
   สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

NO. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ท าสัญญา 

 
1. จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการ

งานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน 
จ านวน ๑ งาน 

3,200,000.00 3,199,425.57 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง 
บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จ ากัด 
พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกล้ากานต์ คอนสตรัคชั่น 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 

2,850,000.00 
2,780,000.00 
2,769,998.96 
2,624,000.00 
2,680,000.00 
2,780,000.00 

พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2,624,000.00 ยื่นเสนอรายละเอียดต
ซื้อามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด                      

 จ.4/2564 
14/01/2564 

2. จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
หลักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ 
งาน 

2,065,000.00 2,065,000.00 e-bidding บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2,030,000.00 
2,050,000.00 

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  2,030,000.00 ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

จ.5/2564 
20/01/2564                     

3. ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 4,780,000.00 4,780,000.00 e-bidding บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ ากัด 
บริษัท ฮาร์พสตูดิโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

4,776,000.00 
4,780,000.00 

บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ ากัด 
 

4,776,000.00 
 

ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

7/2564 
12/01/2564 

4. ชุดกายวิภาคของมนุษย์ ๓ มิติ ทาง
การแพทย์ 

2,032,000.00 2,032,000.00 e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากัด 
บริษัท เกรท เมด พลัส จ ากัด 

2,010,000.00 
2,032,000.00 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากัด 2,010,000.00 ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

8/2564 
14/01/2564 

5. ซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบ
ไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบ
เรียลไทม์ จ านวน ๑ ชุด 

2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นที.ดี.เซอร์วิส 
บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จ ากัด 

1,998,760.00 
1,994,480.00 

บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จ ากัด 1,994,480.00 ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

9/2564 
12/01/2564 

6. ซื้อชุดโรงงานอุตสาหกรรมจ าลองพร้อม
สื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาก าลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรม จ านวน ๑ ชุด 

2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท ณชิต จ ากัด 
บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ ากัด 

2,498,500.00 
2,495,000.00 

บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ ากัด 2,495,000.00 ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

10/2564 
25/01/2564 

7. ซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 
๔.๐ พร้อมโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 

3,500,000.00 3,500,000.00 e-bidding บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง จ ากัด 
บริษัท ณชิต จ ากัด 

3,496,000.00 
3,498,000.00 

บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง จ ากัด 3,496,000.00 
 

ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

11/2564 
25/01/2564 

8. ซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้าน
ระบบ AI พร้อมโปรแกรม จ านวน ๑ 
ชุด 

3,450,000.00 3,450,000.00 e-bidding บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 
บริษัท เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จ ากัด 

3,430,000.00 
3,440,000.00 

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 
 

3,430,000.00 
 

ยื่นเสนอรายละเอียด
ตามข้อก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด 

12/2564 
26/01/2564 

 


