
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ครุภณัฑ์เคร่ือคอมพวิเตอร์ All IN 

One ส ำหรับงำนประมวลผล 

จ ำนวน 51 เคร่ือง

1,173,000.00    1,173,000.00    e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด                        

             1,162,341.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด                          

              1,160,250.00

ยืน่เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำซ้ือเลขที ่15/2563 

ลงวันที ่3 เมษำยน 2563

2 ครุภณัฑ์เคร่ืองนึง่ฆ่ำเชือ้จุลินทรีย์

แบบแนวต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง

900,000.00       900,000.00      e-bidding บริษทั เอสพซีี อำร์ที จ ำกัด       

                877,400.00

บริษทั เอสพซีี อำร์ที จ ำกัด         

                   877,400.00

ยืน่เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำซ้ือเลขที ่16/2563  

ลงวันที ่1 เมษำยน 2563

3 ครุภณัฑ์ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภมูิ 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

770,000.00       770,000.00      e-bidding 1. บริษทั เอสพซีี อำร์ที จ ำกัด    

                763,000.00    2. 

บริษทั ไซแอนซืแอนด์เมดิคอล 

ซัพพลำย จ ำกัด                     

    767,000.00

บริษทั เอสพซีี อำร์ที จ ำกัด         

                  763,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่17/2563ลง

วันที ่13 เมษำยน 2563

4 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตแบบ 10 GB และ    

40 GB

770,000.00       770,000.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ำกัด                          

     3,226,000.00  2. บริษทั 

ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ำกัด      

                             

3,231,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค

 จ ำกัด                                   

       3,226,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่18/2563 

ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

5 ระบบบริหำรจัดกำร IP Address 

จ ำนวน 1 ชุด

1,900,000.00    1,900,000.00    e-bidding 1. บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ 

จ ำกัด                                 

          1,888,000.00 2. บริษทั

 จีเอเบิล จ ำกัด                   

1,895,000.00

บริษทั เฟร์ิสวัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด     

              1,888,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่20/2563 

ลงวันที ่17 เมษำยน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

6 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตไร้สำย แบบ 

802.11a/n/ac wave 2        

จ ำนวน 1 ชุด

2,174,300.00    2,174,240.00    e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ำกัด                          

      2,170,000.00    2. บริษทั

 ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ำกัด     

                                 

2,174,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค

 จ ำกัด                                   

       2,170,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่21/2563  

ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

7 ชุดคอมพวิเตอร์เพือ่กำรเรียนกำร

สอนด้ำนภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน

 1 ชุด

1,339,000.00    1,339,000.00    e-bidding 1. บริษทั เอเอสพ ีโปรเกรส 

จ ำกัด                                 

           1,313,000.00 2. 

บริษทั ทีซี พลัส จ ำกัด             

         1,327,000.00

บริษทั เอเอสพ ีโปรเกรส จ ำกัด     

               1,313,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่13/2563 

ลงวันที ่16 เมษำยน 2563

8 ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติกำร

ภำษำอังกฤษเพือ่กำรส่ือสำรใน

องค์กรและชีวิตประจ ำวัน จ ำนวน 1

 ชุด

1,163,000.00    1,163,000.00    e-bidding 1. บริษทั เอเอสพ ีโปรเกรส 

จ ำกัด                                 

           1,135,950.00 2. 

บริษทั ทีซี พลัส จ ำกัด             

         1,152,600.00

บริษทั เอเอสพ ีโปรเกรส จ ำกัด     

               1,135,950.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่14/2563 

ลงวันที ่16 เมษำยน 2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 ชุดคอมพวิเตอร์เพือ่สนับสนุนกำร

จัดกำรเรียนรู้ในยุค Education 4.0

 จ ำนวน 1 ชุด

502,000.00       502,000.00      e-bidding 1. หจก.เอสพโีอคอมพวิเตอร์

                    234,000.00

2. บ.วิซ เวนเดอร์ จก.

                   237,112.00

3. บริษทั เดอะรูท คอร์ปอเรชัน่

จ ำกัด

                   240,350.00

4. บริษทั โปรมำสเตอร์ จ ำกัด

                    253,400.00

5. บริษทั สุรินทร์โอเอ แอนด์

คอมพวิเตอร์ จ ำกัด

                    259,880.00

6. บริษทั ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี

จ ำกัด

                    288,900.00

7. บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

                   294,595.00

8. บ. คอมพวิเตอร์ คิงดอม จก.

