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สรุปข้อมลูจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

1. ประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์จ านวน 
๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) (เลขท่ี
โครงการ : 60016099730) 

1,150,000.00 17/01/2559  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค 
ก าไรคุม้หล้า 
บริษัท เอส เอส ซัพพลาย แอนด์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารัตน์ก่อสรา้ง 
สิณฏิาการโยธา 
บริษัท อินโนเวช่ันส์ โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท วิน วิน 25 โซลูช่ัน จ ากัด 
บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 
บริษัท แอท ไนซ์ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอร์จวิศวการโยธา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าพระยาริเวอร์ 1991 
บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด 
บริษัท เท็น อินทีเกรดเตด็ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนดเ์ซอรว์ิสจ ากัด 
บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จ ากดั 
บริษัท โฟกัส ฟอร์ ยู จ ากัด 
บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จ ากดั 
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จ ากัด 
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วีระชัยอินเตอรเ์นช่ันแนล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาภัทร 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านกรวดการโยธา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีฟกะไอซ ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยเศวต 

บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จ ากัด 
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วีระชัยอินเตอรเ์นช่ันแนล 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
1,137,408.93 03/02/2560  บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จ ากัด 
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ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

2. ประกวดราคาจ้างปรบัปรุง
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ งาน ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (เลขท่ี
โครงการ : 59126190039) 

7,700,000.00 06/01/2560   บริษัท บาเนีย จ ากัด 
 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอรเ์นทีฟ จ ากัด 
 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 บริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จ ากดั 
 บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด 
 บริษัท เอ็ม เอส อาร์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากัด 
 บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากดั 
บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบิล จ ากัด 
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
7,600,000.00 08/02/2560 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

ล าดับ โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ผู้มารับเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

3. ประกวดราคาจ้างปรบัปรุงลาน
โล่ง ช้ัน ๔ อาคาร ๓๐ เป็น
ห้องปฏิบัติการ การสอนและ
ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จ านวน 
๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) (เลขท่ี
โครงการ : 60016055676) 

7,000,000.00 18/01/2560  บริษัท เค.วี.กาญจนบรุี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 หจก.รัตนชาติการโยธา 
 บริษัท ซีแอลเค เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากดั 
 สิทธิแสงการช่าง 
 บริษัท รุ่งฟ้าเสรมิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 บริษัท บุญณสิทธ์ิก่อสร้าง จ ากัด 
 บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากดั 
 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารตัน์ก่อสร้าง 
 บริษัท บุรณพิพัฒน์ คอนสตรั๊คชัน่ จ ากัด 
 สิณิฏาการโยธา 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.ฉัตรเจริญ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะพงศ์ก่อสร้าง 
 ร้านอัษฏางค์คอนกรีต 
 บริษัท ชายน์อาคิเทคท์ จ ากัด 
 บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สดุคณา 
 บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จ ากัด 
 บริษัท อาศิรา ดีไซน์ จ ากัด 

บริษัท เค เอส เอส คอนตรัคช่ัน จ ากัด 
บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด 

