
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือครุภณัฑ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

แบบบริหารจัดการศูนย์กลาง

จ านวน 1 ระบบ

1,763,800.00         1,759,743.40 e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค

จ ากัด

                         1,755,000.00

2. บริษทั เฟล็กซ่ี โซลูชัน่ จ ากัด

                         1,759,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล

เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                 1,755,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่16/2562

ลงวันที ่3 มกราคม 2562

2 ซ้ือครุภณัฑ์ระบบบริหารจัดการส ารอง

ข้อมูลและกูคื้นข้อมูล 

จ านวน 1 ระบบ

1,770,000.00         1,770,000.00     e-bidding 1. บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด

                         1,753,000.00

2. บริษทั ดับเบิล้ยู อาร์ ที โซลูชัน่

จ ากัด

                         1,762,000.00

บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด

                 1,753,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่17/2562

ลงวันที ่3 มกราคม 2562

3 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์

All-in-one จอขนาดไม่น้อยกว่า

23 นิว้ จ านวน 130 เคร่ือง

5,434,000.00         5,434,000.00     e-bidding 1. บริษทั เมโทรโปรเฟสชัน่แนล

โปรดักส์ จ ากัด

                         5,433,500.00

2. บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

                         5,432,000.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

                 5,431,920.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่13/2562

ลงวันที ่4 มกราคม 2562

4 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย

แบบที ่2 จ านวน 2 เคร่ือง

697,000.00           697,000.00       e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด   

                           696,570.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด   

                   695,928.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที ่14/2562

ลงวันที ่4 มกราคม 2562

5 ซ้ือครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการผลิตส่ือ

ดิจิทัลเพือ่การศึกษาบนอุปกรณ์

เคล่ือนที ่จ านวน 1 ชุด

2,615,000.00         2,584,100.00     e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด   

                         2,614,000.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด   

                 2,584,100.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที ่20/2562

ลงวันที ่4 มกราคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562  
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6 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดสาธิตหุน่ยนต์ 

Humanoid จ านวน 1 ชุด

1,800,000.00         1,800,000.00 e-bidding 1. บริษทั พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี

จ ากัด

                         1,792,000.00

2. บริษทั เอ็ดดู-แคร์ เทค จ ากัด

                         1,798,000.00

บริษทั พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี

จ ากัด

                 1,792,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่10/2562

ลงวันที ่8 มกราคม 2562

7 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดอุปกรณ์เพิม่

ประสิทธิภาพหอ้งประชุมแบบอัตโนมัติ

 จ านวน 1 ชุด

800,000.00           800,000.00       e-bidding 1. บริษทั เมฆา อินดัสเทรียล จ ากัด

                           796,000.00

2. บริษทั แอมเบียนซ์ อินเทลลิเจนซ์

จ ากัด

                           793,000.00

บริษทั แอมเบียนซ์ อินเทลลิ

เจนซ์ จ ากัด

                   793,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่11/2562

ลงวันที ่10 มกราคม 2562

8 ซ้ือครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการจ าลองการ

ใช้พลังงานไฟฟา้จากธรรมชาติ จ านวน 

1 ชุด

2,942,500.00         2,942,500.00     e-bidding บริษทั อินดัสเทค โซลูชัน่ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

                         2,942,500.00

บริษทั อินดัสเทค โซลูชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

                 2,939,825.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที ่5/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

9 ซ้ือครุภณัฑ์ชุดปฏบิัติการระบบขนส่ง

และจราจรอัจฉริยะ จ านวน 1 ชุด

1,792,000.00         17,912,000.00   e-bidding 1. บริษทั พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี

จ ากัด

                         1,785,000.00

2. บริษทั เอ็ดดู-แคร์ เทค จ ากัด

                         1,790,000.00

บริษทั พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี

จ ากัด

                 1,785,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่21/2562

ลงวันที ่18 มกราคม 2562

10 ซ้ือครุภณัฑ์หอ้งพฒันาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู จ านวน 1 ชุด

4,205,600.00         4,205,600.00     e-bidding 1. บริษทั ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จ ากัด

                         4,183,700.00

2. บริษทั เอ สแควร์ โซลูชัน่ จ ากัด

                         4,194,400.00

บริษทั ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ 

จ ากัด

                 4,183,700.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่22/2562

ลงวันที ่23 มกราคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562  
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11 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทีพ่กั

บุคลากร (หนองช้างนอน) 

จ านวน 1 งาน

3,438,400.00         3,053,000.00 e-bidding 1. บริษทั เพอร์เฟค็ อีควิปเม้นท์ จ ากัด

                         2,750,000.00

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยุวากรศุภภณัฑ์

                         2,888,000.00

3. บริษทั ภควัน แอสโซซิเอท จ ากัด

                         2,943,226.00

บริษทั เพอร์เฟค็ อีควิปเม้นท์ 

จ ากัด

                 2,750,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที ่23/2562

ลงวันที ่24 มกราคม 2562

12 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอ้งน้ าส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 งาน

765,800.00           677,000.00       e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากัด คุณเขตต์ การช่าง

                           608,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด คุณเขตต์ 

การช่าง

                   606,000.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที ่32/2562

ลงวันที ่28 มกราคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562  


