประกาศ
05/11/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,898,000.00
วงเงินงบประมาณ
760,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
23/11/2558
วันที่ประกาศ
10/11/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
449,400.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
26/11/2558

วงเงินงบประมาณ
760,000.00

วันที่ประกาศ
10/11/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
449,400.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
26/11/2558

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท ไทยยูนีค จากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท โพสเซส ซายน์ จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

ผู้มารับเอกสาร
บริษัท กิบไทย จากัด
บริษัท คลาริตัส จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท กิบไทย จากัด
บริษัท คลาริตัส จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท กิบไทย จากัด
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ด๊อกเตอร์ไอที แอนด์คอนสตรัดชั่น
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด

ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด ด๊อกเตอร์ไอที แอนด์คอนสตรัดชั่น
บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จากัด
ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด ด๊อกเตอร์ไอที แอนด์คอนสตรัดชั่น
บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จากัด

ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท สกั้งเวิร์คส์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ด๊อกเตอร์ไอที แอนด์คอนสตรัดชั่น
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด

ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจากัด
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ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
12. สอบราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอ จานวน ๑ ชุด

ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
13. ประกวดราคาซื้ออัพไรท์เปียโน
จานวน ๗ หลัง โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 58106045810
ลาดับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
14. สอบราคาจ้างปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
จานวน ๑ ห้อง 58116063044

วงเงินงบประมาณ
1,120,000.00

วันที่ประกาศ
6/11/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,120,000.00
วงเงินงบประมาณ
2,100,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
26/11/2558
วันที่ประกาศ
20/10/2558 (ร่าง)
29/10/2558 (ขาย)

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
2,030,000.00
วงเงินงบประมาณ
1,337,900.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
25/11/2558
วันที่ประกาศ
10/11/2558

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง
1,334,000.00

วันที่ประกาศผู้ชนะ
30/11/2558

ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด กาญจนดิษฐ์
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จากัด
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด
บริษัท สเปซเมด จากัด
ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จากัด
ผู้มารับเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท พันดารา จากัด
บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรักชั่น จากัด
บริษัท ภูมิชนก จากัด
บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จากัด

ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด กาญจนดิษฐ์
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศุภกรการดนตรี
บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด บูเซ่แอนด์ฮอคส์
ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท พันดารา จากัด
บริษัท ภูมิชนก จากัด
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

