
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัและจราจร

6,396,000.00       6,396,000.00      e-bidding 1. บริษทั รักษาความปลอดภยั บีซี

 อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด                  

                       4,453,488.00  

2. บริษทั รักษาความปลอดภยัชุบ

ศร จ ากัด                                

             4,899,999.00        3. 

บริษทั รักษาความปลอดภยั กนกกร

 คุ้มภยั จ ากัด                           

             4,928,976.00  4. 

บริษทั รักษาความปลอดภยั บอส 

จ ากัด                                    

                 5,036,592.00    5. 

บริษทั รักษาความปลอดภยั พรหม

ภสัสร 99 จ ากัด                        

              5,054,400.00  6. 

บริษทั รักษาความปลอดภยั รัศมี 

แจ่มผล จ ากัด                          

            5,274,672.00     7. 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เกรียง

 จ ากัด                                   

            5,300,568.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัและจราจร

6,396,000.00       6,396,000.00      e-bidding 8. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

เอ็น.พ.ีจ ากัด                            

                       5,491,668.00  

9. บริษทั รักษาความปลอดภยั ที.

เอส.จี อินเตอร์การ์ด จ ากัด           

                      5,700,000.00  

10. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด                                    

                       5,780,105.76  

11. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

นครินทร์ และกฎหมาย จ ากัด       

                      5,823,602.64

บริษทั รักษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด                         

                          4,453,488.00

เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  1/2564       

ลงวันที  23 พฤศจิกายน 2563

2 ซ้ือครุภณัฑ์เครื อง

คอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

ส าหรับติดต้ังระบบ 

Hypervisor แบบ Hyper

 Converged จ านวน 1 

ระบบ

4,908,200.00       4,908,120.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                      4,899,100.00  

2. บริษทั จีเอเบิล จ ากัด              

                     4,907,100.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                            4,899,100.00

เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือเลขที  2/2564        

ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

3 ซ้ือครุภณัฑ์ระบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์

และเครือข่ายไร้สาย 

อาคารมนุษาย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จ านวน

 1 ชุด

3,217,300.00       3,217,245.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                     3,209,500.00    

 2. บริษทั ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ 

จ ากัด                                    

                      3,217,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                          3,209,500.00

เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือเลขที  3/2564        

ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2563

4 จ้างโครงการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ไร้สาย จ านวน 1 ระบบ

578,980.00          578,980.00         e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                     575,200.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                           574,500.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที  4/2564         

 ลงวันที  18 พฤศจิกายน 2563

5 จ้างโครงการบ ารุงรักษา

และต่ออายุอุปกรณ์

เครือข่าย จ านวน 1 ระบบ

1,415,610.00       1,415,610.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                     1,409,990.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                           1,409,000.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที  5/2564         

 ลงวันที  18 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

6 จ้างโครงการบ ารุงรักษา

ระบบบริการคลาวด์

ภายในมหาวิทยาลัยแบบ

เวอร์ชวลแมชชีน พร้อม

ซอตฟร์ะบบบริหาร

จัดการเครื อง

คอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบ

 HCI และ ระบบจัดการ

คลาวด์ จ านวน 1 ระบบ

856,000.00          856,000.00         e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                     851,200.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                           850,500.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที  6/2564         

 ลงวันที  18 พฤศจิกายน 2563

7 ซ้ือครุภณัฑ์อุปกรณ์

กระจายสัญญาณ 10G 

จ านวน 10 ชุด

4,741,000.00       4,740,500.00      e-bidding 1. บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ท

เวิร์ค จ ากัด                              

                    4,729,900.00     

2. บริษทั ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ 

จ ากัด                                    

                      4,734,000.00

บริษทั เจนเทน โกลบอล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด                                          

                          4,729,900.00

เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือเลขที  7/2564           

 ลงวันที  30 พฤศจิกายน 2563

8 ซ้ือครุภณัฑ์ระบบสร้าง

รายงานบริหารจัดการ IP

 Address 

(IPAM/DNS/DHCP) 

และลิขสิทธิก์ารใช้งาน

ระบบการใหบ้ริการ 

จ านวน1 ระบบ

2,985,000.00       2,958,000.00      e-bidding 1.บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด   

                      2,968,000.00  

2. บริษทั ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์

เมชั น เทคโนโลยี จ ากัด               

                       2,979,000.00

บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด           

                        2,968,000.00

เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือเลขที  8/2564           

 ลงวันที  1 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563  



บริษทั รักษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด                                                         4,453,488.00+L7


