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สรุปข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซอง 

1. สอบราคาจา้งปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง พ้ืนท่ีอ่าน
หนังสือ อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๑ งาน 
58096294203 

983,000.00 02/10/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.เอ็ม.ไฮ โวลท์ เอ็นจิเนียริ่ง   
บริษัท บาเนีย จ ากัด   
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด   
บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
บริษัท โซโลเซล อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด   
บริษัท ไทยสวสัดิ์ ซสิเตม็ส์ จ ากดั   
บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน   
บริษัท ไวร์แอนด์เวฟ เทเลคอม จ ากัด   
บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากดั   
บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จ ากัด   
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากดั   
บริษัท บลูไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
บริษัท เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
บริษัท ดูเวล อิเล็กทริก จ ากัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด๊อกเตอรไ์อที แอนด์คอนสตรัดช่ัน 
 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด 
 บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
 บริษัท ไวร์แอนด์เวฟ เทเลคอม จ ากัด 
 บริษัท โภควินท์ ดีไซน์ จ ากัด 
 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรล์ายส์ จ ากดั 
 บริษัท เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
539,280.00 22/10/2558 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซอง 
2. ประกวดราคาซื้อจอรบัภาพแบบ

มือดึง ขนาด 100 น้ิว พร้อม
ติดตั้ง จ านวน ๓๐ จอ โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 58096123834 

150,000.00 15/09/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน มัลติเทค 
ไบรท์ วิช่ัน ซัพพลาย 
บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 
บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 
บริษัท พรีวิว ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด 
บริษัท พ-ีเน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนดเ์ซอรว์ิสจ ากัด 
บริษัท แอพลิเทค โซลูช่ัน จ ากดั 
บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จ ากัด 
บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จ ากัด 
บริษัท ดีดี ทีม จ ากัด 
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จ ากัด 
บริษัท เพาเวอร์เทค คอนเน๊คช่ัน จ ากัด 
หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 
บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด 

บริษัท พรีวิว ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
บริษัท พ-ีเน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนดเ์ซอรว์ิสจ ากัด 
บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ 
 94,500.00 02/10/2559 

ผู้ชนะการเสนอราคา 
บริษัท พรีวิว ซิสเตม็ส์ จ ากดั 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซอง 

3. สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบ
ลักษณะเนื้อสัมผสัอาหาร 
จ านวน ๑ ชุด 

1,078,000.00 29/09/2558 บริษัท แอล. แอนด์ อาร์. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จ ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอล. แอนด์ อาร์. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จ ากัด  

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
1,077,490.00 26/10/2558 บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซอง 
4. สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการใส่สายให้

อาหารทางจมูก (NG Tube) 
จ านวน ๒ ตัว 58096308246 

180,000.00 06/10/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจรญิสินเทรดดิ้ง  
บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจรญิสินเทรดดิ้ง  
บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด  

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
149,000.00 29/10/2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจรญิสินเทรดดิ้ง 

 


