
   สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

NO. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ท าสัญญา 

 
1. จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 

ห้อง ๙๗๔ จ านวน ๑ งาน 
747,600.00 747,082.18 e-bidding บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรัคชั่น 

645,028.66 
667,011.25 
691,560.02 
699,975.00 

บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

645,028.66 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
  

จ.11/2562 
 30/11/2561 

2. จ้างปรับปรุงอาคาร ๑๑ ชั้น ๕  
จ านวน ๑ งาน  

1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ ากัด 
บริษัท ตาว เรียลเอสเตท จ ากัด 
ปลายฟ้าใส 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนสร้าง บิวด้ิง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรัคชั่น 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัญพักตร์ การโยธา 
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จ ากัด 

964,070.00 
965,000.00 
909,186.54 
924,585.66 
931,205.96 
907,141.57 
844,319.82 
980,066.50 
813,200.00 

บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จ ากัด 813,200.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

จ.12/2562 
 11/12/2561 

3. จ้างปรับปรุงห้องสนับสนุนและส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนา จ านวน ๑ งาน 

1,173,600.00 1,173,568.15 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม 
บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรัคชั่น 
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จ ากัด 

1,085,000.00 
995,000.00 

1,119,501.62 
1,070,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอน
สตรัคชั่น 

1,119,501.62 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด 
 

จ.13/2562 
21/12/2561 

4. จ้างปรับปรุงต่อเติมส านักงาน คณะครุ
ศาสตร์ ชั้น ๑ จ านวน ๑ งาน 

669,600.00 519,214.47 e-bidding บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ดับบลิวดีพี จ ากัด 
บริษัท สมพร 345 เมทัล ออลไทฟ์ คอมเมอร์ส จ ากัด 
บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จ ากัด 

439,029.34 
485,000.00 
456,000.00 
465,000.00 
434,420.00 

บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จ ากัด 434,420.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

จ.14/2562 
28/12/2561 

5. จ้างปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียนประถม
สาธิต จ านวน ๑ งาน 

1,200,000.00 865,414.80 e-bidding บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโปร-บิลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท นีโอเซฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

759,042.60 
645,000.00 
583,000.00 
580,000.00 

บริษัท นีโอเซฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 580,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

จ.15/2562 
28/12/2561 

6. ซื้อครุภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทาง
การเกษตร จ านวน ๑ ชุด 

1,998,000.00 1,997,690.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนดิษฐ์ 
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ากัด 

1,990,000.00 
1,986,000.00 

บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ากัด 1,986,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

 5/2562 
16/12/2561 

7. ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
จ านวน ๑ ชุด 

944,000.00 944,000.00 e-bidding บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 941,600.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

 941,600.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

 6/2562 
26/12/2561 

           

 


