
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 

และจัดสถานทีดู่แลบริเวณ จ านวน 

1 งาน

13,638,240.00     13,638,240.00       e-bidding บริษทั ดวงบรรฏการ เซอร์วิส จ ากัด

                   10,804,320.00

บริษทั ดวงบรรฏการ เซอร์วิส

 จ ากัด                            

               10,804,320.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที ่17/2564

ลงวันที ่11 มกราคม 2564

2 ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน

 ขนาด 25,000 บีทียู จ านวน 31 

เคร่ือง

1,004,400.00      992,000.00           e-bidding 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กิตติเคร่ืองเย็น 

                          670,933.00  

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็น พ ีซัพ

พลาย แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์         

                         689,000.00   

3. บริษทั สิทธิโซติแอร์ จ ากัด         

                        709,740.00  4.

 บริษทั แอล.เอช.เอ็ม.คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด                                     

         733,057.00   5. หา้ง

หุน้ส่วนจ ากัด เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป 1992

                                            

          740,900.00    6. บริษทั 

โปรมาสเตอร์ จ ากัด                    

            747,100.00  7. บริษทั 

โพธิท์อง-เทค จ ากัด                    

            756,400.00   8. บริษทั 

กระบีอ่รุณแอร์ จ ากัด                  

           770,350.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กิตติเคร่ือง

เย็น                               

                  670,933.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่11/2564

ลงวันที ่15 มกราคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

2 ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน

 ขนาด 25,000 บีทียู จ านวน 31 

เคร่ือง

1,004,400.00      992,000.00           e-bidding 9. หจก.ที เค แอร์                      

                        775,500.00    

10. บริษทั แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด    

                       785,230.00   

11. บริษทั เฮงสูง จ ากด               

                       827,700.00   

12. หจก.เฟร์ิสแอร์ 2017             

                      833,200.00    

13. บริษทั ไอที เซ็นเตอร์ ดิจิแพค 

จ ากัด                                     

                    833,900.00       

14. บริษทั เจ อร์ เอ็น การค้า จ ากัด

                                            

                   839,580.00  15. 

บริษทั ออลล์ เอ็นนีธ่ิง จ ากัด          

                 883,500.00  16. 

ก้อง  แอร์เซอร์วิส                       

                  985,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กิตติเคร่ือง

เย็น                               

                  670,933.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่11/2564

ลงวันที ่15 มกราคม 2564

3 ครุภณัฑ์ชุดวิเคราะหท์างด้าน

กายภาพและผลผลิตทางการเกษตร

 จ านวน 1 ชุด

2,594,900.00      2,594,750.00        e-bidding 1. บริษทั พงศ์ชนภคั วิศวกรรม 

จ ากัด                                     

                        2,590,470.00 

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็นที.ดี.

เซอร์วิส                                   

                        2,593,500.00

บริษทั พงศ์ชนภคั วิศวกรรม 

จ ากัด                             

               2,590,470.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่18/2564

ลงวันที ่15 มกราคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

4 ครุภณัฑ์ชุดเคร่ืองวัดรังสีอินฟราเรด 

จ านวน 2 ชุด

2,910,400.00      2,910,400.00        e-bidding 1. บริษทั พงศ์ชนภคั วิศวกรรม 

จ ากัด                                     

                        2,906,120.00 

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็นที.ดี.

เซอร์วิส                                   

                        2,909,000.00

บริษทั พงศ์ชนภคั วิศวกรรม 

จ ากัด                             

               2,906,120.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่19/2564

ลงวันที ่15 มกราคม 2564

5 ครุภณัฑ์เคร่ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 

100 เคร่ือง

3,000,000.00      3,000,000.00        e-bidding 1. บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ากัด                            

                        2,985,300.00  

2. บริษทั เมโทรโปรเฟสชันแนล 

โปรดักส์ จ ากัด                          

                        2,998,000.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด              

                 2,985,300.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่20/2564

ลงวันที ่13 มกราคม 2564

6 ครุภณัฑ์ชุดหอ้งปฏบิัติการบัญชี 

จ านวน 1 ชุด

3,684,000.00      3,684,000.00        e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ากัด                            

                        3,671,491.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด              

                 3,669,886.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที ่21/2564

ลงวันที ่12 มกราคม 2564

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 ครุภณัฑ์ชุดผ้าม่านปรับแสง จ านวน

 1 ชุด

1,232,900.00      1,232,900.00        e-bidding 1. บริษทั เก็บตะวัน ผ้าม่าน จ ากัด   

                         644,888.00  

2. หจก.โชว์วีเ่ฮ้าส์                      

                        728,349.00  3.

 บริษทั เอส.พ.ีคาร์เปท แอนด์ คลีน 

จ ากัด                                     

                  770,400.00  4. 

หจก. ม่านฟา้ เดคคอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส                                   

                        829,450.00  5.

 บริษทั ชาลเลนเจอร์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  

                                            

             880,000.00   6. บริษทั 

ลินซ์ ดีไซน์ แอนด์ เดคอร์ จ ากัด     

                                            

         950,000.00     7. บริษทั 

เอ็น เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด                                     

          1,070,000.00             8.

 บริษทั บิลเล่ียนแนเฟอร์ไนน์ จ ากัด 

                                             

        1,098,700.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชว์วีเ่ฮ้าส์  

                728,349.00

เสนอราคาล าดับที ่2 สัญญาซ้ือเลขที ่22/2564

ลงวันที ่26 มกราคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 ครุภณัฑ์ชุดผ้าม่านปรับแสง จ านวน

 1 ชุด

1,232,900.00      1,232,900.00        e-bidding 9. บริษทั อรวรรณ โฮม ดีไซน์ จ ากัด

                                            

                1,100,000.00      10.

 บริษทั มีชัย มงคลยิง่ จ ากัด          

                                            

   1,143,999.00     11. ลพบุรี

ผ้าม่าน                                    

       1,149,570.00  12. บริษทั กูด๊

 ดีด ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

                                            

   1,158,926.00   13. บริษทั เจ ไอ

 เอส เทรดด้ิง จ ากัด                    

                                    

1,200,000.00    14. พเีฮ้าส์2000  

                                           

1,230,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชว์วีเ่ฮ้าส์  

                728,349.00

เสนอราคาล าดับที ่2 สัญญาซ้ือเลขที ่22/2564

ลงวันที ่26 มกราคม 2564

8 ครุภณัฑ์ชุดฝึกปฏบิัติเครือข่าย

คอมพวิเตอร์เพือ่การสอบ 

Certificate จ านวน 1 ชุด

1,131,000.00      1,131,000.00        e-bidding 1. บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด   

                       1,119,000.00   

  2. บริษทั ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอด

วานซ์ จ ากัด                             

                  1,125,000.00

บริษทั เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ 

จ ากัด                             

                 1,119,000.00

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที ่21/2564

ลงวันที ่12 มกราคม 2564

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 ครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 

One ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 60 เคร่ือง

1,380,000.00      1,380,000.00        e-bidding บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ไทย

แลนด์) จ ากัด                            

                       1,373,880.00

บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด              

                 1,373,880.00

เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที ่28/2564

ลงวันที ่23 มกราคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563  


