
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดสาธิตการท างานของ

สายพานล าเลียงด้วยกล้อง

ซอฟท์แวร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จ านวน 1 ชุด

3,210,000.00    3,210,000.00 e-bidding 1. บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชัน่

จ ากัด

                          3,200,000.00

2. บริษทั ทูพเีอ็น เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

                          3,184,990.00

บริษทั ทูพเีอ็น เอ็นจิเนียร่ิง

จ ากัด

                  3,184,990.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่6/2562

ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561

2 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดปฏบิัติการเพิม่

ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิค

พืน้ฐาน จ านวน 1 ชุด

3,250,000.00    3,250,000.00      e-bidding 1. บริษทั ออโต ไดแด็กติก จ ากัด

                         3,240,000.00

2. บริษทั เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จ ากัด

                         3,245,000.00

บริษทั ออโต ไดแด็กติก จ ากัด

                  3,240,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่7/2562

ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561

3 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดปฏบิัติแบบจ าลอง

ระบบการผลิตโดยการควบคุมด้วย

PLC จ านวน 1 ชุด

5,000,000.00    5,000,000.00      e-bidding 1. บริษทั พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี

จ ากัด

                         4,989,000.00

2. บริษทั เอ็ดดูเคชัน่เทค จ ากัด

                         4,970,000.00

บริษทั เอ็ดดูเคชัน่เทค จ ากัด

                  4,970,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่9/2562

ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561

4 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดระบบปฏบิัติการ

ผลิตไฟฟา้จากพลังงาน

แสงอาทิตย์ จ านวน 1 ชุด

4,200,000.00    4,200,000.00      e-bidding 1. บริษทั เอลเว(่ประเทศไทย)

จ ากัด

                          4,190,000.00

2. บริษทั เอ็มเอ็นซี เทรดด้ิง จ ากัด

                          4,200,000.00

บริษทั เอลเว(่ประเทศไทย)

จ ากัด

                  4,190,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่8/2562

ลงวันที ่20 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่28 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

5 ซ้ือครุภณัฑ์ระบบบริการคลาวด์

ภายในมหาวิทยาลัย 

แบบเวอร์ชวล แมชชีน

จ านวน 1 ชุด

4,650,000.00    4,649,792.00 e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล

เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                          4,645,000.00

2. บริษทั ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์

จ ากัด

                          4,649,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล

เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                 4,645,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่15/2562

ลงวันที ่21 ธันวาคม 2561

6 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดเคร่ืองวัดความเข้ม

รังสี ชนิดที ่2 จ านวน 2 ชุด

1,554,800.00    1,554,800.00 e-bidding 1. บริษทั พทีีเอส คอมบิเนชัน่

จ ากัด

                         1,548,932.00

2. บริษทั ไทยเมชูร่ิง อินสตรูเม้นท์

จ ากัด

                         1,553,640.00

บริษทั พทีีเอส คอมบิเนชัน่

จ ากัด

                 1,548,932.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่4/2562

ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561

7 จัดจ้างโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ และอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณไร้สาย จ านวน 1 โครงการ

3,257,080.00    3,256,759.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล

เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                          3,250,000.00

2. บริษทั เฟล็กซ่ี โซลูชัน่ จ ากัด

                          3,256,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล

เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                  3,250,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที ่18/2562

ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561

8 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดวิเคราะหคุ์ณภาพ

อากาศ จ านวน 1 ชุด

2,145,000.00    2,145,000.00      e-bidding 1. บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด

                         2,105,000.00

2. บริษทั แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์

จ ากัด

                         2,125,300.00

บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส

จ ากัด

                 2,105,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่3/2562

ลงวันที ่27 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่28 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561  


