
ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ�ระบบ 6,328,200         6,328,200          1. ห�างหุ�นส"วนสามัญนิติบุคคลวิชัยพานิช 1. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส� 1. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส�  เสนอรายละเอียดถูกต�อง
โสตทัศนูปกรณ� ชั้น 9-10 2. หจก. สตาร� กรุ6ป42    เสนอราคา 6,041,113.00   บาท    เสนอราคา 6,041,113.00 บาท  ครบถ�วนตรงตามกําหนด
อาคารบุญชนะอัตถากร 3. บจก. ส.ทวีพงษ� ยินดีลดราคา 5,999,811.00 บาท

4. บจก. อินฟอร�เจนดาต�าซิสเท็ม
5. บจก. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร�เมชั่น 2. บจก. เซ�าธ�สตาร� เน็ทเวิร�ค
6. บจก. เอวี เทค ซีสเต็มส�    เสนอราคา 6,222,371.00   บาท
7. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส�
8. บจก. ปานฝ@น
9. บจก. เซ�าธ�สตาร� เน็ทเวิร�ค 3. ห�างหุ�นส"วนสามัญนิติบุคคลวิชัยพานิช
10. บจก. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม    เสนอราคา 6,282,398.00   บาท
(ประเทศไทย)
11. บจก. เอสทีพี อินตริเกต
12. บจก. เอ็ดดูเทค คอมพิวเตอร�
13. บจก. ใบบุญมัลติมีเดียแอนด�เซอร�วิส
14. บจก. แอดไวซ� โฮลดิ้งส� กรุ6ป
15. พีเอ็นดี เจริญวัฒนา
16. หจก. ทิพวรรณ� อีเล็คทรอนิค
17. บจก. แม็กโครแมช
18. บจก.ออวิด�า
19. หจก. สิณารัตน�ก"อสร�าง
20. สิณิฏาการโยธา

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

สอบราคาปรับปรุง 450,000            450,000             1. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส� 1. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส� 1. บจก. พรีวิว ซิสเต็มส�  เสนอรายละเอียดถูกต�อง
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 2. บจก. อินเทลเล็คท� เน็ตเวิร�ค เว็บ    เสนอราคา 448,865.00   บาท    เสนอราคา 448,865.00   บาท  ครบถ�วนตรงตามกําหนด
อาคารบุญชนะอัตถากร 3. บจก. พี.เอส.เพาเวอร�ลายส�

4. บจก. คิมเบอร� เอ็นจิเนียริ่ง 
5. บจก. เวอชิว กรุ6ป 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

ประกวดราคาจ�างปรับปรุงอาคาร 10,113,410.85  10,113,410.85    1. ห�างหุ�นส"วนจํากัด เอส. เอส. พี.มอเตอร� 1. บริษัท ปานฝ@น จํากัด 1. บริษัท ไฮเดรกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล  เสนอรายละเอียดถูกต�อง
มาลัย หุวะนันทน� ชั้น 6-9  2. ห�างหุ�นส"วนจํากัด หุ"นสิริ ก"อสร�าง    เสนอราคา 9,888,999.-   บาท      จํากัด  ครบถ�วนตรงตามกําหนด
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  3. บริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จํากัด    เสนอราคา 8,645,000.-   บาท

 4. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จํากัด 2. บริษัท โพรมิเนนท� เอ็นจิเนียริ่ง 
 5. บริษัท ริช สตูดิโอ จํากัด     เซอร�วิส จํากัด
 6.ห�างหุ�นส"วนจํากัด สุดคณา     เสนอราคา 9,196,967.-   บาท
 7.บริษัท ดวงแก�วธนสิน จํากัด
 8.ห�างหุ�นส"วนจํากัด พี.ที.ก"อสร�าง 3. บริษัท ไฮเดรกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล
 9.กิจการร"วมค�า ดีเค บีดี      จํากัด 
10.ร�าน ที.วี.48ก"อสร�าง    เสนอราคา 8,645,000.-   บาท
11.ร�าน ดี.ดี.49 ก"อสร�าง
12.ร�าน ส.222 ก"อสร�าง  4. บริษัท ริช สตูดิโอ จํากัด
13.บริษัท โพรมิเนนท� เอ็นจิเนียริ่ง
    เซอร�วิส จํากัด
14.บริษัท เจเค เดคคอน จํากัด
15.บริษัท ปานฝ@น จํากัด
16.บริษัท เค.ไอ.ที.อินเตอร�เท็ค กรุ6ป
    6363 จํากัด
17.บริษัท ไตรเทค อิมเพค จํากัด
18.ห�างหุ�นส"วน จํากัด สิณารัตน�ก"อสร�าง
19.บริษัท เวสเทิร�นสตาร�  คอนสตรัคชั่น
    (2000) จํากัด
20.บริษัท ไทยรุส ดีเวลอปเมนท� จํากัด

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม) (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

ประกวดราคาจ�างปรับปรุงอาคาร 21.บริษัท ปติมา 99 จํากัด
มาลัย หุวะนันทน� ชั้น 6-9 22.สิณิฎาการโยธา
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 23.ห�างหุ�นส"วนจํากัด  ที เค พี อินเทลลิเจ�นท�
(ต"อ) 24.บริษัท วอล�คเกอร� เอสเตท จํากัด