ยอดเงินที่จะซื้อ/จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
5,800,000.00 14/02/2560 บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จ ากัด 
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 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดปราน 6409 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอรจ์วิศวการโยธา 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจา้พระยาริเวอร์ 1991 
 บริษัท เอ็ม เอส อาร์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 บริษัท ไทยเทค บางปู จ ากัด 
 บริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จ ากดั 
 100 พี.เอส.ไอ.เอ็นจเินียริ่ง 
 บ.โตโยธา จ ากดั 
 บริษัท ซีนิค พาร์ค จ ากัด 
 บริษัท พันดารา จ ากัด 
 ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยาซาวา คอนสตรัคช่ัน 1999 
 บริษัท พงศ์พัฒนชัย จ ากัด 
 บริษัท สยามแมนเท็นแนนซ์ แอนด์ คอนเซาท์ จ ากัด 
 บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อาร์.เอ็น.บิวดิ้ง 
 บริษัท วี ที เอส เดคคอเรท จ ากดั 
 บริษัท เอส สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามท่าพระกอ่สร้าง 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามวังวิทยา 
 บริษัท ศรัณยพงศ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 บริษัท สเปคเชียลเฟอร์นิช่ิง จ ากดั 
 บริษัท บิลดิ้ง กูรู จ ากัด 
 บริษัท ปานฝัน จ ากัด 
 บริษัท เค เอส เอส คอนตรัคชั่น จ ากัด 
 บริษัท ป.เกษตรพัฒนา (2545) จ ากัด 
 บริษัท เบสท์ก้า เมคเกอร์ จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศลิาภณัฑ์ก่อสร้าง 
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 บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด 
 บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ 
 บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
 บริษัท เอทีจีที เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ล าดับ โครงการจดัซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันท่ีประกาศ ผู้มารบัเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

4. ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สี 
จ านวน ๒ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) (เลขท่ี
โครงการ : 60016046419) 

203,500.00 10/01/2560  บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 
 บริษัท ดวงแก้วธนสิน จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีปกร 2014 
 ก าไรคุ้มหล้า 
 บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด 
 บริษัท เท็น อินทีเกรดเตด็ ซิสเตม็ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จไุรรตัน์ ซัพพลาย 
 บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท วิน วิน 25 โซลูช่ัน จ ากัด 
 บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากดั 
 บริษัทใบบุญมัลติมีเดียแอนด์เซอร์วิสจ ากดั 
 บริษัท เอวี เทค ซีสเตม็ส ์
 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 บริษัท จิวเอช่ัน จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทรคิ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเลค็ทรอนิค 
 บริษัท โฟกัส ฟอร์ ยู จ ากัด 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ครสิตลั อิเลคทรอนิค 
 บริษัท แม็กโครแมช จ ากดั 
 บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จ ากัด 
 บริษัท แอท ไนซ์ จ ากัด 
 บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท โฟกัส ฟอร์ ยู จ ากัด 
 บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากดั 
 ก าไรคุ้มหล้า 

ยอดเงินท่ีจะซื้อ/จ้าง วันท่ีประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
169,000.00 16/02/2560 บริษัท บี.บี.เค.อินดสัตรี จ ากัด  
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 สิณิฏาการโยธา 
 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารตัน์ก่อสร้าง 

ล าดับ โครงการจดัซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วันท่ีประกาศ ผู้มารบัเอกสาร ผู้มายื่นซองใบเสนอราคา 

5. ประกวดราคาจ้างท าป้ายสวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่
โครงการ : 59126247451) 

248,352.51 29/12/2559 บริษัท วิชวล อิมเมจ พลสั จ ากัด 
บริษัท สมาร์ท เทค แอนด์ แมท จ ากัด 
บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จ ากัด 
บริษัท ไทย บิลบอรด์ จ ากัด 
บริษัท จิวเอช่ัน จ ากัด 
บริษัท โฟกัส ฟอร์ ยู จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอร์จวิศวการโยธา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าพระยาริเวอร์ 1991 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.ฉตัรเจริญ 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สณิารัตน์ก่อสรา้ง 
ก าไรคุม้หล้า 
อิศราทีม ดีไซน์แอนด์ดเีวลลอปเมนท์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรพันธ การโยธา 
บริษัท ทีเคที บิวดิ้ง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 
สิณฏิาการโยธา 

บริษัท วิชวล อิมเมจ พลสั จ ากัด 
บริษัท ไทย บิลบอรด์ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรพันธ การโยธา 
บริษัท โฟกัส ฟอร์ ยู จ ากัด 

ยอดเงินท่ีจะซื้อ/จ้าง วันท่ีประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะการเสนอราคา 
208,666.62 16/02/2560 บริษัท ไทย บิลบอรด์ จ ากัด 
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