
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ครุภณัฑ์เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ All In One

 ส ำหรับงำนประมวลผล 

จ ำนวน 41 เคร่ือง

943,000.00           943,000.00           e-bidding 1.บริษทั อะกูด้พลัส จ ำกัด

                                

     830,000.00       2. 

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด          

                            

938,818.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด              

                938,818.00

เสนอรำคำล ำดับที ่2 สัญญำซ้ือเลขที ่10/2564      

ลงวันที ่9 ธันวำคม 2563

2 ครุภณัฑ์เคร่ือง NMR 

แบบต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 

เคร่ือง

4,500,000.00         4,500,000.00         e-bidding 1. บริษทั ซันเทค อิน

โนเวชัน่ จ ำกัด              

           4,498,600.00  

2. บริษทั เอจี เคมิคอล 

จ ำกัด                         

             4,500,00.00

บริษทั ซินเทค อินโนเวชัน่ 

จ ำกัด                             

                4,498,600.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่13/2564      

ลงวันที ่15 ธันวำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

3 ครุภณัฑ์เคร่ืองทอด

ภำยใต้ระบบสุญญำกำศ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

556,400.00           556,400.00           e-bidding 1. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด      

พ.ีเอส.เอ.21                

             449,000.00   

  2. บริษทั คิเนติค เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด                

          492,071.60    3.

 บริษทั จักรทอง โซอิง้แม

ชชีน จ ำกัด                  

      528,000.00  4. 

บริษทั เอฟเอ็มบี แมชชีน

เนอร์ร่ี แอนด์ โซลูชัน่ส์ 

จ ำกัด                         

 539,000.00      5. หำ้ง

หุน้ส่วนจ ำกัด  ท็อปเทค 

โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส   

                              

540,000.00    6. บริษทั

 จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 

                             

545,000.00

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด พี.เอส.เอ.

21                                  

                  449,000.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่14/2564      

ลงวันที ่14 ธันวำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

4 ชุดครุภณัฑ์เพิม่

ประสิทธิภำพอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์หอ้ง

ประชุม จ ำนวน 1 ชุด

1,952,000.00         1,952,000.00         e-bidding 1. บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดู

เทค จ ำกัด                   

           1,936,700.00  

2. บริษทั นิวซิโน่ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด       

            1,943,120.00

บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค 

จ ำกัด                             

                1,936,700.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่15/2564      

ลงวันที ่9 ธันวำคม 2563

5 ครุภณัฑ์หอ้งเรียนปฐมวัย

 จ ำนวน 1 ชุด

2,612,900.00         2,612,900.00         e-bidding 1. บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดู

เทค จ ำกัด                   

           2,594,750.00  

2. บริษทั นิวซิโน่ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด       

            2,601,705.00

บริษทั ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค 

จ ำกัด                             

                2,594,750.00

เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำซ้ือเลขที ่16/2564      

ลงวันที ่9 ธันวำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 