                   480,644.00

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เอสพโีอ

คอมพวิเตอร์ จ ำกัด

                    234,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่26/2563

ลงวันที2่2พฤษภำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

10 ชุดครุภณัฑ์หอ้งเทคโนโลยีเพือ่กำร

พฒันำกำรเรียนกำรสอน

ประสบกำรณ์วิชำชีพ จ ำนวน 3 ชุด

4,605,900.00    4,605,900.00    e-bidding 1. บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็คดูเทค

จ ำกัด

                4,576,390.00

2. บริษทั นิวซีโน่ (ประเทศไทย)

จ ำกัด

                4,592,440.00

บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จ ำกัด

                  4,576,390.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่27/2563

ลงวันที ่22 พ.ค. 2563

11 หอ้งปฏบิัติกำรพฒันำทักษะกำร

สอนจุลภำค จ ำนวน 1 ชุด

4,201,000.00    4,201,000.00    e-bidding 1. บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็คดูเทค

จ ำกัด

                4,179,420.00

2. บริษทั นิวซีโน่ (ประเทศไทย)

จ ำกัด

                4,192,260.00

บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จ ำกัด

                  4,179,420.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่28/2563

ลงวันที ่22 พ.ค. 2563

12 ระบบส่ือสำรประชำสัมพนัธ์และ

เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ จ ำนวน 1

 ชุด

1,849,400.00    1,849,391.00    e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

               1,846,400.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

                   1,845,000.00

ยืน่เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำซ้ือเลขที ่29/2563

ลงวันที ่14 พ.ค. 2563

13 ชุดประกอบกำรเรียนกำรสอนแบบ

เสมือนจริง จ ำนวน 1 ชุด

12,400,000.00   1,239,000.00    e-bidding 1. บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์

จ ำกัด

                1,230,000.00

2. บริษทั จีเอเบิล จ ำกัด

                1,235,000.00

บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด

                   1,230,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่30/2563

ลงวันที ่20 พ.ค. 2563

14 ชุดสำรสนเทศเพือ่เผยแพร่ข้อมูล

ศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 1 ชุด

950,800.00       950,750.00      e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

                    948,859.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

                    948,000.00

ยืน่เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำซ้ือเลขที ่31/2563

ลงวันที ่14 พ.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 หอ้งปฏบิัติกำรโปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอนโทรลเลอร์ จ ำนวน 1 ชุด

2,652,000.00    2,652,000.00    e-bidding 1.บริษทั เอสซีเค ซิสเต็มส์ จ ำกัด

                  2,639,000.00

2. บริษทั ว.ทรัพย์ทวี จ ำกัด

                 2,646,000.00

3. บริษทั อินเตอร์โฟนิค

(ประเทศไทย) จ ำกัด

                2,650,000.00

บริษทั เอสซีเค ซิสเต็มส์ จ ำกัด

                 2,639,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่32/2563

ลงวันที ่25 พ.ค. 2563

16 ชุดทดลองวงจรและกำรประยุกต์

ระบบสมองกลฝังตัวส ำหรับระบบ 

loT จ ำนวน 1 ชุด

2,950,000.00    2,950,000.00    e-bidding 1. บริษทั เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส์่

จ ำกัด

                2,945,000.00

2. บริษทั อำร์.เอส. เพำเวอร์

เทคโนโลยีส์่ จ ำกัด

               2,948,000.00

บริษทั เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส์่ 

จ ำกัด

                 2,945,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่33/2563

ลงวันที ่22 พ.ค. 2563

17 หอ้งปฏบิัติกำรออกแบบสำมมิติ

และวิศวกรรมย้อนรอย จ ำนวน 

1 ชุด

4,837,300.00    4,835,116.00    e-bidding 1. บริษทั แอพพลิแคด จ ำกัด

                4,833,393.00

2. บริษทั กันนิเวย์ จ ำกัด

                 4,897,000.00

บริษทั แอพพลิแคด จ ำกั

                   4,833,393.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่34/2563

ลงวันที ่28 พ.ค. 2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18 ชุดปฏบิัติกำรนิวแมติกส์ และ ไฮด

รอลิกส์ จ ำนวน 1 ชุด

1,998,400.00    1,998,300.00    e-bidding 1. บริษทั ยูเอสอ.ี โฟล-ไลน์

จ ำกัด

                 1,990,000.00

2. บริษทั แกรนด์ เพำเวอร์

โปรดักส์ จ ำกัด

                 1,998,000.00

3. บริษทั เอ็ดดูเคชัน่ 

ออโตเมชัน่ ซิสเต็ม จ ำกัด

                 1,998,400.00

บริษทั ยูเอสอ.ี โฟล-ไลน์ จ ำกัด

                1,990,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่35/2563

ลงวันที ่27 พ.ค. 2563