25.บริษัท โปรเจ็กท� อินเตอร�เทค จํากัด
26.บริษัท สมบุญส"ง จํากัด
27.บริษัท เค เอส เอส คอนตรัคชั่น จํากัด
28.บริษัท บิลดิ้ง กูรู จํากัด
29.บริษัท เคค อิน คอน จํากัด
30.บริษัท เวิลด�กรุ6ปเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
31.บริษัท โชครุ"งเรืองการช"าง จํากัด
32.บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
33.บริษัท มะลิทอง จํากัด
34.บริษัท ศักดิ์สุวรร คอนสตรัคชั่น
    (ประเทศไทย) จํากัด
35.ห�างหุ�นส"วนจํากัด แม็กซ� แอนด� ซัน
    เฟอร�นิเจอร�
36.บริษัท วัชรินทร� สถาป@ตย� จํากัด
37.ห�างหุ�นส"วนจํากัด บรบือพรเทพ
38.บริษัท ไฮเดรกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด
39.ห�างหุ�นส"วนจํากัด เลิศสัมพันธ�
     (2000) จํากัด
40.บริษัท พงศ�พัฒนชัย จํากัด

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม) (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

ประกวดราคาซื้อระบบห�องสมุด 25,000,000.00  25,000,000.00   1. บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 1. บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 1. บริษัท ยิบอินซอย จํากัด  เสนอรายละเอียดถูกต�อง
อิเล็กทรอนิกส� (e-Library) 2. บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จํากัด     เสนอราคา 24,980,000.-   บาท     เสนอราคา 24,980,000.- บาท  ครบถ�วนตรงตามกําหนด
จํานวน 1 ระบบ ด�วยวิธีประกวด 3.บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จํากัด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� 4.บริษัท ดีเอ็มเอส เซอร�วิสเซ็นเตอร� จํากัด

5.ห�างหุ�นส"วนจํากัด เอส.พี.อี.ทวีทรัพย�
6.ห�างหุ�นส"วน จํากัด สิณารัตน�ก"อสร�าง
7.สิณิฏาการโยธา
8.นายกฤษณ หอมคง

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม) (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

จ�างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร 201,984.69 172,900.00        1. บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 1. บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 1. บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จํากัด  เสนอรายละเอียดถูกต�อง
มาลัย หุวะนันทน� ชั้น 6-9  2.บริษัท เอไอที คอนซัลติ้งแอนด�ดีไซน� จํากัด      เสนอราคา 171,500.-   บาท    เสนอราคา 171,500.-   บาท  ครบถ�วนตรงตามกําหนด
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขัอ  3. บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ� จํากัด
กําหนด

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)



ลําดับ รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู�รับ/ซื้อเอกสาร ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม) (ราคารวมภาษีมูลค)าเพิ่ม)

สอบราคาจ�างปรับปรุงอาคาร 1,800,000.- 1,775,267.44     1. บริษัท ไฮเดรกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 1. บริษัท ทรีแมน รีโนเวชั่น จํากัด 1. บริษัท ทรีพัทธ� พาวเวอร� จํากัด บริษัท ทรีพัทธ� พาวเวอร�
เสรีไทย 2. บริษัท ทรีพัทธ� พาวเวอร� จํากัด เสนอราคา 1,590,000.-  บาท เสนอราคา 1,535,000.- บาท จํากัด เปTนผู�เสนอราคา

3. บริษัท เกื้อพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2. บริษัท พี.เอส. เพาเวอร�ลายส� จํากัด ต่ําสุด 
4. บริษัท โมเดิร�น 456 จํากัด เสนอราคา 1,581,189.34  บาท
5. บริษัท ดราม"า ล็อบบี้ เวย� จํากัด 3. บริษัท วีพี มาร�เก็ตติ้ง แอนด� คอน 
6. บริษัท พงศ�พัทธ� ก"อสร�าง จํากัด สตรัคชั่น จํากัด 
7. บริษัท พี.เอส. เพาเวอร�ลายส� จํากัด เสนอราคา 1,619,446.72 บาท
8. บริษัท ซีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซิลเต็ม จํากัด 4. บริษัท ทรีพัทธ� พาวเวอร� จํากัด
9. บริษัท พันดารา จํากัด เสนอราคา 1,544,741.98  บาท
10. บริษัท ลัลน� ดีเวลลอปเมนท� จํากัด 5. บริษัท ซีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซิลเต็ม จํากัด
11. บริษัท วีพี มาร�เก็ตติ้ง แอนด� คอน เสนอราคา 1,588,000.-  บาท
     สตรัคชั่น จํากัด
12. ห�างหุ�นส"วนจํากัด เอส.พี.อาร�.
     เดคคอร�เรชั่น
13. บริษัท ทรีแมน รีโนเวชั่น จํากัด

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8 ไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2560 -เดือนมิถุนายน 2560)


